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Tárgy:  A Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága 
nem képviselı tagjának megválasztása, 
SZMSZ módosítás 

Sorszám: IV/1 

Elıkészítette: Dr. Farkas László jogi munkatárs Döntéshozatal módja: 
Határozati javaslat: egyszerő 
szótöbbség. 
Rendeletmódosítás: minısített 
többség az SZMSZ 12. § (4) 
bekezdés a.) pontja alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság,  
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: Zárt ülés az 
SZMSZ 7. § (2) bekezdés a.) 
pontja alapján (érintettek 
nyilatkozatától függıen.)  
Rendeletmódosítás: nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. február 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Molnár József, a Pénzügyi Bizottság nem képviselı tagja a mellékelt levelében nyilatkozik arról, 
hogy megnövekedett munkahelyi elfoglaltságai miatt lemond bizottsági tagságáról. Lemondása 
miatt új nem képviselı tag megválasztása szükséges, melyre az alábbiakban teszünk javaslatot. 

A Pénzügyi Bizottságba nem képviselı tagként megválasztásra javasoljuk Andor János Békés, 
Hızsı u. 64. sz. alatti lakost, aki a jelölést elfogadta. 

A Helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény  
11. § (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület bizottságának nem képviselı tagja a megválasztását 
követıen a képviselı-testület elıtt – a polgármesterre irányadó szöveggel – esküt vagy fogadalmat 
tesz, és errıl okmányt ír alá. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és szerveinek 
szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 27. 
§ (4) bekezdése alapján a bizottság tagja az eskü letételéig nem gyakorolhatja jogait. 

A bizottsági tag megválasztása esetén szükséges az SZMSZ módosítása, így 2009. március 1-tıl 
már az új bizottsági tag gyakorolhatja jogát. 

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot és a mellékelt rendelet-
tervezetet szíveskedjék elfogadni. 

Határozati javaslat: 

1.) Békés Város Képviselı-testülete Molnár József pénzügyi bizottsági nem képviselı tag 
bizottsági tagságról történı lemondó nyilatkozatát tudomásul veszi. 

2.) Békés Város Képviselı-testülete Andor János Békés, Hızsı u. 64. sz. alatti lakost 
megválasztja a Pénzügyi Bizottság nem képviselı tagjának. 
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Határid ı:  azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. február 19. 

                                                                                         Izsó Gábor 
                                                                                       polgármester 

…………………………….. 
         Jogi ellenjegyzı 

…………………………….. 
       Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

……../2009. (II. 27.)  
 

r e n d e l e t e 
 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK 

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
szóló 7/1995. (III. 3.) rendelet  

 
m  ó d o s í t á s á r ó l  

 
(TERVEZET) 

 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
(1) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és Szerveinek Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) KT rendelet 2. sz. mellékletében a Pénzügyi Bizottság nem 
képviselı tagjai közül Molnár József neve helyére Andor János neve kerül. 
 

2.§ 
 

E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba. 
 
B é k é s ,  2009. február 26. 
  
 
 
  Izsó Gábor     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
           polgármester       jegyzı 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
2009. február 27-én 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
                    jegyzı 
 
 

 


