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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendeletének ‘a továbbiakban: SZMSZ) módosítása két, leginkább
technikai jellegű pontosítás okán vált szükségessé az alábbiak szerint:

I.

A közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. (1) bekezdése értelmében minden évben
közbeszerzési tervet kell készíteni. A felhívott rendelkezés akként rendelkezik, hogy az 5. (1)
bekezdésben meghatározott ajánlatkérök - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési
év elején. legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban:
közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikröl. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A Képviselő-testület 550/2017. (XII. 28.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési szabályzat
3. (3) bekezdése értelmében a közbeszerzési tervet és annak módosításait a polgármester hagyja
jóvá űz (1) hekezdéshen meghatározott határidő lejárta elő/t.

A hatályos SZMSZ nem tartalmazza a polgármestere átruházott hatáskörök között a közbeszerzési
terv jóváhagyásának jogát.
A fentiekre tekintettel szükségessé vált, hogy összhangba hozzuk az SZMSZ és Békés város
Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezéseit. Ennek megfelelően a polgármester átruházott
hatáskörben minden év március 31. napjáig jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet.

II.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete korábban sikeres pályázatot nyújtott be
egyebek mellett az alábbi TOP-os pályázatokra is:

• Top l.4.l-16-BSl-2017-00012 Békés Korona utcai tomaszoba kialakítása

• Top 2.1.2-1 6-BS 1-2017-00007 Az élhetőbb békési városközpont kialakítása
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• Top 4.3.1-15-BSI-2016-000l0 Leromlott városi területek rehabilitációja békés
városában

• Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért Békésen

Az úgynevezett Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer szerint a
pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat meghatározott kormányzati funkció kódokra kell
lekönyvelnünk.

A fentiekre tekintettel az elkülönített elszámoláshoz szükségessé vált Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete törzskönyvi n ilvántartásánaic, valamint Szervezeti és
Működési Szabályzatának technikai jellegű módosítása, amelynek keretében az SZMSZ 6.
melléklete az alábbi kormányzati funkció kódokkal egészül ki:

a,) 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmaifdadatai

b,) 062020 Településfjlesztési projektek és tánzogatásuk

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot és a rendelet-
tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi
nyilvántartását az alábbi kormányzati funkció kódokkal egészíti ki:

q) 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmaifeladatai
b) 062020 Települéfejlesztási projektek ás támogatásuk

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

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
elökészítője 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 végrehajtásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs. A
rendelet módosítása alapvetően technikai módosítás az átruházott hatáskörök és a kormányzati
funkciók aktualizálása érdekében.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.
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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 összhangba kerül az önkormányzati szabályozás rendszere a tényleges
helyzettel és a hatályos Jogi környezettel. A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi
intézkedéseket vonhatna maga után.

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.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békés \áros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet

ten’ezethez

A rendelet-tan eze! 1. -álzo:: A módosítás egyértelműsíti a polgármesterre ruházott hatáskörökre
történő utalást. A 32. * kiegészül az alábbi bekezdéssel:

(5) A Kép viselő—testük! az 1. niellékle I. pontjában nzeghatá;tzott hatásko e/t a
polgárniesterre ruházza.

A rendelet-tervezet 2. -ához: A módosítás kiegészíti a polgármesterre ruházott hatáskörök
jegyzékét a Közbeszerzési Terv jóváhagyásával. Az I. melléklet 1. pontja kiegészül az alábbi 1.9
alponttal:

‚.1.9 a költségvetési éi’ elején, cIa legfeljebb március 31. napjáigjóváhagyja az éves közbeszerzési
tervet és annak módosításait.

A rendelet—ten eret 3. -ához: A Rendelet 6. sz. mellékletének technikai jellegű módosításáról
rendelkezik a kormányzati funkciók naprakész nyilvántartása érdekében. A melléklet kiegészül az
alábbi kormányzati funkció kóddal:

„091110 Óvodai nevelés, ellátás s:akmaifLladatai

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk’

A rendekt-tenezet 4. -á/zo:: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Békés. 2019. március 21.

lz C bor
p gámiester

Jogi ellenjegyző

PéntFeij egyzö
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.1.... ( )
önkormányzati rendelete

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 (])bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkonnányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő
testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 112015. (11. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32. *-a a következő (5)
bekezdéssel egészül ki:

(5) A Képviselő—testület ci: 1, melléklet 1. pontjában meghatározott harásko ejt a polgárnzesterrc
ruházza,

2. A Rendelet 1. melléklete az alábbi 1.9 ponttal egészül ki:
„1.9 a költségvetési év elején, de legf1jebb március 3]. napjáig jóváhagyja az éves közbeszerzési
tervet és annak módosításait.

3. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

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

B ék é s. 20 19. március

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgárniester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. március napján

Támok Lászlóné
jegyző

5



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019, március 28-i ülésére

1. melléklet ci 72019 ( ) rendekíhez

Helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok jegyzéke

Kormányzati funkció Kormányzati funkció megnevezése
száma

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
I - 01 1130 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2 011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

3 Ot 3320 Köztemető-fenntartás és - müködtetés

Az önkormányzati vagyonnal való
4 013350 gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Más szerv 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 022010 lakosság felkészitése

9 031030 Közterület rendjének fenntartása

10 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
II 041110 igazgatása

12 041 140 Terütetfejlesztés igazgatása

13 04123 I Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

4 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

15 041233 [iosszabb időtartamú közfogtalkoztatás
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ló 041236 Országos közfoglalkoztatási program

17 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Növénytentesztés. állattenyésztés ás
18 042130 kapcsolódó szolgáltatások

19 042220 Erdögazdálkodás

20 042360 1-lalászat, haltenyésztés

21 043610 Egyéb energiaipar igazgatása ás támogatása

22 044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

23 045120 Út, autópálya építése

24 045130 Híd, alagút építése

25 045140 Városi ás 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 ás
30 046020 kábeltelevíziós rendszerek

31 046030 Egyéb távközlés

32 047120 Piac üzemeltetése

Turizmusfejlesztési támogatások ás
33 - 047320 tevékenységek

Ár- ás belvízvédelemmel összefüggő
34

_____

047410 tevékenységek
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ártalmatlanítása

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása.
36 051050 átrakása

37 052020 —______ Szennyvíz gyűjtése, tisztítása. elhelyezése

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,
38 052080 üzemeltetése

I Védett természeti területek és természeti
39 054020 értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

40 061020 Lakóépület építése

41 062020 Településfejlesztési projektek és tárnogatásuk

Vízellátással kapcsolatos közmű építése,
42 063080 fenntartása. üzemehetése

43 064010 Közvilágítás

44 066010 Zöldterület- kezelés

Város- községgazdálkodási egyéb
45 066020 szolgáltatások

46 0721 11 Háziorvosi alapellátás

47 072112 i Háziorvosi ügyeleti ellátás

48 07231 Fogorvosi aape]Iátás

49 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

50 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Kábítószer-megelőzés programjai.
5 I 074052 tevékenységei

Sponlétesítménvek. edzőtáborok működtetése
52 081030 és fejlesztése

Versenysport- és utánpótlás-nevelési

35 051040
Nem veszélyes hulladék kezelése,

53 081041 tevékenység és támogatása
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54 081043 Iskolai, diákspprt-tevékenység és támogatása

Szabadidőspon-(rekreációs spod-) tevékenység
55 081045 és támogatása

56 — 081061 Szabadidős park. Itirdő és strandszolgáltatús

57 081071 Üdülöi szálláshelv-szolgáltatás és étkeztetés

Múzeumi közművelődési. közönségkapcsolati
58 082064 tevékenység

Közmüvelödés — közösségi és társadalmi
59 082091 részvétel fejlesztése

Közművelődés-hagyományos közösségi
60 082092 kulturális értékek gondozása

61 083020 Könyvkiadás

62 083030 Egyéb kiadói tevékenység
A fiatalok társadalmi integrációját segítő
struktúra. szakmai szolgáltatása fejlesztése,

63 084070 működtetése

64 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

65 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

66 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

67 096015 Gyern-iekétkeztetés köznevelési intézményben

68 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb
69 105020 támogatások

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
70 106010 üzemeltetése

LakásfenntarLssal. lakhatással összefDggő
71 106020 ellátások

72 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
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Esélyegyenlőség elősegítését célzó
73 107080 tevékenységek és programok

Romák társadalmi integrációját elősegítő
74 107090 tevékenységek, programok
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