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Előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének működését a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) szabályozza. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. II. félévi munkatervében szerepelt a Rendelet felülvizsgálata. A felülvizsgálat
megtörtént és megállapításra került, hogy két önkormányzati rendelet egymásnak ellentmondó
szabályozást tartalmaz, ezért vált szükségessé a módosítás és pontosítás.
Az is megállapításra került, hogy a Rendelet alkalmas a képviselő-testületi előterjesztések, és
egyéb a képviselői, és nem képviselő bizottsági tagi munkát segítő anyagok elektronikus úton
történő kiküldésének szabályozására.
A módosítások elfogadását a következők szerint javasoljuk a T. Képviselő-testületnek.
A javasolt rendeletmódosítás részleteiben a Rendelet alábbi rendelkezését érinti:
A Rendelet 32. § (3) bekezdése szabályozza a polgármester beszámolási kötelezettségét az
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
A Rendelet 32. § (3) bekezdésének hatályban lévő rendelkezései:
„32. § (3) A polgármester évente három alkalommal, a negyedéves költségvetési
beszámolók képviselő-testület elé terjesztésével egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek
beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.”
A Rendelet 32. § (3) bekezdését az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.
(III. 03.) rendelet 36. § (3) bekezdésével összhangban a következők szerint javasoljuk
módosítani:
„32. § (3) A polgármester a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén köteles
beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.”
A Rendelet 3. függelékének III. pontja tartalmazza az Önkormányzat többségi befolyása alatt
álló gazdasági társaságok felsorolását. Mivel a függelék nem része az önkormányzati
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rendeletnek, és így annak módosításáról külön dönteni nem kell, ezért tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a Rendelet 3. függelékének III. pontja kiegészült az alábbi 4.
alponttal:
4. BÉKÉS-FERMENT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Petőfi
S. utca 2.)
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és
az alábbiak kerültek megállapításra:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A Rendelet módosításának nincsenek számottevő társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai.
2. Környezeti és egészségügyi következmények:
Nincsenek kimutatható környezeti és egészségügyi következmények.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletmódosítás nem befolyásolja az adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A módosítások megteremtik a szabályozási és szervezeti környezettel való összhangot,
pontosabbá és egyértelműbbé teszik a rendelkezéseket, és elősegítik a megfelelő
jogalkalmazást.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a
mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. augusztus 22.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 1/2015. (II. 04.)
önkormányzati rendelet

módosításáról

(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)
32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„32. § (3) A polgármester a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén köteles
beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.”
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é k é s, 2016. augusztus 22.

Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

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

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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