
Előterjesztés BéLés Város Képviselő-testülete 2017. március 30-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

j j Békés Város Önkormányzata

/1 J 1/2015. (II. 04.) rendeletének
t.4. (SZMSZ) és törzskönyvi

I I . nyilvántartásának módosítása
Döntéshozatal módja: l’élenzéniező hi:oíísóg:

Minősített többség Pénzügyi Bizottság
az Mötv. 50. *-a Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi S Szociális

alapján Bizottság

Tárgyalás módja: Elókészííette:

Nyílt ülés Váczi Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának a Magyar Államkincstámál vezetett törzskönyvi nyilvántartása
módosítása vált szükségessé tekintettel arra. hogy a 2017. évi önkormáinzati költségvetésben az
korábban nem szereplő feladatok kerültek tervezésre. A módosítást indokoló további változások a
következök:

1. Az Önkormányzat a Jantyik 29. szám alatti ingatlanban savanyító üzem beindítását
tervezi. A kialakítással kapcsolatban felmerülő személyi jellegű.járulék és dologi kiadások
megfelelő kormányzati funkcióra könyvelése érdekében új kormányzati funkcióval kell
kiegészíteni a törzskönyvi nyilvántartást.

Az Új kormányzati funkció:

044210 Feldolgozóipari igazgatása és támogatása

2. Békés város Önkormányzata konzorciumi tag a „Helyi foglalkoztatási együttműködés a
Békési Járásban” elnevezésű nyertes pályázat végrehajtásra kötött konzorciumi
megállapodásban. A pályázatból az Onkonrtánvzatunkra eső bevétel ás a kiadás összege
13.906 EFt. melyet a 2017. évi költségvetésben terveztünk, ezért a feladat ellátásának
megfelelő kormányzati funkcióval a törzskönyvi nyilvántartást ki kell egészíteni.
Az Új kormányzati funkció:

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

3. A család ás gyermekjóléti szolgáltatások rendszere 206-ban átalakult. Egységes néven a
család- és gyermekjóléti szolgálat alapszinten minden településnél megmaradt, de a
hatósági jogkört a járási székhely települések szociális feladatait ellátó költségvetési
szerveihez delegálja ajogalkotó. A változás a kormányzati funkciókat is érintette. a korábbi
családsegítő szolgálat elnevezésű 107054 kormányzati funkciót jogszabály hatályon kívül
helyezte. helyette két Új kormányzati funkció került bevezetésre.
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Törlésre kerülő kormányzati funkciót

104042 Családsegítő szolgálat

Új kormányzati funkciók:

104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások

104043 Család és Gyermekvédelmi Központ

A fenti módosítás érinti Békés Város Képviselö-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának
6. sz. mellékletét is, ezért szükséges az l/20l5.(ll.04.) rendelet módosítása, melynek 6. melléklete
helyébe ajelen elöterjesztés melléklete lép.

Előzetes hatásvizsgálat a rendekthez:

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * (1) bekezdése alapján ajogszabály
előkészitője — ajogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességü — előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elözetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. Ennek során vizsgálni kell: a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt
hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi
következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály
megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti. tárgyi és pénzügyi feltételeket. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a
tisztelt Képviselő-testületet: A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
— társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a gazdasági hatások a 2017. évi költségvetésről

szóló 1/20 17. (1.30) önkormányzati rendeletben kimutatásra kerültek, az 1/20 15. (11.04.)
önkonnány7ati rendelet 6. mellékletének módosítása technikai módosítás a szakfeladatok
nyilvántartására.

— környezeti, egészségi következménye: nincsen,
— adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
— a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

törvényben előírt kötelezettség teljesítése a rendelet megalkotása, elmaradása esetén
törvényességi felügyeleti intézkedés várható.

— a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi. szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
adottak. nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. * alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy a határozati javaslatokat és a rendelet- tervezetet
szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslatok:

1. Á Képviselő-testület az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartását az alábbi
kormányzati funkciókkal egészíti ki;

044210 Feldolgozóipari igazgatása és támogatása
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105020 Foglalkoztatási elősegítő’ képzásek ás egyéb tánwgatások

104042 Család- ás Gyerinekvádelmi szolgáhatások

104043 Család és Gyennekvédelmi Központ”

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásából törli az alábbi
kormányzati funkciót:

„107054 Családsegítő szolgálat”

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. március 17.

1:nr
jogi e enjegyző

Lgyző

.4.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.1.... ( )

önkormányzati ren delctc

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2015. (11.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli cl:

I
.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/20 IS. (11.04.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete helyébe e rendelet I. sz. melléklete

lép.

2. * Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. március 17.

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2017. április...-án

Tárnok Lászlóné
jegyző
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Önkormányzati feladatok jegyzéke

1. melléklet

. Kormányzati FeladatellátásFeladat jogszabaly
funkcio modja

Önkormányzati feladatok

településfejlesztés Mötv. 13.5 (1)1.
. önkormányzatteruletfejlesztes 041140 hivatala utjan

településrendezés Mötv. 13.5(1)1.
‚ . 42/2007. (IX. 7.)

.. . . . . . 1997. evi LXXVIII. tv.telepulesi szabalyozasi terv keszitese
6 011130 onkormanyzati

.

rendelet
településüzemeltetés Mötv. 13.5(1)2.

köztemető kialakitása, fenntartása Mötv. 13. 5 (1) 2. 013320

közvilágítás Mötv. 13. 5(1)2. 064010

közutak kialakítása, fenntartása Mötv. 13. 5(1)2.
üt, autópálya építés 045120
híd, alagút építés 045130
üt, híd fenntartás, üzemeltetés 045160

kialakítása, Mötv. 13. 5(1)2.

zőldterület-kezelés 066010
parkolók biztosítása Mötv. 13. 5(1)2. 045170

Feldolgozó tevékenység
. . . ÖnkormányzatFeldolgozoipar igazgatasa es

044210 munkavállalóitamogatasa
u tj a n

egészségügyi alapellátás Mötv. 13.5(1)4.

háziorvosi ellátás 1997. évi CLIV. tv. 072111 »5e5
152.5 ogviszonyban

. . . . 1997. évi CLIV. lv, Szerződéseshaza gyermekorvosi ellatas 072111152.5 jogviszonyban
. ‚ . 1997. évi CLIV. tv. Szerződésesfogorvosi alapellatas 072311152.5 jogviszonyban

. . ... ... 1997. évi CLIV. tv. Szerződéseshaziorvosi ugyeleti ellatas 152.5 072112 jogviszonyban
Család és nővédelmi egészségügyi 1997. évi CLIV. tv.

074031 Önkormányzati
gondozás 152.5 intézmény útján

. . . . 1997. évi CLIV. tv. ÖnkormányzatiIusag-eeszsegugyi gondozas
152.5 074032 intézmény útján

Terápiás célú gyágyfürdő-és
072460

Önkormányzati

L. kapcsolódó szolgáltatások intézmény útján



• Kormányzati FeladatellátásFeladat ogszabaly
L funkcio modja

Kábitószer-megelőzés programjai,
074052tevékenységei

egészséges életmód segítése Mötv. 13.5 (1)4.

környezet-egészségügy Mötv. 13.5 (1)5.

köztisztaság 9/2014. (Ill. 28.) rendelet 011130

Óvodai ellátás Mötv. 13.5 (1)6. 091110 Ooiíi:

. 2012. évi CXC. tv. ÖnkormányzatiOvodai intezmeny mukodtetese 0911402. 5 (4) tarsulas reven
állami fenntartású köznevelési 2012. évi CXC. tv,
intézmény működtetése 74-76. 5

Köznevelési intézmény 1-4.
évfolyamán tanulók nevelésével, 2012. évi CXC’ tv.

091220
Oormázati

oktatásával összefüggő működtetési 74-76. 5 intézmény útján
feladatok

Kőznevelési intézmény 5-8.
évfolyamán tanulók nevelésével, 2012. évi CXC. tv,

092120 0nkormáyt
oktatásával összefüggő működtetési 74-76. 5 intézmény útján
feladatok

Alapfokú művészetoktatással 2012. évi CXC. tv. 091250 Önkormányzati
összefüggő működtetési feladatok 74-76. 5 intézmény útján

Pedagógiai szakszolgáltató 2012. évi CXC. tv.
098022

Őnkormányzati
. . ..tevekenyseg mukodtetesi feladatai 74-76. 5 intezmeny utjan

. ‘ 1997.éviXXXl.tv,gyermeketkeztetes
151.

.

1997. évi XXXI. tv. Önkormányzatibolcsodei etkeztetes 104030 .151.5(1)a) tarsulasreven

gyermekétkeztetés köznevelési 1997. évi XXXI. tv. 096015 Önkormányzati
intézményekben 151.5 (1) b), (2) b) intézmény útján

Munkahelyi étkeztetés köznevelési
096025 ÖnkormányzaU

intézményekben intézmény útján
L . .

. 1997. évi XXXI. tv.kollegiumi etkeztetes
151.5 (2b) 096030

kulturális szoigáltatás Mötv. 13. 5 (1)7.
. . .. ...‚ .. 910100 Önkormányzatinyilvanos konyvtan ellatas Motv. 13. 5 (1)7.

(szakagazat) intezmeny utjan
előadó-művészeti szervezetek

Mötv. 13.5(1)7. 011130 támogatástamogatasa
kulturális örökség helyi védelme Mötv. 13. 5(1)7.
.. . 3/2000. (II. 18.)muemlekvedelem .. . . 011130 tamogatas

. onkormanyzati_rendelet
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. Kormányzati FeladatellátásFeladat jogszabaly
funkcio modja

közművelődési tevékenység 1997. évi CXL. tv.
‘ 011130 tamogatastamogatasa 80.5

........... . 1997. évi CXL, tv. 910110 Önkormányzatikozmuvelodesi intezmeny biztositasa .78.5 (2) (szakagazat) intezmeny utjan
Közművelödési —hagyományos
....‘, Civil szervezetekkozossegi, kulturalis ertekek 082092

gondozása utjan

Egyházak közösségi és hitéleti
tevékenységének támogatása 084040 Tamogatas

szociális, gyermekjóléti szolgáltatások Mőtv. 13.5 (1)8.

bölcsődei ellátás 1997. évi XXXI. tv,
104031 OOtI

94. 5 (3) a) tarsulas utjan
.. . . . 1997. évi XXXI. tv. Önkormányzatigyermekjoleti szolgalat

40.5 (1) 104042
társulás útján

csalódsegitő szolgálat 1993. cvi III. tv. 107054

Család és gyermekvédelmi
104042 Önkormányzati

szolgáltatások társulás útján

Család és gyermekjóléti központ 104043 Önkormányzati
L_ tarsulas utjan

gyermekvédelmi támogatások 11/2012. (Ill. 30.),
104051 Önkormányzat

onkormanyzati rendelet hivatala utjan

szociális ellátások 10/2012. (Ill. 30.) 011130 Önkormányzat
onkormanyzati rendelet hivatala utjan

.. . 1993. évi Ill. tv. Vásároltkoztemetes 10706048. 5 szolgaltatas
Pszichiátriai betegek közösségi

101143 Őnkormányzati
ellátása intézmény útján
Támogató szolgáltatás fogyatékos

101222 Önkormányzati
személyek részére intézmény útján

Szociális foglalkoztatás 107030 I Onkormányzati
intezmeny utjan

Foglalkoztatást elősegítő képzések és
105020 Konzorciumi

egyéb támogatások megállapodás
Romák társadalmi integrációját
elősegítő tevékenységek és 107090 Megállapodás
programok

kás- és helyiséggazdálkodás Mötv. 13. 5 (1)9.

lakás-és helyiséggazdálkodás Mötv. 13.5(1)9. 013350 Onkormányzati
intezmeny utjan

Lakáépület építése 061020
hajléktalanok ellátása, rehabilitációja Mötv. 13.5 (1) 10.

.. 1993. évi Ill. w. Önkormányzatihajlektalanok atmeneti szallasai 107013 .80.5 (2) O tarsulas utjan
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. . Kormányzati FeladatellátásFeladat jogszabaly
I funkcio modja

környezet-és természetvédelem Mötv. 13.5 (1) 11.

4/1998. (Ill. 27.)
. ..... 1996. évi LIII. tv. rendeletésvedette nyilvanitas

24.5 (1) b)
011130

13/1999. (IV. 30.)
rendelet

vízgazdálkodás, vizkárelháritás Mötv. 13.5 (1) 11.
Ár-és belvizvédelem Mötv. 13. 5 (1) 11. 047410

. .... . .

. 2003. évi LXXXIX. tv. 15/2012. (V. 25.)tala;terhelesi dij megallapitasa
26. 011130

rendelet
honvédelem, polgári védelem, Mötv 13 (1 12katasztrófavédelem .

.

honvédelem Mötv. 13.5 (1) 12.
polgári védelem Mötv. 13.5 (1) 12. 022010
katasztrófavédelem Mötv. 13.5 (1) 12.
Önkormányzati Tűzoltóság 1996. évi XlIl.tv. ..

. Koztestulet utjanfenntartasa 31.5(1) I

helyi közfoglalkoztatás Mötv. 13.5 (1) 12.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 2011. évi CVI. tv. 041231

Start-munka program -Téli
2011. évi CVI. tv. 041232kozfoglalkoztatas

Hosszabb időtartamú
2011. évi CVI. tv. 041233kozfoglalkoztatas

Kőzfoglalkoztatási mintaprogram 2011. évi CVI. tv. 041237
Országos közfoglalkoztatási program 041236

helyi adók Mőtv. 13. 5 (1) 13.

. . . .. . 4/1995. (Ill. 7.) rendelet, önkormányzatiAdo-, vam- es jovedeki igazgatas 38/2000. (XIL 1.) rendelet 011220 hivatal útján

gazdaságszervezés Mötv. 13.5 (1) 13.

turizmus Mötv. 13.5 (1) 13.
Turizmusfejlesztés 047320

kistermelők, őstermelök értékesítési
.

. Motv.13.5(1)14.lehetosegeinek biztositasa

piac működtetése 9/2012. (II. 29.)
047120 onkormanyzati

onkormanyzati rendelet hivatal utjan
‘sportügyek Mötv. 13.5(1) 15.

Sporilétesítmények fenntartása Mötv. 13. 5 (1) 15. 081030

Versenysport és utánpótlás-nevelés Mötv. 13. 5 (1) 15. 081041

Iskolai diáksport-tevékenység Mötv. 13.5 (1) 15. 081043
onkormanyzati

tamogatasa tamogatas reven
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. Kormányzati FeladatellátásFeladat jogszabaly
funkcio modja

Szabadidősport tevékenység es Mötv. 13.5 (1) 15. 081045 onkormanyzati
tamogatasa tamogatas reven

ifjúsági ügyek Mötv. 13.5 (1) 15.
A atalok társadalmi integrációját
segítő struktúra, szakmai

084070szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
ösztöndíjpályázatok

nemzetiségi ügyek Mötv, 13. 5 (1) 16.
Nemzetiségi őnkormányzatok

011140működésének biztosítása
közbiztonság Mötv. 13. 5 (1) 17.

J Polgárőrség
helyi közlekedés biztosítása Mötv. 13.5(1) 18.

helyi járat működtetése 6/2003. (Ill. 28.) rendelet 045140 sepdéses
jogviszony

hulladékgazdálkodás Mötv. 13.5 (1) 19.
‚ . Önkormányzati

. . . 2012. evi CLXXXV. tv.Nem veszelyes hulladek kezelese,
35.

‘

I 051040 tulajdonu
artalmatlamtasa

10/2014. (Ill. 28.) gazdasagi
tarsasag_utjan

Veszélyes hulladék begyűjtése,
051050 Vásárolt

szállítása, átrakása szolgáltatás

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása,
052020elhelyezese

Szennyvizcsatorna építése,
. 052080fenntartása, üzemeltetése

távhőszolgáltatás Mötv. 13. 5 (1) 20.
víziközmű szolgáltatás Mötv. 13.5 (1) 21.

Vízellátással kapcsolatos közmű
063080 Vásárolt

építése, fenntartása, üzemeltetése szolgáltatás

* A hatáskör címzettje mindenkor az önkormányzat. A hatáskör gyakorlója lehet a címzett vagy átruházott hatáskörben
az általa megbízott szervezet, személy
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