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Békés Város Onkormányzata

jj / 1/2015. (II. 4.) rendeletének

J I • (SZMSZ) módosítása

Döntéshozaud módja: Véleményező bizottság:

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

Tárgyalás ‚nád/a: Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Kiss Mihály aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. [Örvény 82. (3)
bekezdése értelmében a jegynYi és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége. illetve tartós
akadúlyoztatásuk esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra - a szervezeti és működési
szabályzat rendelkezik ajegyzői feladatok ellátásának módjáról.

Jelenleg a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabálvzata tartalmaz ilyen
rendelkezést. ám az önkormányzati SZMSZ nem.

Á fentiekre tekintettel a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya úgynevezett
szakmai segilségnyújtás keretében észrevételt fogalmazott meg, amelyben kérik a hatályos
önkormányzati SZMSZ megfelelö módosítását. Az elkészített rendeletmódositással ennek a
feladatnak tesz[ink eleget.

Á Fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezeret terjesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2015. (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 eljárva, Békés

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

1/2W5. (11. M.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testűleti bizottság véleményének kikérésével a

következőket rendeli cl:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti ás Müködési

Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelete az alábbi 21. alcímmel egészül

ki:

„21. Az aljegyzű

35/A. (1) A polgér;iwster állat ci jegyző javaslalára kinevezett a/jegyző ci jegyző
akacláhoztcuása USL’Í eti leljes jogkörben gyakorolja ci jegizo hatásköreit.

(2) A jegyzői és ci: aljegy:ői tisztség egyidejű helöltetlensége. valamint egyidejű tartás

akadáh’oztarásuk esetét; ci jegj:ő helvettesitését ci képesitési ko etehnénvcknek megfelelő

végzettséggel rendelkező osztályvezető láija cl.

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

veszti.

Békés. 2019. január

Izsó Gábor Támok Lászlóné
polgármester jeuvző

A rendelet kihirdetésre került: 2019 —án

Tárnok Lászlóné
egyző
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Előzetes hatásvizsgálat
a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti ás Működési Szabályzatáról

szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-ten’ezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény Ii. (1) bekezdése alapján a jogszabály
elökészítöje előzetes hatásvizsgálat elvégzésével ielméri 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 ás 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 az önkormányzati szabályozás összhangba kerül a hatályos jogi
környezettel. A jogalkotás elmaradása esetén törvényességi felügyeleti eljárás megindítása
várható.

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.

3



Előterjesztés Békés Város Onkormányzata Ké1)viselő-tcstületénck 2019. január 31-i ülésére

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békés Város Önkormányzata Képviselö-tesületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 112015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rcizdckHcjiczet I. -áIzoz: A Rendelet kiegészül a /etrvző helvettesutésére vonatkozó,
ra/cnn/nt ci /Ctfl: I és ci: a/jegyző! t/c/súg cgih/c/ű beíö/tetlenségc. i//e/re egiic/e/ű tartós
a/cc,dó/yazwtc’ísz,k esetére irón vacló hehettesilés! rendre vonatkozó szabóI1’okkal,

A re,zdelet-Wnrzet 2. ‘-ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Békés, 2019. január 24.

1 s Gábor
p )Igármcster

iow ellenjeuvző

Pénzügyi ellenjegyző
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