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Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. október 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

I. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyőlési Biztosa panaszbeadvány kivizsgálása 
során vizsgálatot folytatott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködésével kapcsolatosan.  A 
vizsgálat során a Roma Koordinációs Tanács létrehozását és mőködését is megvizsgálta. A 
Polgármester Úr által adott válaszokat elfogadta, ugyanakkor javasolta, hogy a Roma 
Koordinációs Tanács helyzetét normatív módon a kisebbségi önkormányzat jogainak figyelembe 
vételével Békés Város Képviselı-testületének és Szerveinek Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) rendezze a Képviselı-
testület. 

Az SZMSZ-ünk 23. §-a tartalmazza a Romaügyi tanácsnokra vonatkozó rendelkezéseket is, így 
ezt követıen – a 24. §-ban – javasoljuk szabályozni a Roma Koordinációs Tanácsot is. A Roma 
Koordinációs Tanács Békés Város Polgármesterének kezdeményezésére, munkája segítésére, 
tanácsadó testületként jött létre. A Tanács munkája során tiszteletben tartja a helyi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat feladat és hatáskörét. A Koordinációs Tanács megalakulása óta már két 
alkalommal tájékoztatta munkájáról a Képviselı-testületet, melyet az elfogadott. 

Figyelembe véve az Ombudsman javaslatát, az eddig is jól mőködı Tanács feladataival javasoljuk 
kiegészíteni az SZMSZ-t. 

II. A Képviselı-testület mőködésével, lebonyolításával kapcsolatosan, az utóbbi idıben 
megnövekedett elıkészítı, adminisztrációs és ügyviteli teendık koncentráltabb ellátása érdekében 
indokolttá vált az SZMSZ és Békés Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának függelékét képezı Ügyrend módosítása. Fentiek miatt célszerő az Igazgatási 
Osztály feladat- és hatáskörébıl kivonni e feladatkört, és azt a jegyzı közvetlen irányítása alá 
rendelni. Ezzel a szervezeti módosítással a képviselı-testületi ülések szakszerőbb, gördülékenyebb 
elıkészítését, lebonyolítását, az üléseket követı adminisztrációs utómunkák eredményességét 
kívánjuk javítani. Ennek alapján javaslom az alábbi módosításokat: 
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a) az SZMSZ 34. § (3) bekezdés b) pontja tartalmazza a jegyzı közvetlen irányításával, 
feladataikat osztályszervezethez nem tartozóan ellátó munkatársak felsorolását. E felsorolás 
kiegészül a „kommunikációs és ügyviteli munkatárs”-sal. A módosítás pontos szövegét a 
melléklet rendelet-tervezet tartalmazza; 

b) a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje a Hivatal 201/2007. (VI. 28.) KT határozattal elfogadott 
SZMSZ-ének függelékét képezi, így annak módosítása is képviselı-testületi határozat útján 
lehetséges. Az Ügyrend 51. pontja rögzíti az Igazgatási Osztály szervezetén belül ellátandó 
csoportba nem sorolt feladatok felsorolását. Az Ügyrend 51. pont 5-10. franciabekezdése a 
következı: 

 „…  
  -     bizottsági üléseken jegyzıkönyvek vezetése, 
- a képviselı-testületi ülések elıkészítésével kapcsolatban fennálló szervezési és 

adminisztrációs feladatok ellátása, 
- a képviselı-testületi tagok részére a meghívók és elıterjesztések megküldése, 
- a képviselı-testület ülésein jegyzıkönyv, illetve hangfelvétel készítése, 
- a képviselı-testület által hozott határozatokról jegyzıkönyvi kivonat készítése, azok 

érdekeltek részére történı továbbítása, 
- a képviselı-testület által hozott határozatokról és rendeletekrıl nyilvántartás 

vezetése, 
 …” 
 

Javaslom az Ügyrend idézett 51. pont 5-10. franciabekezdés hatályon kívül helyezését. A fenti 
módosítások révén a korábban az Igazgatási Osztály szervezetén belül a képviselı-testületi 
ülések elıkészítését, lebonyolítását, az üléseket követı adminisztratív teendık ellátását végzı 
munkatárs a jegyzı közvetlen irányítása alá kerül, de ez nem jár a Hivatal dolgozói létszámának 
megváltoztatásával.  
 

Kérem a. T. Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatot, és a mellékelt rendelet-
tervezetet szíveskedjen elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Békés Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának – 201/2007. (VI. 28.) határozattal elfogadott – Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának függelékét képezı Ügyrend 51. pontjának 5-10. franciabekezdéseit 
hatályon kívül helyezi. 

Határid ı:              azonnal 

Felelıs:                  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. október 20. 

                                                                                                         Izsó Gábor 
                                                                                                       polgármester 

…………………………….. 

           Jogi ellenjegyzı 

…………………………….. 

       Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

.../2008. (X. 31.)  
 

r e n d e l e t e 
 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK 

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
szóló 7/1995. (III. 3.) rendelet  

 
m  ó d o s í t á s á r ó l  

 
(TERVEZET) 

 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 

 
 

1.§ 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és Szerveinek Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 24. §-al egészül ki: 
 

„24. § 
 

Roma Koordinációs Tanács 
 
(1) A Képviselı-testület Roma Koordinációs Tanácsot mőködtet. 
 
(2) A Roma Koordinációs Tanács feladatkörében eljárva: 
      - elemzi a cigányság életkörülményeit, 
      - részt vesz a pályázatok készítésében 
      - javaslatokat terjeszt a Képviselı-testület illetékes bizottsága és a polgármester elé. 
 
(3) A Tanács véleményt nyilváníthat a következı ügyekben: 
       

- a város cigányságának életét jelentısen befolyásoló kérdésekben, függetlenül attól, hogy az az    
önkormányzat hatáskörébe tartozik vagy sem, 
- minden olyan kérdésben, amely a helyi kisebbséget érinti, 
- a cigányság részére meghirdetett továbbképzésekre való jelentkezésben, 
- a cigányságot érintı pályázatok felkutatásában, kiemelve a közmunkát érintı és a 
munkahelyteremtı pályázatokat, 
- a roma hagyományırzı programok szervezésében.” 

 
2. § 

 
A R. 34. § (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„34. § (3) b) A jegyzı közvetlen irányításával, osztályszervezethez nem tartozóan látják el 
feladataikat:  a fıépítész, a jogi munkatárs, az informatikusok és a gépkocsivezetık, a 
kommunikációs és ügyviteli munkatárs. 
A polgármester alá rendelt köztisztviselı: önkormányzati tanácsadó. A polgármester irányításával 
látja el feladatát munkajogilag a jegyzı alá rendelt sportreferens. A polgármester irányításával látja 
el feladatát a képviselı-testülettel jogviszonyban álló, Munka Törvénykönyve szerint alkalmazott 
PR referens.  
A hivatal mőködési szabályait az ügyrend tartalmazza.” 

 
3. § 

 
E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba. 
 
B é k é s ,  2008. október  30. 
  
 
 
  Izsó Gábor     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
           polgármester       jegyzı 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
2008. október 31-én 
 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
                    jegyzı 
 
 

 


