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Sorszám: Tárgy:

Békés Város Önkormányzata

I I 1/2015. (II. 04.) rendeletének

__[ I • (SZMSZ) és törzskönyvi
nyilvantartasanak modositasa

Dö;itésho:atal módja: J’éleményező bizottság:

1\4inősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
az Möh’. 50. *-a Bizottság

alapján

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Pénzügyi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata a 33078/2017/KOZGYUJT támogatási szerződés alapján 5.865.000.- Ft
összegű. Vissza nem térítendő támogatást kapott az Arany János emlékévhez kapcsolódó programok
megvalósítására.
A pályázatban megvalósult kiadások elkülönített könyvelése miatt szükséges az Onkormányzat törzskönyvi
nyilvántartási módosítása. a megfelelő kormányzati funkció Ílvétele. Az Új kormányzati funkció: 082064
Múzeumi, kőzművelődési, közönségkapcsolati tevékenység.
A fenti módosítás érinti Békés Város Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. sz.
mellékletét is, ezért szükséges az 112015. (11.04.) számú rendelet módosítása is.

Előzetes hatásvizs2álat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészitője — a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részietességű — előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes 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 ajogszabály
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

1/2017. (1.30) önkormányzati rendeletben kimutatásra kerültek. az 1/2015. (11.04.) önkonnányzati
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,
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— 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 Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot ás a rendelet- tervezetet sziveskedjen
elfogadni.

Határozati lavaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartását a
082064 Múzeumi, közművelődési. közönsé2kapcsolati tevékenvsé kormányzati funkciókkal egészíti
ki. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidö: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. október 13.

Jogi ellenjegyző

Penzugyt,,7jegyzo
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..j».. ( )

önkormá n yzati rendclete
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 t)

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

jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2015. (11.04.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete

lép.

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

Békés, 2017. október

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2017. október . .

Tárnok Lászlóné
jegyző
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1. melléklet a /2017 ( ) rendelethez

Helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi

önkormányzati feladatok jegyzéke1

Kormányzati
Feladat funkció Feladatellátás módja*

Jogszabály száma

Települési szabályozási terv
1997. LXXVIII. tv. 6. * 011130

42/2007. (IX. 7.)
keszitese onkormanyzati rendelet

Köztisztasáu 9/2014. (Ill. 28.) rendelet 01 1 1301 Önkormányzati tulajdonú
gazdasagi tarsasag uuan

Előadó-művészeti szervezetek .. 12/2015. (IV. 02.)
. . Motv. 13. * (1)7. 011130

tamogatasa onkormanyzati rendelet

3”OOO (II 18
Műemlékvédelem 2001. évi LXIV. tv. 41. * 011130

. onkormanvzati rendelet

Közmüvelődési tevékenység
1997. évi CXL. tv. 80. $ 011130

12/2015; (IV. 92.)
tamogatasa onkormanyzati rendelet

... .
. 10,:2012. (III. 30.) .

Szocialis ellatasok .. . . 011130 Onkormanyzat hivatala utjan
onkormanyzati rendelet

Védetté nyilvánítás 1996. évi LIII. tv. 24. (1) b) 011130

Talajterhelési díj
2003. évi LXXX(X. tv. 26. 011130 15/20 12. (V. 25.) rendelet

megallapitasa

Adó-, vám- ésjövedéki 4/1995. (III. 7.) rendelet, .. .

. . 011220 onkormanyzati hivatal utjan
igazgatas 38/2000. (XII. 1.) rendelet

Köztemető-fenntartás, és .. . .

».. Motv. 13. (1)2. 013320 Vasarolt szolgaltatas
mukodtetes

Önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodással Mötv. 13. * (1)9. 013350 Onkomiányzati hivatal útján
kapcsolatos feladatok

Más szen’ részére végzett
pénzügyi — uazdálkodási, .. .

.. -. . Motv. 13. (1) 13. 0)3360 Onkormanyzati hivatal utjan
uzemeltetest es egyeb
szolgáltatások I

Informatikai fejlesztések. -‚ .. . ..

. . 013370 Onkormanvzati tarsulas utjan
szolgaltatasok -

. Mötv. 13. (1) 12.
Honvedelem

2011. CXIII.t. . * (2), 29.
021020 Polgarmester

Polgári védelem Mötv. 13. * (1) 12. 022010 Polgármester

Közterület rendjének .. -. .. .

. Motv. 13. (1)2. 031030 Onkormanyzati hivatal utjan
fenntartasa

Tűz és katasztrófavédelmi Mötv. 13. (1) 12. : o’oo Polgármester,
tevékenységek 1996. évi XI[í.tv. 31. (1) - Köztestület útján
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Általános gazdasági és
041110 Kozvetlenul

kereskedelmi ugyek

1997.

évi LXXVIII. tv. 6-Teruletfejlesztes
6/B 041 140 Onkormanyzat hivatala utjan

Rövid időtartamú
.. . 201!. cvi CVI. tv. 041231 Kozvetlenul

kozfoglalkoztatas

Start-munka program - Téli .

.. . 2011. cvi CVI. tv. 041232 Kozvet!enul
kozfoglalkoztatas

Hosszabb időtartamú
..- 2011. cvi CVI. tv. 041233 Kozvet!enu!kozfoglalkoztatas

Országos közfogla!koztatási .

20! 1. cvi CVI. tv. 041236 Kozvetlenu!
program

Közfoglalkoztatási .

. 2011. cvi CVI. tv. 041237 Kozvetlcnul
mintaprogram

. . . ... Közvetlenül és önkormányzatiHalaszat, haltenyesztes 2013. cvi CII. ton’eny 042360 .

intezmeny utjan
Egyéb encrgiaipar igazgatása

043610 Közvetlenül
es tamogatasa
Feldolgozóipari igazgatás

044210 Közvetlenül
tamogatasa
Út, autópálya építés 1988. évi I. tv. 29-35.* 045120 Közvetlenül
Híd, alagútépítés 1989. évi 1. tv. 29-35. 045130 Közvetlenül

Városi és elövárosi közúti
6/2003. (III. 28.) rendelet 045140 Vásárolt szolgáltatás

szemelyszal Ittas

Út, híd fenntartás, üzemeltetés 045! 60 Önkormányzati hivatal útján

Parkolók biztosítása Mötv. 13. (1)2. 045170 Közvetlenül

Vezetékes műsore!osztás,
városi és kábeltelevíziós 046020 Közvetlenül
rendszerek

Egyéb távközlés 046030 Önkormányzati társulás útján

... 9/2012. (11. 29.)Piac uzemeltetese .. . . 047120 Kozvetlenul
onkorrnanyzati rendelet

Turizmusfejlesztés 047320 Közvetlenül

Ár-és belvízvédelem Mötv. 13. * (1) 1 L 047410 Közvetlenül

Nem veszélyes hulladék 2012. évi CLXXXV. tv. 35.
051040

Önkormányzati tulajdonú
kezelése, ártalmatlanítása 10/20 14. (III. 28.) gazdasági társaság útján

Veszélyes hulladék ..

.. . . . . 051050 Onkormanyzat hivatala utjan
begyujtese, szallitasa, atrakasa

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása.
. 052020 Vasarolt szolgaltatas utjan

elhelyezese
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Szennyvízcsatoma építése, 052080 Közvetlenül és vásárolt
fenntartása, üzemeltetése — szolgáltatás útján

Lakóépület építése 061020 Közvetlenül

Vízellátással kapcsolatos
közmű épitése, Fenntartása. 063080 Vásárolt szolgáltatás
üzemeltetése

Közvilágítás Mötv. 13. (1)2. 064010 Vásárolt szolgáltatás

Zöldterület-kezelés Mötv. 13. (1)5. 066010 Önkormányzat hivatala útján
Város —közsécgazdálkodási .. .. .

. .
. Motv. Ii. (1)2. 066020 Onkormanyzathivatala utjanegyeb szolgaltatasok

Háziorvosi alapellátás 1997. évi CLIV. tv. 152. 072111 Szerződéses jogviszonyban
Házi gyermekon’osi . . -

. . 1997. evi CLIV. tv. b2. 072111 Szerzodesesjogviszonvbanalapellatas
Háziorvosi ügyeleti ellátás 1997. évi CLIV. tv. 152. * 072112 Szerződésesjogviszonyban
Fogorvosi alapellátás 1997. évi CLIV. tv. 152. * 072311 Szerződéses jogviszonyban

Terápiás célú gyógyliirdő-és 072460 Önkormányzati intézmény
kapcsolódó szolgáltatások — útján

Családésnővédelmi
1997. évi CLIV. tv. 152. 074031

0yhi intézmény
egeszsegugyi gondozas utjan

Ifjúságegészségügyi gondozás 1997. évi CLIV. tv. 152. 074032
intézmény

Kábítószer-megelőzés 80/2013. (X.16.) OGY
. . . . 074052 Mentalhigienes Egyesuletprogramjai, tevekenysegei hatarozat

Önkormányzati intézmények,
Sportlétesitmények fenntartása Mötv. 13. (1) IS. 081030 sportszervezetek

Onkormányzat hivatala útján
Versenyspod és utánpótlás

. . . . . .. . - Kozvetlenul esnevelesi tevekenyseg es Motv. 13. (1) I . 081041
. sportszen’ezetek utjantamogatasa

Iskolai diakspon-teekenyseg
Möt 13 (1) IS 031043

Kozetienul es kozneelesi
es tamogatasa intezmenyek utjan
Szabadidöspon tevékenység

Mötv. 13. (1) 15. 081045
Onkormányzati támogatás

es tamogatasa . reven

Szabadidős park. fürdő és
Mötv. 13. (1) 15. 081061

Onkorrnányzati intézmény
strandszolgaltatas utjan

: Üdülői szálláshely — .. . — .

. . . . Motv. 13. (1) 13. 0810,1 Onkormanyzat hivatala utjanszolgaltatas es etkeztetes

Közművelődési — ..

‚ Kozmuvelodesi koncepcio,
ha2yomanyos kozossegi, 082092 .

. . . Civil szervezetek utjankulturalis ertekek gondozasa

Múzeumi, kőzművelődési
közönségkapcsolati Mötv. 13. (1) 7. 082064 Közvetlenül
tevékenység

Könyvkiadás 083020 Közvetlenül
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Egyéb kiadói tevékenység 083030 Közvetlenül

A fiatalok társadalmi
integrációját segítő struktúra, 88/2009. (X. 29.) -.

. 084070 Itjusagi koncepcio
szakmai szolgaltatasok ÜGY hatarozat
fejlesztése, működtetése

Nemzetközi kulturális ‚. ..

.. .... Motv. 13. (1)7. 086030 Onkormanyzati hivatal utjan
egyuttmukodes

Mindenféle egyéb szabadidős
Mötv. 13. (1) 15. 086090

Onkormanyzati intézmény
szolgaltatas utjan

Óvodai nevelés, ellátás .. . - .

. . Motv. 13. * (1)6. 091110 OnkonTianyzati tarsulas reven
szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás . . .. ..

.. . . . . 2012. cvi CXC. tv. 2.* (4) 091140 Onkormanyzati tarsulas reven
mukodtetesi leladatai
Köznevelési intézmény I -4.
évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával 2012. évi CXC. lv. 74-76.* 091220 Ünkormányzati hivatal útján
összefüggő működtetési
feladatok

Alapfokú müvészetoktatással
összefflggő működtetési 2012. évi CXC. tv. 74-76.* 091250 Ünkormányzati hivatal útján
fel adatok

Köznevelési intézmény 5-8.
évfolyarnán tanulók
nevelésével. oktatásával 2012. évi CXC. tv. 74-76.* 092120 Ünkormányzati hivatal útján
összeftiggő működtetési
feladatok

Gyermekétkeztetés 1997. évi XXXI. tv. 21/A (1)
096015

Onkontányzati hivatal.
köznevelési intézményekben b) vásárolt szolgáltatás útján

Munkahelyi étkeztetés
09605

Önkormányzati hivatal,
köznevelési intézményekben vásárolt szolgáltatás útján

Köznevelési intézményben -

. . . Onkormanyzati hivatal.
: tanulok lakhatasanak 1997. cvi XXXI. tv. 096030 . .

. vasarolt szolgaltatas utjan
biztositasa

Pedagógiai szakszolgáltató
tevékenység működtetési 2012. évi CXC. tv 74-76.* 098022 Onkormányzati hivatal útján
fel adatai

Pszichiátriai betetiek . . - .. . ..

.

1993. cvi III. lv. 6/F. * 101143 Ünkormanyzatt tarsulas utjan
kozossegt alapellatasa

Támogató szolgáltatás . . ..

. . . . 1993. cvi III. tv. 65/C. 101222 Onkonnanyzati tarsulas utjan
fogyatekos szernelyek reszere

Gyermekek napközbeni 1997. évi XXXI. tv 94. (3) . ..

. . 104030 Onkormanyzati tarsulas utjan
ellatasa a)

GyenTiekétkeztetés . .

-“. . 1997. cvi XXXI. tv. 21/A Onkormanyzati tarsulas,
bolcsodeben, to°vatekosok 104035 . .

.
.

.
(1) a) vasarolt szolgaltatas utjan

nappali tntezmenyeben

Intézményen kívüli
1997. évi XXXI. tv 21/C. 104037

Onkormányzati hivatal.
gyenTieketkeztetes vasarolt szolgaltatas utjan
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Család-és gyermekjóléti
1997. évi XXXI. tv. 40. 104042 Önkormányzati társulás útján

szolgáltatások

Család-és gyermekvédelmi
1997. évi XXXI. tv. 40/A 104043 Önkormányzati társulás útján

központ

Foglalkoztatást elősegítő
105020 Közvetlenül

képzések és egyéb támogatás

Lakóingatlan szociális célú
106010 Önkormányzat hivatala útján

bérbeadása, üzemeltetése

Lakásfenntartással. lakhatással 10/20 12. (Ill. 30.)
106020 Önkormányzat hivatala útján

összeíliggő ellátások önkormányzati rendelet
Hajléktalanok átmeneti

1993. évi III. tv. 80. (2) f 107013 Önkormányzati társulás útján
ellátása

1993. évi 111. tv. 99/B.
- 107030 Önkormányzati társulás útjánSzociális foglalkoztatás

99/C

Szociális étkeztetés Mötv. 13. * (1)8. 107051 Önkormányzathivatalaútján

Romák társadalmi
integrációját elősegítő 107090 Közvetlenül
tevékenységek és programok
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