
Kiegészítés 

A Képviselő-testület III/4. számú előterjesztéséhez 

Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a 

2016. január 26. napján tartott ülésén tárgyalta a III/4. számú „Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést. 

A Bizottság javaslatot tett az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet 2. §-ának 

módosítására. Véleménye szerint a sürgősségi indítványról nem minősített többséggel kell 

szavazni, hanem az előterjesztés tárgyának, jellegének megfelelő többséggel. 

Erre tekintettel jelen kiegészítéshez mellékelten csatolom a fentieknek megfelelően 

átdolgozott rendelet-tervezetet. 

 

Békés, 2016. január 26. 

 

 Izsó Gábor sk. 

 polgármester 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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(TERVEZET) 

 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„„4. § (3) A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni, hogy a polgármester 

rendszeresen, lehetőség szerint havonta tájékoztatást ad a lejárt határidejű 

határozatok, az elfogadott rendeletek végrehajtásáról és beszámol a Civil Alap 

tartalékkerete felhasználásáról.” 

2. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10.§ Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha a döntés 

meghozatala jogszabály rendelkezése alapján indokolt vagy az a képviselő-testület 

következő ülésére önkormányzati érdeksérelem nélkül már nem terjeszthető be. A 

sürgősségi indítványról a képviselő-testület az előterjesztés tárgyának, jellegének 

megfelelő többséggel határoz. A sürgősségi indítvánnyal előterjesztett javaslat 

tárgyalásának nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése.”  

 

3. § A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § (2) A nyilvános ülés kezdetén, a napirendi pontok elfogadása előtt a képviselő 

legfeljebb 2 percben felszólalhat.” 
 

4. § A Rendelet 15. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„15. § (10) A képviselő-testület ügyrendi kérdésben dönt minden olyan esetben, amikor a 

javaslat nem érdemi kérdés eldöntésére irányul. Ügyrendi kérdésben napirendi vitát 

folytatni, napirendi hozzászólást tenni nem lehet. Ügyrendi javaslat a Képviselő-testületi 



ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben 

nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésekre vonatkozó javaslat. Ügyrendi javaslatról 

azonnal, vita nélkül kell dönteni egyszerű többséggel. Ügyrendi hozzászólás jelzése 

esetén a képviselőnek soron kívül kell szót adni. Amennyiben a hozzászólás nem 

ügyrendi kérdésben történik, az ülést vezető elnök a képviselőtől megvonja a szót.” 

 

5. § A Rendelet 21. § (2)- (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„21. § (2) Az interpellációra adott szóbeli válasz elfogadásáról a képviselő a képviselő-

testület ülésén, az írásbeli válasz elfogadásáról a válaszadást követő soros testületi ülésen 

nyilatkozik, amelyen az interpelláló jelen van. A képviselő az interpellációra adott válasz 

elfogadásáról egyszer 1 percben reagálhat, valamint a következők szerint nyilatkozik: 

„elfogadom a választ”, vagy „nem fogadom el a választ. Amennyiben a képviselő 

nyilatkozata nemleges, azt egy percben megindokolhatja. 

(3) Amennyiben az interpelláló képviselő a választ nem fogadja el, a képviselő-testület vita 

nélkül dönt az elfogadásról. Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott 

választ nem fogadja el, úgy az ügy tárgya szerint illetékes Bizottsághoz kerül 

véleményezésre. A véleményezés eredményéről a Bizottság elnöke a képviselő-testület 

következő soros ülésén ad tájékoztatást, melynek elfogadásáról a képviselő-testület 

egyszerű szótöbbséggel dönt.”  

 

6. § A Rendelet 1. mellékletének 3. pontja a következő 3.7. alponttal egészül ki: 

 

„A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló jogszabályok alapján elbírálja a 

helyi földbizottság mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld adás-vétele tárgyában 

kiadott állásfoglalása elleni kifogást, és erről a bizottság elnöke a képviselő-testület 

soron következő ülésén beszámol.” 

 

7. § A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

8. § A Rendelet 4. melléklete a következő 20. ponttal egészül ki: 

     „(20) az önkormányzat önként vállalt feladatként közterület felügyeletet működtet.” 

 

9.§  Hatályát veszti a Rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja. 
 

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

B é k é s, 2016. január 28. 

 Izsó Gábor sk.       Tárnok Lászlóné sk. 

 polgármester       jegyző 

 
 

A rendelet kihirdetésre került: 2016. ..… -én 
 

Tárnok Lászlóné sk. 

 jegyző 



1. melléklet a …/… (… …) önkormányzati rendelethez 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök: 

 

1. Polgármesteri Hivatal jegyzője, illetve vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett egyéb 

munkatársai, 

2. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központ 

igazgatója, 

3. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatója, 

4. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója, 

5. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatója, 

6. Békési Városgondnokság igazgatója, 

7. Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagja,  

8. BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. ügyvezetője felügyelő bizottsági tagja, 

9. BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. ügyvezetője, felügyelő bizottsági 

tagja, 

10. Békési Költségvetési Iroda igazgatója és gazdasági vezetője. 

 

 

 


