
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott a l a k u l ó üléséről. 

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Pásztor János, Dr. Pálmai Tamás,  

 Barkász Sándor, Deákné Domonkos Julianna, Balázs László,  

Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila, Szalai László, 

Dr. Seres István 

 képviselők 

 

 Tárnok Lászlóné jegyző 

 Palatinus Pál Helyi Választási Bizottság elnöke 

 Dr. Uhrin Anna aljegyző 

 Dr. Juhász Csilla jogász 

 Gál András osztályvezető 

 Dr. Bimbó Mária osztályvezető  

 Váczi Julianna osztályvezető  

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó  

 Hidi József önkormányzati tanácsadó  

 Helyi intézmények, civil szervezetek, egyházak vezetői, képviselői, 

 előző képviselő-testület, bizottságok újra nem választott tagjai,  

 új bizottságok nem képviselő tagjai, sajtó képviselői meghívottak, 

 érdeklődő állampolgárok a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 16,00 h 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy valamennyi 

megválasztott képviselő jelen van, és felkéri a megjelenteket, hogy állva, közösen énekeljék el 

a Himnuszt.  

 

 

H I M N U S Z 

 

A Himnusz elhangzása után felkéri Palatinus Pál urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a 2014. évi önkormányzati képviselő és polgármester választások 

lebonyolítását, a választás eredményét. 

 

Békés Város Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

 

PALATINUS PÁL HVB elnök: Megtartja tájékoztatóját az írásos melléklet szerint.  

 

Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselők és a polgármester eskütétele 

következik. Felkéri Palatinus Pál urat, a HVB elnökét az eskü szövegének előmondására.  

 

PALATINUS PÁL HVB elnök: Megkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel.   

 

Először a képviselőket kéri fel az eskütételre. Kéri, hogy az esküszöveget mondják utána. Az 
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„Én” szó után mindenki a saját nevét mondja! 

 

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 

megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) 

tisztségemből eredő feladataimat a BÉKÉS VÁROS fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az esküokmány jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

PALATINUS PÁL HVB elnök: Megköszöni és felkéri a jelenlévőket, továbbra is maradjanak 

állva, mert a polgármester eskütétele következik. 

 

Felkéri Izsó Gábor polgármestert, hogy mondja utána az eskü szövegét a képviselő-testület 

előtt. 

 

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

 „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 

megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) 

tisztségemből eredő feladataimat a BÉKÉS VÁROS fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az esküokmány jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

Napirend elfogadása 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni Palatinus Pál elnök úrnak a közreműködést. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. 

Kéri, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadják el.  

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele 

2. Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

3. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) rendelet módosítása 

5. A bizottsági tagok, elnökök és a tanácsnok megválasztása, és eskütétele 
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6. Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 9/1995. (III. 

7.) rendelet módosítása 

7. Delegálás a Társulási Tanácsokba 

8. Egyebek  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

311/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2014. október 20-i 

alakuló ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele 

2. Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

3. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának 

megállapítása 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) rendelet 

módosítása 

5. A bizottsági tagok, elnökök és a tanácsnok megválasztása, és 

eskütétele 

6. Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről szóló 9/1995. (III. 7.) rendelet módosítása 

7. Delegálás a Társulási Tanácsokba 

8. Egyebek  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 

 

1. napirendi pont: Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját 

tagjai közül választ meg. Az alakuló ülésen egy alpolgármester választása kötelező.  

 

Az SZMSZ jelenlegi szabályai szerint, melyet nem javasol módosítani, egy fő társadalmi 

megbízatású alpolgármester választására van lehetőség. A képviselő-testület az 

alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról határozatban dönt. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület az SZMSZ szerint egy fő társadalmi megbízatású 

alpolgármestert válasszon. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület Dr. Pálmai Tamás képviselőt válassza meg társadalmi 

megbízatású alpolgármesternek.  

 

A titkos szavazás lebonyolítása az SZMSZ szabályai szerint  jelenleg az Ügyrendi, Lakásügyi, 
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Egészségügyi és Szociális Bizottság feladata, tekintettel arra, hogy a Bizottság tagjainak  

megválasztására  később kerül sor ezért a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló 

bizottság megválasztását javaslom, amely felel a technikai lebonyolításért, a szavazás 

eredményéről külön jegyzőkönyvet készít a bizottság, amelyet az alakuló ülés 

jegyzőkönyvéhez csatolunk.  

 

Az eseti szavazatszámláló bizottság létszámát 3 főben javasolja megállapítani az alábbiak 

szerint:  

 

Elnök:  Mucsi András 

Tagok:  Deákné Domonkos Julianna 

  Koppné Dr. Hajdu Anikó 

 

Egyesével szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság tagjait.   

 

Elnök:  Mucsi András 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 10 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

312/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az alpolgármester titkos 

választásának lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének Mucsi András képviselőt megválasztja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

Tag:  Deákné Domonkos Julianna 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

313/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az alpolgármester titkos 

választásának lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjának Deákné Domonkos Julianna képviselőt 

megválasztja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

 

Tag:  Koppné Dr. Hajdu Anikó 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

314/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az alpolgármester titkos 

választásának lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjának Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselőt megválasztja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri Mucsi Andrást, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a titkos szavazás menetét.  

 

MUCSI ANDRÁS Szavazatszámláló Bizottság elnöke: A bizottság visszavonul elkészíteni a 

szavazólapokat, melyeken Dr. Pálmai Tamás neve szerepel. Érvényes az a szavazat, amelyet a 

bizottság által elkészített, lepecsételt szavazólapon adnak le. Érvényesen szavazni a jelölt 

neve előtt lévő körbe helyezett két egymást metsző vonallal (X vagy +) lehet. A 

szavazólapokat a polgármesteri titkársági irodában vehetik át a Szavazatszámláló 

Bizottságtól. Titkosan szavazni a mellette lévő irodában lehet, majd a borítékba helyezett 

szavazatokat titkársági irodában az elhelyezett urnába kell bedobni.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A szavazólapok elkészítésének, illetve a titkos szavazás 

lebonyolításának idejére  rövid (15 perc)    S Z Ü N E T E T         rendel el.  

 

 

S Z Ü N E T 

 

T I T K O S        S Z A V A Z Á S 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A titkos szavazás befejezése után felkéri a Szavazatszámláló 

Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.  

 

MUCSI ANDRÁS  Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás 

eredményét az alábbiak szerint, amelyet külön jegyzőkönyv is tartalmaz:  

 

A megválasztott képviselő-testület létszáma: 11  fő 

Jelenlévő képviselők létszáma:  11  fő 

A leadott összes szavazatok száma:  11  szavazat 

Az érvénytelen szavazatok száma:   4  szavazat 

Az érvényes szavazatok száma:   7  szavazat 
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Dr. Pálmai Tamás jelöltre leadott szavazatok száma:    7 szavazat 

Az ismertetett szavazási eredmények alapján a megválasztott alpolgármester: 

 

Dr. Pálmai Tamás 

képviselő  

Békés, Mátra u. 23. szám alatti lakos 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fentiek alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület titkos 

szavazással Dr. Pálmai Tamás képviselőt választotta meg alpolgármesternek. Gratulál a 

megválasztásához. 

 

Az ismertetett szavazási eredmény alapján kimondja a képviselő-testület határozatát:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

315/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2014. október 20. napjától 

kezdődően   

  

DR. PÁLMAI TAMÁS 

 

képviselőt megválasztja társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy az alpolgármester eskütétele következik. Felkéri 

a jelenlévőket, hogy álljanak fel. 

 

Felkéri Dr. Pálmai Tamás alpolgármestert, hogy mondja utána az eskü szövegét a képviselő-

testület előtt. 

 

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

 „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; ALPOLGÁRMESTERI tisztségemből eredő feladataimat a 

BÉKÉS VÁROS fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az esküokmány jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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2. napirendi pont: Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

 

- Illetmény megállapítása:  

 

Izsó Gábor polgármester átadja az ülés vezetését dr. Pálmai Tamás alpolgármester úrnak.  

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: A polgármester illetményét Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 71. §-a határozza meg. A polgármester megbízatásának 

időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes 

államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetménye összegének 70 %-val.  

 

Fentiek alapján javaslom a polgármester illetményét, 2014. október 13-tól kezdődően  

523.500,-  Ft/hó 

összegben megállapítani. 

 

 

Mivel a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, felteszi szavazásra a 

polgármester illetményét az elhangzottak szerint. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

316/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester 

illetményét a megválasztásának napjától, 2014. október 13-

tól kezdődően 523.500 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző  

  Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

 

- Költségátalány megállapítása 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS: alpolgármester: A főállású polgármester havonta az illetményének, 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Javasolja, hogy 

Izsó Gábor polgármester úr költségátalányát az illetménye 15%-ában, 78.500,- Ft/hó 

összegben állapítsa meg a képviselő-testület.  

 

Mivel a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, felteszi szavazásra a 

polgármester költségátalányát az elhangzottak szerint.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

317/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester 

költségátalányát a megválasztásának napjától, 2014. 

október 13-tól kezdődően az illetménye 15%-ában, 78.500 

Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS: alpolgármester: Az ülés vezetését visszaadja Polgármester Úrnak.  

 

 

3. napirendi pont: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása 

 

- Tiszteletdíj megállapítása:  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő-testület a társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek  

a tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70–90%-a közötti 

összegben állapítja meg. 

 

Fentiek alapján javaslom, hogy az alpolgármester tiszteletdíját, 2014. október 21-től 

kezdődően  

 

235.600,- Ft/hó 

 

összegben állapítsa meg a képviselő-testület. 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felteszi szavazásra az alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítását a fentiek szerint. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

318/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 21-től 

kezdődően 235.600 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző  

    Izsó Gábor polgármester  
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- Költségátalány megállapítása 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester, havonta az 

illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

Javaslom, hogy Dr. Pálmai Tamás alpolgármester költségátalányát a tiszteletdíja 15%-ában, 

35.300,- Ft/hó összegben állapítsa meg a képviselő-testület.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felteszi szavazásra az alpolgármester költségátalányát a fentiek 

szerint. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

319/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester költségátalányát 2014. október 21-től 

kezdődően 35.300 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző  

    Izsó Gábor polgármester  

 

4. napirendi pont: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 43. § -a 

értelmében a képviselő-testület alakuló ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendeletét. 

 

Javaslom, hogy a képviselő-testület munkáját továbbra is három állandó bizottság segítse, az 

alábbi bizottsági létszámmal, melyet nem javasol módosítani: 

 

a) Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségi, és Szociális Bizottság (létszáma: 9 fő) 

b) Pénzügyi Bizottság (létszáma: 7 fő) 

c) Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság (létszáma: 7 fő) 

 

Javaslom, hogy a képviselő-testület kizárólag oktatási és kulturális ügyekkel foglalkozó 

tanácsnokot válasszon és az SZMSZ rendelkezései közül helyezze hatályon kívül a beruházási 

ügyekkel foglalkozó tanácsnokra vonatkozó rendelkezéseket.  

 

Szavazásra bocsátja, hogy csak oktatási tanácsnokot választ a képviselő-testület, ennek 

megfelelően módosítja rendeletét.  

 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2014. (X. 21.)  r e n d e l e t e : 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL  

szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

5. napirendi pont: A bizottsági tagok, elnökök és a tanácsnok megválasztása, és eskütétele  

 

- Bizottsági elnökök, tagok megválasztása  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: A bizottsági tagok és a tanácsnok megválasztásához minősített 

többségű döntés kell. A bizottságok nem képviselő tagjaival is előzetes egyeztetések 

történtek, és nyilatkoztak, hogy vállalják a tisztséget, valamint nem kérték zárt ülésen történő 

tárgyalást, ezért a bizottsági tagok választására is nyílt ülésen kerül sor.  

 

Most következik a bizottsági tagok megválasztása.  

 

Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak javasolja a 

következő személyeket megválasztani:   

 

Elnök: Mucsi András 

Képviselő tagok: Deákné Domonkos Julianna 

 Balázs László 

 Pásztor János Sándor 

 Szalai László 

Nem képviselő tagok: Hévizi András 

 Miklós Lajos 

 Barna Zoltán  

 Pocsaji Ildikó 

 

SZALAI LÁSZLÓ  képviselő: Véleménye szerint a bizottságok tervezett névsorát ki lehetett 

volna osztani az alakuló ülés előtt. Nem érti miért kellett titkolni. Nem tudja, hogy 

polgármester úr bemutatja-e a jelölteket, illetve meg fogja-e indokolni a döntését, hiszen a 

képviselő-testület csak így tud felelősségteljes döntést hozni. Úgy látja, hogy bár csak egy fős 

a többsége a jobboldali összefogásnak és a képviselő-testületben 6-5 a képviselők aránya ez a 

bizottságokban nem érvényesül. Arra számított, hogy a képviselő-testületi többség gesztust 

gyakorol és ezzel elindul az együttműködés. Az előzetes egyeztetés sem történt meg. A 

választásokon elszenvedett személyes sérelmek miatt nem valósulhatott meg az egyeztetés. 

Emlékeztetni szeretne, hogy 4 évvel ezelőtt 8-3 volt a képviselő-testület összetétele és 

ilyenkor 3 fő külső tag volt, most pedig 6-5-ös aránynál talán ha kettő bizottsági külsős tag 
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lesz. Emlékeztetne arra, hogy amikor Pataki István volt a polgármester akkor nem a bizottsági 

helyekről folyt a vita, hanem, hogy hány bizottsági elnököt adjon az ellenzék. Ebben általában 

megegyezés volt. A mostani helyzetben az ellenzék egyetlen bizottsági elnöki helyet sem 

kapott. Véleménye szerint a többség nem tanult a hibáiból. Az elmúlt négy évben az 

együttműködés hiánya kihatott a megnyert pályázati pénzekre is. Kérdése, hogy van-e a 

képviselők között olyan, aki nem abba a bizottságba került, mint amelyikbe kérte magát? Ő 

személy szerint nem ebbe a bizottságba kérte magát. A választól függetlenül nem fog részt 

venni a szavazásban, mert nem ért egyet a rendszerrel, és nem a tagok személyével van baja, 

hanem magával az eljárással.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Válaszában elmondja, hogy a bizottságokba történő delegálás a 

polgármester feladata. Nem kötelező külsős bizottsági helyeket adni. Aki együtt kíván 

működni a testülettel az így is meg tudja tenni, hiszen nyitottak vagyunk.  

 

RÁCZ ATTILA  képviselő: Szeretne hangot adni annak a véleményének, hogy nem ért egyet 

a bizottsági helyek felosztásával, hiszen lehet hivatkozni egyfajta szokásjogra. 2010-ben a 

FIDESZ 2 listás helyet nyert el a választók akaratából, most 3 képviselővel vesznek részt a 

munkában. Anno a két listás helyhez 2 külső bizottsági hely és egy bizottsági elnöki poszt 

felajánlása tartozott. 2014-ben pedig egyetlenegy bizottsági elnöki helyet sem kaptak. Ezt 

jelezte már az előzetes tárgyalásokon is. Megköszöni a két külső bizottsági helyet, azonban az 

előbb elmondottak miatt nem tudja támogatni a bizottságok tervezett létszámát.   

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Megköszöni a hozzászólást, a válasza már korábban elhangzott 

ezzel az üggyel kapcsolatban.  

 

SZALAI LÁSZLÓ  képviselő: Egyetért polgármester úrral abban, hogy az együttműködés 

nem a bizottsági helyeken múlik, hiszen eddig is csak azokat az előterjesztéseket támogatta, 

amelyekkel egyetértett. Úgy gondolja, hogy a többség igen törékeny. Véleménye szerint a 

városvezetés részéről is elvárható lenne egy kis együttműködés, amit most kellett volna 

gyakorolni.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Elmondja, hogy az SZMSZ bármikor módosítható, abban az 

esetben, ha az együttműködést tapasztalni fogják akkor hajlandóak erre. Most így fognak 

felállni a bizottságok.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Személyesen is érintve érzi magát, ezért el kívánja mondani, 

hogy 2002-ben lett először külsős bizottsági tag. Ebben az évben a Jobboldali Összefogás a 10 

körzetből hatot megnyert és egyetlen egy külsős bizottsági helyet ajánlott fel az akkori 

városvezetés.   

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Mucsi András képviselőnek válaszolva elmondja, hogy anno 

azért lett felajánlva egy külsős bizottsági hely, mert a vita arról szólt, hogy mennyi bizottsági 

elnöki helyet kapjon az ellenzék. Egyel kevesebbet kaptak, mint amennyivel számoltak és 

emiatt lemondtak, az összes felajánlott elnöki posztról is, így át kellett alakítani az egész 

bizottsági struktúrát. Javasolja képviselő társának, hogy nézzen utána.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A bizottságok tagjait egyenként teszi fel szavazásra. Ennek 

megfelelően személyenként bocsátja szavazásra a javaslatnak megfelelően a személyek 

megválasztását.  
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- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

   

Elnök: Mucsi András 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (Szalai 

László képviselő időközben kikapcsolta a szavazógépét, a szavazásban nem vesz részt.)  

 

A képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

320/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének 2014. 

október 20-tól megválasztja Mucsi András képviselőt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Képviselő tag: Deákné Domonkos Julianna 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

321/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjának 

2014. október 20-tól megválasztja Deákné Domonkos 

Julianna képviselőt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Képviselő tag: Balázs László 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

A képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

322/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjának 



 13 

2014. október 20-tól megválasztja Balázs László 

képviselőt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Képviselő tag: Pásztor János Sándor 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

323/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjának 

2014. október 20-tól megválasztja Pásztor János Sándor 

képviselőt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Képviselő tag: Szalai László 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő. (Koppné 

Dr. Hajdu Anikó időközben elhagyta az üléstermet) 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

324/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjának 

2014. október 20-tól megválasztja Szalai László képviselőt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Hévízi András 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (Koppné 

Dr. Hajdu Anikó időközben visszatért az ülésterembe) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

325/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő 

tagjának 2014. október 20-tól megválasztja Hévízi Andrást. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Miklós Lajos 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

326/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő 

tagjának 2014. október 20-tól megválasztja Miklós Lajost. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Barna Zoltán 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

327/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő 

tagjának 2014. október 20-tól megválasztja Barna Zoltánt. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

Nem képviselő tag: Pocsaji Ildikó 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

328/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő 

tagjának 2014. október 20-tól megválasztja Pocsaji Ildikót. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti szavazások alapján ismerteti az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság személyi összetételét:  

 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Elnök: Mucsi András 

Képviselő tagok: Deákné Domonkos Julianna 

 Balázs László 

 Pásztor János Sándor   

 Szalai László 

Nem képviselő tagok: Hévízi András 

 Miklós Lajos 

 Barna Zoltán  

 Pocsaji Ildikó  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Következik a Pénzügyi Bizottság megválasztása a Pénzügyi 

Bizottság tagjainak javasolja a következő személyeket megválasztani:   

 

Elnök: Balázs László 

 

Képviselő tagok: Barkász Sándor 

 Mucsi András 

 Rácz Attila 

Nem képviselő tagok: Ásós Géza 

 Ilyés Tamás 

 Juhos János 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A személyekről külön-külön fognak szavazni. 

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Elnök: Balázs László 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

329/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 

elnökének 2014. október 20-tól megválasztja Balázs László 

képviselőt.    

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Képviselő tag: Barkász Sándor 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

330/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 

képviselő tagjának 2014. október 20-tól megválasztja 

Barkász Sándor képviselőt.    

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Képviselő tag: Mucsi András 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

331/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 

képviselő tagjának 2014. október 20-tól megválasztja 

Mucsi András képviselőt.    

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Képviselő tag: Rácz Attila 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

332/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 

képviselő tagjának 2014. október 20-tól megválasztja Rácz 

Attila képviselőt.    

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Ásós Géza 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

333/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság nem 

képviselő tagjának 2014. október 20-tól megválasztja Ásós 

Gézát.     

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Ilyés Tamás 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

334/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság nem 

képviselő tagjának 2014. október 20-tól megválasztja Ilyés 

Tamást.     

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Juhos János Imre 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

335/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság nem 

képviselő tagjának 2014. október 20-tól megválasztja Juhos 

János Imrét.     

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti szavazások alapján ismerteti a Pénzügyi Bizottság  

személyi összetételét:  

 

Pénzügyi Bizottság: 

 

Elnök: Balázs László 

 

Képviselő tagok: Barkász Sándor 

 Mucsi András 

 Rácz Attila 

Nem képviselő tagok: Ásós Géza 

 Ilyés Tamás 

 Juhos János 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Következik az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

megválasztása az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjainak javasolja a következő 

személyeket megválasztani:   

 

Elnök: Deákné Domonkos Julianna 

Képviselő tagok: Mucsi András 

 Koppné dr. Hajdu Anikó 

 Dr. Seres István 

Nem képviselő tagok: Mester Péter 

 Vidáné Endrődy Ildikó 

 Varga Emília 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Elnök: Deákné Domonkos Julianna 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

336/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság elnökének 2014. október 20-tól 

megválasztja Deákné Domonkos Julianna képviselőt.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Képviselő tag: Dr. Seres István 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő. (Dr. Seres 

István időközben elhagyta az üléstermet)  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

337/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság képviselő tagjának 2014. október 20-tól 

megválasztja Dr. Seres István képviselőt.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Mester Péter 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (Dr. Seres 

István időközben visszatért az ülésterembe)  

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

338/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság nem képviselő tagjának 2014. október 20-

tól megválasztja Mester Pétert.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  
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Nem képviselő tag: Vidáné Endrődy Ildikó 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

339/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság nem képviselő tagjának 2014. október 20-

tól megválasztja Vidáné Endrődy Ildikót.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Varga Emília 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

340/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság nem képviselő tagjának 2014. október 20-

tól megválasztja Varga Emíliát.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Képviselő tag: Mucsi András 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

341/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság képviselő tagjának 2014. október 20-tól 

megválasztja Mucsi András képviselőt.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Képviselő tag: Koppné Dr. Hajdu Anikó 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

342/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság képviselő tagjának 2014. október 20-tól 

megválasztja Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselőt.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti szavazások alapján ismerteti az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság személyi összetételét:  

 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 

Elnök: Deákné Domonkos Julianna 

Képviselő tagok: Mucsi András 

 Koppné dr. Hajdu Anikó 

 Dr. Seres István 

Nem képviselő tagok: Mester Péter 

 Vidáné Endrődy Ildikó 

 Varga Emília 

  

- Tanácsnok megválasztása 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy az elfogadott SZMSZ szerint az oktatási és 

kulturális ügyekkel foglalkozó tanácsnokot válassza meg a képviselő-testület. Tanácsnoknak 

Mucsi András képviselőt javasolja.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a fenti javaslatot.   

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

343/2014. (X. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az oktatási és kulturális 

ügyekkel foglalkozó tanácsnoknak 2014. október 20-tól 

megválasztja Mucsi András képviselőt.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat az 

eskütételre fáradjanak előre. Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel időtartamára mindenki 

álljon fel. 

 

Kérem, hogy mondják utánam az eskü szöveget. 

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

 „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; BIZOTTSÁGI TAGSÁGI tisztségemből eredő feladataimat 

a BÉKÉS VÁROS fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az esküokmányok jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az eskütétel után átadja a nem képviselő bizottsági tagok 

részére a megbízóleveleket.  

 

Mivel a bizottsági elnökök és tagok megválasztásra kerültek, ezért javasolja ennek 

megfelelően az SZMSZ 1. és 2. függelékének módosítását, azzal, hogy a képviselők és a 

bizottsági tagok névsorát emeljék be az SZMSZ 1. és 2. függelékébe.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. (Szalai 

László képviselő időközben visszakapcsolta a szavazógépét.) 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

344/2014. (X. 20.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testületének a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1. és 

2. Függeléke helyébe a következő 1. és 2. Függelék lép:  
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1. függelék a 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A képviselő-testület névsora 
 

 

 

Polgármester: 

 

 

Izsó Gábor  Független  

 

       

Egyéni választókerületi képviselők:  

 

 1. sz. vk.:  Pásztor János FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 

  

 2. sz. vk.: Dr. Pálmai Tamás Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör

  

 3. sz. vk.: Barkász Sándor Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör

  

 4. sz. vk.: Deákné Domonkos Julianna Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör

  

 5. sz. vk.: Balázs László Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör

  

 6. sz. vk.: Izsó Gábor Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör

  

 7. sz. vk.: Mucsi András  Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör 

 

 8. sz. vk.: Koppné Dr. Hajdu Anikó FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 

 

 

 

Listáról mandátumot szerzett képviselők: 

 

1. Rácz Attila FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség  

2. Dr. Seres István JOBBIK   

3. Szalai László Magyar Szocialista Párt 
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2. függelék a 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A BIZOTTSÁGI TAGOK NÉVSORA 

 

 

 

 

1. ÜGYRENDI, LAKÁSÜGYI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG: 

 

Elnök: Mucsi András 

Képviselő tagok: Deákné Domonkos Julianna 

 Balázs László 

 Pásztor János Sándor  

 Szalai László   

Nem képviselő tagok: Hévízi András 

 Miklós Lajos 

 Barna Zoltán  

 Pocsaji Ildikó  

 

   

2. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG: 

 

Elnök: Balázs László 

Képviselő tagok: Barkász Sándor 

 Mucsi András  

 Rácz Attila 

Nem képviselő tagok: Ásós Géza 

 Ilyés Tamás 

 Juhos János 

 

 

3. OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG: 

 

Elnök: Deákné Domonkos Julianna 

Képviselő tagok: Mucsi András  

 Koppné Dr. Hajdu Anikó 

 Dr. Seres István 

Nem képviselő tagok: Mester Péter  

 Vidáné Endrődy Ildikó 

 Varga Emília 

  

    

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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6. napirendi pont: Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 

9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről szóló 9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítását egy pontban, 

hogy az oktatási és kulturális ügyekkel foglalkozó tanácsnok tiszteletdíja térjen el a bizottsági 

elnök tiszteletdíjától és az alapdíj 200 %-kal növelt összegével kerüljön meghatározásra, azaz 

150.000-, Ft/ hó összegben. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (Szalai 

László képviselő időközben elhagyta az üléstermet) 

 

A képviselő-testület 7 igen 3 tartózkodással az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2014. (X. 21.)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL 

szóló 9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

                                                                                                                          

7. napirendi pont: Delegálás a Társulási Tanácsokba 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A többcélú társulásokról szóló törvény hatályon kívül 

helyezésével megszűnt az a szabályozás, hogy a társulási tanácsot a tagönkormányzatok 

polgármesterei alkotják. Az Mötv. 94. § (2) bekezdése alapján a "társult önkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált tagok" alkotják a társulási tanácsot. E a jogszabályi előírás 

alapján javaslom, hogy azokban a társulásokban, amelyekben az önkormányzat tagként részt 

vesz, a Társulási Tanácsban továbbra is a mindenkori polgármester képviselje Békés Város 

Önkormányzatát.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. (Szalai 

László képviselő időközben visszatért az ülésterembe) 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

345/2014. (X. 20.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Izsó 

Gábor polgármestert delegálja a Békés Város 

Önkormányzatának tagságával működő társulási 

tanácsokba.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

8. napirendi pont:  E G Y E B E K  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javaslom, hogy az Ügyrendi Bizottság legkésőbb 6 hónapon 

belül az SZMSZ-t vizsgálja felül és az SZMSZ módosításra vonatkozó rendelet-tervezetet 

terjessze a képviselő-testület elé.  

Javaslom továbbá, hogy a Pénzügyi Bizottság a gazdasági programot, fejlesztési tervet az 

alakuló ülését követő hat hónapon belül vizsgálja felül, melyet az Mötv. rendelkezéseinek 

megfelelően terjessze a képviselő-testület elé.   

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Módosító javaslatot kíván tenni, mert véleménye szerint a 6 

hónap hosszú idő. Úgy gondolja, hogy a gazdasági terv alap lehet a költségvetés 

elkészítéséhez is. Javasolja, hogy a program a költségvetés benyújtásáig azaz január végéig 

készüljön el. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Támogatja a módosító javaslatot és szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

346/2014. (X. 20.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági programját 

a 2015. év januári képviselő-testületi ülésre elkészíti.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsájtja a módosítással egységes határozati 

javaslatot.   

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

347/2014. (X. 20.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. tv. 116 § (5) bekezdésének rendelkezései 

alapján az önkormányzat gazdasági programját és 

fejlesztési tervét 2015. évi januári ülésén vizsgálja felül. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. 

(IV. 1.) önkormányzati rendeletét hat hónapon belül 

felülvizsgálja. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri Tárnok Lászlóné Jegyző Asszonyt, hogy tájékoztassa a 

képviselőket, a polgármestert, valamint a bizottsági tagokat a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről, összeférhetetlenségi szabályokról.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ  jegyző:  Tájékoztatásként elmondja, hogy az Mötv. szabályai szerint 

az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől 

számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozatot 2 

példányban kell kitölteni, melyhez nyomtatványt mellékeltük.  

Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 

háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti 

vagyonnyilatkozatát. Egyik példányt a megadott határidőig le kell adni, átvételi elismervény 

ellenében a Polgármesteri Hivatal titkárságán, a másik példányt a képviselő őrzi meg.  

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati 

képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni 

juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

A vagyonnyilatkozatot az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati 

képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – 

közérdekből nyilvános. A hozzátartozók vagyonnyilatkozata titkos. 

 
 

Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja 

nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat 

megingathatja, továbbá nem tölthet be az Mötv . 36. § -ban meghatározott tisztséget.  

Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 

összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. 

Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi 

ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az 

önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult 

által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának az Ügyrendi Bizottságnak történő átadását 

az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni. 

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjával szemben fennálló 

összeférhetetlenségre az önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
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azzal az eltéréssel, hogy ha a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja harminc 

napon belül nem szünteti meg a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot, a képviselő-

testület köteles a határidő lejártát követő ülésén az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. 

 

 

Az Mötv. új szabályként vezette be a méltatlanság intézményét, melynek értelmében 

méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati 

képviselőnek a megbízatását, akinek az állammal, önkormányzattal szemben köztartozása áll 

fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül nem rendezi; 

aki az összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására. 

Az önkormányzati képviselő, bizottsági tagok a megválasztásuktól számított harminc 

napon belül kötelesek kérelmezni felvételüket az adózás rendjéről szóló törvényben 

meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az 

adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó 

napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, 

hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, 

az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

Mindezekről írásos tájékoztató kiosztásra került a képviselők részére, és a külsős bizottsági 

tagoknak is átadjuk. 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Javasolja, hogy a korábban kialakult 

gyakorlatot, és az előzetes véleményeket figyelembe véve az alábbiak szerint tartsák a 

bizottsági üléseket mindig a testületi ülések hetében: 

 

- Hétfőn:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

- Kedden: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

- Szerdán: Pénzügyi Bizottság  

 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testületi üléseket továbbra is mindig a hónap utolsó csütörtöki 

napján 15 órai kezdéssel tartsák.   

 

Bejelenti, hogy a következő rendes testületi ülés időpontja most ettől eltérően: november 6. 

(csütörtök).   

 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a polgármesteri programot egy későbbi képviselő-testületi 

ülésen kívánja ismertetni. Úgy gondolja, hogy olyan fejlesztési koncepciót kell összeállítani, 

ami Békés városának a középtávú fejlesztését meghatározza. Komoly lehetőségek állnak 

rendelkezésre. Az elkövetkező 5 évben törekedni kell a népesség fogyásának megállítására. A 

peremkerületeket kiemelten kívánja kezelni. A munkahelyteremtésre fokozott figyelmet kell 

helyezni, agy tartva itthon a fiatalokat. Koncepcionális feladat, hogy a város térségi szerepét 

megtartsák, járási székhely maradjon. Fontosnak tartja, hogy Gyula, Békéscsaba és Békés 

együtt tudjon működni. A gazdasági potenciákat amik helyben rendelkezésre állnak 

fokozottan ki kell használni. Az ifjúság nevelését jó kezekbe kell helyezni, közös 

gondolkodást kell kialakítani a fenntartók között, ez elsősorban az oktatási tanácsnok feladata 

lesz. Bízik a közös munka sikerében, és reméli, hogy azok aki több együttműködést 

szorgalmaztak megteszik az első lépéseket. Reményei szerint ez a döntéshozatalban is 

megjelenik.  
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Valamennyi megválasztott képviselő-társának, a nem képviselő bizottsági tagoknak, és 

valamennyi szakértőnek az elkövetkezendő öt évben ismételten jó munkát kíván. Kéri azt, 

hogy munkájukat nagy felelősséggel, pontossággal végezzék, hiszen komoly felhatalmazást 

kaptak erre a várostól, és Békés Város életében a következő öt év előremozdulást jelentsen 

valamennyi békési lakos megelégedésére.  

 

Mivel több napirendi pont nincs, a testület alakuló ülését befejezettnek nyilvánítja. Kéri, 

hogy végezetül közösen énekeljék el a szózatot.   

 

   

  

 

 

     Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné   

    polgármester              jegyző 


