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F’szám: Tárgy:

Békés Város Önkormányzata
1/2015. (II. 04.) rendeletének
(SZMSZ) és törzskönyvi
nyilvantartasanak modositasa

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
az Mötv. 50. -a Bizottság

alapján

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Pénzügyi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága (továbbiakban: Államkincstár) az önkormányzat
törzskönwi nyilvántartásának felülvizsgálata során megállapította. hogy az Onkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) tartalmaz egy olyan kormányzati funkciót, melyet
kizárólag köznevelési intézmények használhatnak. ezért kérte ennek törlését. Az Allamkincstár felhívta
továbbá a figyelmet arra. hogy mivel a Békési Vúrosgondnokság többek között az állami átvétellel érintett
köznevelési intézmények működtetési feladatainak okafogyottá válása miatt szűnt meg, szükséges az
SZMSZ módosítása. Az Allamkincstár kéri, hogy a SZMSZ 6. mellékletét a költségvetési szervek, illetve
társulások által ellátott feladatok elhagyásával, kizárólag az önkormányzat által ellátott kormányzati funkció
egyszeri feltüntetésével aktualizálj uk.

A fenti módosítás érinti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának 6. sz. mellékletét is, ezért szükséges az 1/2015. (11.04.) rendelet módosítása is.

Előzetes hatásvizsálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. (1) bekezdése alapján a
jogszabály elökészítője — a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességü — 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 a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának
várható következményeit, ás ajogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket. A Jat. 17. * (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet a tervezett
jogszabály jelentősnek ítélt hatásairól:
— 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.) önkormányzati
rendelet 6. mellékletének módosítása technikai módosítás a kormányzati funkciók nyilvántartására.

— környezeti, egészségi következménye: nincs,
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— adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs,
— 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 Jat. 18. * alapján az előterjesztésben kifejteltek ajogszabály indokolása Is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot ás a rendelet- tervezetet szíveskedjen
elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásából az
alábbi kormányzati funkciókat törli:

072460 terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
091110 óvodai nevelés, ellátást szakmai feladatai
091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő müködtetés
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatai
092120 köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben
096030 köznevelési intézményben tanulók biztosítása
098022 pedagógia szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
104030 gyermekek napközbeni ellátása
104035 gyermekétkeztetés bölesődében, fogyatékosok nappali intézményben
104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások
104043 család- és gyermekjóléti központ
107013 hajléktalanok átmeneti ellátása
107051 szociális étkeztetés

az alábbi kormányzati funkciókkal egészíti ki:

042130 növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042220 Erdőgazdálkodás
045161 kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
045220 vízi létesítmény építése

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. december 17. KIM

Penzugyi je9zo
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVJSELŐ-TESTÜLETÉNEK

.1.... ( )
önkormányzati rendelete

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szcn’czeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2015. (11.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(TERVEZET)

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

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

1/20 15. ([[.04.) önkonnányzati 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. december

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2017. december ....-án

Tárnok Lászlóné
jegyző
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1. melléklet a 2017 ( ) rendelethez

Helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok jegyzéke

A B

kormányzati funkció
száma megnevezés

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
I 011130 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2 011220 Adó- vám ésjövedéki igazgatás

3 013320 Köztemető-fenntartás és - müködtetés

Az önkormányzati vagyonnal való
4 013350 gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Más szer-v részére végzett pénzügyi-
gazdálkodási, üzemeltetési. egyéb

5 013360 szolgáltatások

6 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése,
7 021020 honvédelmi felkészítés

Polgári honvédelem ágazati feladatai. a
S I 022010 lakosság felkészítése

9 031030 Közterület rendjének fenntartása

10 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
11 041110 igazgatása

12 041140 Területfejlesztés igazgatása

13 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

14 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

15 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16 041236 Országos közfoglalkoztatási program
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17 04237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Növénytermesztés, állattenyésztés és
18 042130 kapcsolódó szolgáltatások

19 042220 Erdögazdálkodás

20 042360 Halászat, haltenyésztés

21 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

22 044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

23 045 120 Út, autópálya építése

24 045130 Hid. alagút építése

25 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése,
26 045160 fenntartása

27 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

28 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

Vízi létesítmény építése (kivéve árvízvédelmi
29 045220 létesítmények)

Vezetékes műsorelosztás. városi és
30 046020 kábeltelevíziós rendszerek

31 046030 Egyéb távközlés

32 047120 Piac üzemeltetése

Tudzmusfej]esztési támogatások és
33 047320 tevékenységek

Ár- és belvízvédelemmel összefiiggő
34 047410 tevékenységek

Nem veszélyes hulladék kezelése,
35 051040 ártalmatlanítása

Veszélye hulladék begyűjtése, szállítása,
36 051050 átrakása
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37 052020 Szennyvíz gyűjtése. tisztítása. elhelyezése

Szennyvízcsatoma építése, fenntartása,
38 052080 üzemeltetése

39 061020 Lakóépület építése

Vizellátással kapcsolatos közmű építése.
40 i 063080 fenntartása, üzemeltetése

41 064010 Közvilágítás

42 066010 Zöldterület- kezelés

Város- községgazdálkodási egyéb
43 066020 szolgáltatások

44 07211 1 Háziorvosi alapellátás

46 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

47 07231 I Fogorvosi alapellátás

48 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

49 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Kábítószer-megelözés programjai.
50 074052 tevékenységei

Sportlétesítménvek. edzőtáborok működtetése
51 081030 és fejlesztése

Versenysport- és utánpótlás-nevelési
52 081041 tevékenység és támogatása

53 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység
54 081045 és támogatása

55 081061 Szabadidős park. fürdő és strandszolgáltatás

56 081071 Odülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Múzeumi közművelődési. közönségkapcsolati
57 082064 tevékenység
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Közművelödés-hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása58 082092

59 083020 Könywkiadás

60 083030 Egyéb kiadói tevékenység
A fiatalok társadalmi integrációját segítő
struktúra, szakmai szolgáltatása fejlesztése,

61 084070 működtetése

62 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

63 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

64 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

65 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb
66 105020 támogatások

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
67 106010 üzemeltetése

Lakásfenntartással, lakhatással összefDggő
68 106020 ellátások

69 107030 Szociális foglalkoztatás

Romák társadalmi integrációját elősegítő
70 107090 tevékenységek, programok
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