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Tisztelt Jegyző Asszony!
Az alábbi interpellációs kérdésekre várom válaszát.
(Kérem az interpellációs kérdéseket változatlan formában,
felbontás nélkül, a jegyzőkönyvhöz, előterjesztéshez
csatolni, ugyanúgy mintha szóban hangzott volna el. )
1. Az SZMSZ szerint " A szavazás eredményét a polgármester
ismerteti. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel,
az elnök ismételt szavazást rendel el."
Gépi szavazás esetén a képviselők a kijelzőn, a polgármester
a monitoron látja ki hogyan szavazott , (igen ,nem ,
tartózkodott) illetve a szavazás végeredményét összesítve is.
- Mely esetekben lehet kétséges a gépi szavazás végeredménye?
- El térhet-e a valóságos, tényleges szavazatleadástól a
kijelzőn megjelent eredmény? A gép a képviselők által
leadott igen, nem, tartózkodott szavazatokat pontosan
összegzi -e ?
-Érvényes-e a szavazás, a határozat, ha a képviselő
szavazáskor a szándékával ellentétes gombot nyom meg de azt
nem jelzi azonnal?
-Gépi szavazás után a képviselő módosíthatja-e a leadott
szavazatát ?Ha igen, akkor milyen módon, mennyi idővel a
szavazás után, (azonnal, egy óra, egy nap, egy hét múlva?)
- Lehet e különbséget tenni képviselő és képviselő között
abban hogy a szándékával ellentétes gombot nyomott meg a
polgármester új szavazást rendel el vagy a jegyzőkönyvben
rögzítik a szavazási szándékot?
Ön szerint szükséges e az SZMSZ-t pontosítani és ha igen,
mikor terjeszti be a módosítást?
2. Kértem Öntől a polgármesteri hivatal ellenjegyzéssel
kapcsolatos szabályzatát, előírásait. Ön szerint erre az
SZMSZ a pénzügyi bizottságot jogosítja fel mely ülésén
döntött az említett íratok megvizsgálásáról.
Ha az SZMSZ a pénzügyi bizottságot felhatalmazza egy
jogkörrel akkor annak képviselő tagját is felhatalmazza
ugyanazzal a jogkörrel? Ha igen, akkor a pénzügyi bizottság
döntésében szereplő ellenőrzésre , iratmegtekintésre
jogosult-e a bizottság tagja?
3. A polgármesteri hivatalban 2006 október 01-től hány főnek
szűnt meg a munkaviszonya?
4.Eljuttattak hozzám egy Békés város képviselő testületének
címzett, 2007.-ben kelt levelet, amelyre a mai napig senki
nem válaszolt.

Hol és milyen módon van szabályozva az , hogy lakossági
észrevételek esetén kinek mennyi idő belül kell válaszolnia
felvetésekre? Ha a polgármester nem terjeszti elő a
képviselő testületnek címzett lakossági észrevételeket,
akkor kinek a kötelessége, ki jogosult arra, és milyen
határidővel a válaszadásra?
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