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So,yzám: Tárgy:

Békés Város Onkormányzata

141 I 1 Képviselő-testülete 1/2015.3’, 4 • (II. 04.) önkormányzati
rendeletének (SZMSZ)
módosítása

Döntéshozatal módja: Veknwnvező bizottság:

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

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyilt ülés dr. lGss Mihály aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jelenleg hatályos rendelkezések értelmében a közbeszerzési eljárások során a szolgáltatás
megrendelés és árubeszerzés esetén nettó 25 millió forint felett, építési beruházás esetén pedig
nettó 150 millió forint fölött minden döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (3)-(4)
bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:

(3) Önkormányzati döntést ci képviselő—testület. ci helyi népszavazás. ci képviselő—testület
felhatalmazása alap/án ci képviselő—testület bizottsága, a részonkormanvzat testülete, a
társulása, ci polgármester, továbbá a jegyző hozhat.
(4) A képviselő-testület - e tön’ényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a
polgánnesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, ci jegyzőre, ci társulására
niházhatja át. E hatáskörgvakorlásához utasítást adhat, e hatáskört i’isszavonhatja.

A szoros eljárási határidők miatt javasoljuk. hogy a Képviselő-testület a közbenső. illetve az
eljárást lezáró dőntés meghozatalúval kapcsolatos hatáskörét uz Ügyrendi. Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottságára ruházza üt az Mötv. fentebb felhívott rendelkezései
al apj án.

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet teijesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.1.. (
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e I e t e

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/20 15. (II. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében elján’a. Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
1/2015. (11. 14.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2015. (11. 04.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 2. pontja
helyébe fl2 alábbi rendelkezés lép.

‚.2. Az Ügyrendi. Lakásüm’i, Egészségügyi és Szociális Bizottsáxra átruházon hatásko ök:

2. I Ellátja az önkornzcinvat tulajdonába tartozó ingatlanok hasznositásával kapcsolatos
bérbeadói jogköröker mindazokban ci: esetekben, ahol ci hatályos önkormányzati rendeletek
alapján ci döntési jogokat nem tartoitafinm ci képviselő—testület magának,

2.2 Dönt űz ágazatához tartozó intézmények fenntartoi jóváhagyást igénylő be/só’
s:abályzatairóL terveiről,

2.3. A nemzeti érték/ici/árt elérő vagy meghaladó értékű közhes:erzésekre vonatkozó eljárcvok
során a Közbeszerzési bizottság javaslata alapjaiz cIZ aján/atkérő nevében meghozza ci
szükségessé váló közbL’IIsó Illetve űz eljárást lezáró döntéseket.

2.4.;l: Önkormányzat rendelewibcn meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követö napon lép hatályba és az azt követö napon hatályát
veszti.
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Békés, 2018. július

Izsó Gábor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2018. július ....-ón

Tárnok Lószlóné
jeJ :6

Előzetes hatásvizsgálat
a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A rendeletben foglaltak közvetlen végrehajtásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
nincs,

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása
nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotásával gyorsabbá, egyszerűbbé. operatívabbá válhat a közbeszerzési
eljárások során szükségessé váló döntések meghozatala.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békés Város Önkormányzata Képvisető-testületének Szervezeti és Működési Szahályzatáról
szóló 1/20 15. (11. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-ten’eze( j . j-ához: A Rendelet I. sz. mellékletének módosításáról rendelkezik az
átruházott hatáskörök tekintetében. A melléklet tulajdonképpen kiegészül az alábbi 2.3.
alponttal:

2.3. A ;ien;efl érték/zatárt elérő vagy meghaladó érték/i k(khesze,’zú.ekre vonatkozó eljárások
során ci Közbeszerzési hizotiság javaslata ti/apján az a/án/a/kérő nevében nieghozza a
szükségessé váló közbe,isó illetve tíz eljárást lezáró döntéseket

A rendelet-tenezer 2. -áIioz: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

Békés, 2018. Július 24. J
I

[z ‘Gíbor
pJlgármester

Jogi ellenjegyző

t enzugvi ellenj gyzo
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