
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2010. október 14-én tartott  a l a k u l ó üléséről. 

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Vámos László, Mészáros Sándor,  

 Dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, 

 Mucsi András, Erdős Norbert, Blaskovits Péter, Pataki István 

 képviselők 

 

 Tárnok Lászlóné aljegyző 

 Palatinus Pál Helyi Választási Bizottság elnöke 

 Dr. Csarnai Judit osztályvezető 

 Gál András osztályvezető 

 Dr. Farkas László jogi munkatárs 

 Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó 

 Csökmei László Erik városi főépítész 

 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: 14,00 h 

 

 

PATAKI ISTVÁN képviselő, korelnök: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait. Felkéri a 

jelenlévőket, hogy közösen énekeljék el a Himnuszt.  

 

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

2010. évi önkormányzati képviselő és polgármester választások lebonyolítását, a választás eredményét.  

 

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

 

A tájékoztató után átadja a megbízóleveleket a polgármester és a képviselők részére.  

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: A megbízólevelek átadása után megállapítja, hogy a testület alakuló ülése 

határozatképes, mivel mind a 11 képviselő jelen van.  

 

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el a testület azzal, hogy az 

egyebek között kerüljenek megtárgyalásra az alábbi előterjesztések is:   

 

- Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló helyi rendelet módosítása 

- Az újonnan megválasztott Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatója a vagyonnyilatkozatok 

kitöltésének rendjéről 

- Gazdasági program és SZMSZ felülvizsgálatának előkészítése 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fentiek szerint szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

319/2010. (X. 14.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. október 14-i alakuló ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Békés Város Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója a 

választás eredményéről 

2. Napirend elfogadása 

3. Önkormányzati képviselők eskütétele 
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4. Polgármester eskütétele 

5. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással 

6. Alpolgármester eskütétele 

7. Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

8. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának 

megállapítása 

9. SZMSZ módosítása 

10. A bizottsági elnökök és tagok megválasztása, és eskütétele 

11. Egyebek:  

- Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló helyi 

rendelet módosítása 

- Az újonnan megválasztott Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatója a 

vagyonnyilatkozatok kitöltésének rendjéről 

- Gazdasági program és SZMSZ felülvizsgálatának előkészítése 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Pataki István korelnök 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Önkormányzati képviselők eskü (fogadalom) tétele 

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: Bejelenti, hogy a képviselők eskütétele következik. Felkéri Palatinus Pál urat, a 

HVB elnökét az eskü kivevésére, az eskü szövegének előmondására.  

 

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

 

Ezt követően felkéri a képviselőket az eskütételre. Kéri, hogy az esküszöveget az előmondása alapján mondják 

utána. Az „Én” szó után mindenki a saját nevét mondja! 

 

A képviselők a fentiek szerint az alábbi szövegű esküt letették:  

 

 

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

 Én ........esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 

megőrzöm; KÉPVISELŐI tisztségemből eredő feladataimat BÉKÉS VÁROS fejlődésének 

előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.   

 (A megválasztott önkormányzati képviselő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!˝ 

 

Az esküokmányok jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Polgármester eskü (fogadalom) tétele 

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: Bejelenti, hogy a polgármester eskütétele következik. Felkéri Palatinus Pál urat, a 

HVB elnökét az eskü kivevésére, az eskü szövegének előmondására.  

 

PALATINUS PÁL HVB elnök: 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. 

 

Izsó Gábor polgármester a fentiek szerint letette az alábbi szövegű esküt:  

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

 Én ........esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
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megőrzöm; POLGÁRMESTERI tisztségemből eredő feladataimat BÉKÉS VÁROS fejlődésének 

előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.   

 (A megválasztott polgármester meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!˝ 

 

Az esküokmány jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Alpolgármester megválasztása titkos szavazással 

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: 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.  

 

Felkéri Izsó Gábor polgármestert, hogy tegyen javaslatot az alpolgármesteri tisztség betöltésének módjára, 

számára, jelölt személyére.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: 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.  

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: A titkos szavazás lebonyolítására az SZMSZ szabályai szerint – jelenleg az 

Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság feladata – a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló 

bizottságot hoz létre, amely felel a technikai lebonyolításért, a szavazás eredményéről külön jegyzőkönyvet 

készít a bizottság, amelyet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolunk.  

 

Mivel az új bizottságok még nincsenek megválasztva, most választani kell eseti szavazatszámláló bizottságot, 

melynek létszámát 3 főben javasol megállapítani az alábbiak szerint:  

 

Elnök:  Mészáros Sándor 

Tagok:  Mucsi András 

  Blaskovits Péter 

 

Szavazásra bocsátja a fenti javaslatot.   

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

320/2010. (X. 14.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az alpolgármester titkos választásának 

lebonyolítására az alábbi összetételű eseti Szavazatszámláló 

Bizottságot hozza létre:  

 

Elnök:  Mészáros Sándor képviselő  

Tagok:  Mucsi András képviselő  

  Blaskovits Péter képviselő  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Pataki István korelnök 

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: Felkéri Mészáros Sándort, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

titkos szavazás menetét.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR Szavazatszámláló Bizottság elnöke: A bizottság visszavonul elkészíteni a 
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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.   

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: A szavazólapok elkészítésének, illetve a titkos szavazás lebonyolításának idejére       

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 

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: A titkos szavazás befejezése után felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a szavazás eredményét.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás eredményét az alábbiak 

szerint, amelyet külön jegyzőkönyv is tartalmaz, és jelen jegyzőkönyvhöz csatoljuk:  

 

A megválasztott képviselő-testület létszáma: 11  fő 

Jelenlévő képviselők létszáma:  11  fő 

A leadott összes szavazatok száma:  11  szavazat 

Az érvénytelen szavazatok száma:    3  szavazat 

Az érvényes szavazatok száma:    8  szavazat 

Dr. Pálmai Tamás jelöltre leadott szavazatok száma:    8 szavazat 

Az ismertetett szavazási eredmények alapján a megválasztott alpolgármester: 

 

Dr. Pálmai Tamás 

képviselő  

Békés, Mátra u. 25. szám alatti lakos 

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: 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 

321/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 14. napjától kezdődően 

a képviselő-testület  

  

DR. PÁLMAI TAMÁS 

 

képviselőt megválasztja társadalmi megbízatású alpolgármesternek.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

NAPIREND TÁRGYA:  Alpolgármester eskü (fogadalom) tétele 

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: Bejelenti, hogy az alpolgármester eskütétele következik. Felkéri Palatinus Pál urat, 

a HVB elnökét az eskü kivevésére, az eskü szövegének előmondására.  

 

PALATINUS PÁL HVB elnök: Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel, mert az alpolgármester eskütétele 

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

 

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester a fentiek szerint letette az alábbi szövegű esküt:  

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

 Én ........esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 

megőrzöm; ALPOLGÁRMESTERI tisztségemből eredő feladataimat BÉKÉS VÁROS fejlődésének 

előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.   

 (A megválasztott alpolgármester meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!˝ 

 

Az esküokmány jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA: Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

 

- Illetmény megállapítása:  

PATAKI ISTVÁN korelnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a polgármester illetményének megállapítása 

kötelező napirend, akkor is meg kell állapítani, ha újraválasztották. A polgármester illetménye nem lehet 

kevesebb a megválasztását megelőző polgármesteri illetménynél. A polgármester illetménye és egyéb juttatása 

közérdekű adat, melyet nyilvános ülésen kell tárgyalni, és arról egyszerű többséggel határozatot kell hozni.  

 

A polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) 

bekezdése szerint megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám 

szorzataként, összegszerűen kell megállapítani:  

 

10 000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén ez a szorzószám: 

12,5 – 13,5 között van. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetménye így 483.125 – 521.775 Ft 

lehet. Jelenleg a polgármester illetménye: 495.879 Ft.   

Fentiek alapján javaslom a polgármester illetményét a megválasztásának napjától, 2010. október 3-tól kezdődően  

521.775  Ft/hó 

összegben megállapítani. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti érintettségét, és azt, hogy ezen a szavazáson nem kíván részt venni.   

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: Mivel a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, felteszi 

szavazásra a polgármester illetményét a fentiek szerint. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza (Izsó Gábor polgármester 

nem szavazott):  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

322/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester illetményét a 

megválasztásának napjától, 2010. október 3-tól kezdődően 521.775 

Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Tárnok Lászlóné aljegyző  

  Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

 

- Költségátalány megállapítása 
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PATAKI ISTVÁN korelnök: A polgármestert, választása szerint – a tisztsége ellátásával összefüggő, az általa 

előlegezett, számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett -, költségátalány illeti meg. A költségátalány 

mértéke a képviselő-testület döntése alapján a polgármester részére megállapított illetménye 20-30%-ának 

megfelelő összeg.  

 

Megkéri Izsó Gábor polgármestert, hogy nyilatkozzon, melyik lehetőséget választja. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Nyilatkozik, hogy költségátalány megállapítását kéri.  

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: Javasolja, hogy Izsó Gábor polgármester költségátalányát az illetménye 30%-ában, 

156.533 Ft/hó összegben állapítsa meg a képviselő-testület.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti érintettségét, és azt, hogy ezen a szavazáson sem kíván részt venni.   

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: Mivel a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, felteszi 

szavazásra a polgármester költségátalányát a fentiek szerint.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza (Izsó Gábor polgármester 

nem szavazott):       

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

323/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester 

költségátalányát a megválasztásának napjától, 2010. október 3-tól 

kezdődően az illetménye 30%-ában, 156.533 Ft/hó összegben állapítja 

meg.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Tárnok Lászlóné aljegyző  

 Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása 

 

- Tiszteletdíj megállapítása:  

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 2000-nél több 

lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíját. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a köztisztviselői 

illetményalap (jelenleg 38.650 Ft) 4,5 – 6,5-szeres szorzata között lehet megállapítani, vagyis 173.925 – 251.225 

Ft között. 

  

Fentiek alapján javaslom, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a megválasztásának napjától, 2010. október 14-től 

kezdődően  

230.000 Ft/hó 

 

összegben állapítsa meg a képviselő-testület. 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti érintettségét, és azt, hogy ezen a szavazáson nem kíván részt 

venni. 

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: Felteszi szavazásra az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítását a fentiek 

szerint. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza (Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester nem szavazott):  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

324/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 
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Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

tiszteletdíját a megválasztásának napjától, 2010. október 14-tól 

kezdődően 230.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Tárnok Lászlóné aljegyző  

    Izsó Gábor polgármester  

 

- Költségátalány megállapítása 

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: Az alpolgármestert, választása szerint – a tisztsége ellátásával összefüggő, az általa 

előlegezett, számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett -, költségátalány illeti meg. Az alpolgármester 

esetében a költségátalány mértéke a tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg.  

 

Megkéri Dr. Pálmai Tamás alpolgármestert, hogy nyilatkozzon, melyik lehetőséget választja. 

DR. PÁLMAI TAMÁS  alpolgármester: Nyilatkozik, hogy költségátalány megállapítását kéri.  

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: Javaslom, hogy Dr. Pálmai Tamás alpolgármester költségátalányát a tiszteletdíja 

20%-ában, 46.000 Ft/hó összegben állapítsa meg a képviselő-testület.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti érintettségét, és azt, hogy ezen a szavazáson nem kíván részt 

venni.   

 

PATAKI ISTVÁN korelnök: Felteszi szavazásra az alpolgármester költségátalányát a fentiek szerint. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza (Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester nem szavazott):       

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

325/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

költségátalányát a megválasztásának napjától, 2010. október 14-től 

kezdődően az illetménye 20%-ában, 46.000 Ft/hó összegben állapítja 

meg.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Tárnok Lászlóné aljegyző  

  Izsó Gábor polgármester  

PATAKI ISTVÁN korelnök: Átadja az ülés további levezetését Izsó Gábor polgármesternek.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Átveszi az ülésvezetést. Mint Békés Város újonnan megválasztott polgármestere, 

tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelent vendégeket az alakuló ülés alkalmával. Ez az 

alkalom mindig ünnepélyes keretek között zajlik évtizedek óta. Ez a rendszerváltás óta a hatodik alkalom volt, 

hogy Békés Város lakossága szabadon választhatott, hogy kik legyenek azok, akik képviselik a testületben a 

város lakosságát. A városban a választópolgárok több mint 43%-a élt a választójogával. Mindenek előtt ezeknek 

az embereknek szeretne köszönetet mondani, hiszen ezzel a felelős és demokratikus magatartásukkal példáját 

adták annak, hogy érdemes, szükséges, és kell tevőleges módon részt venni a demokráciában, és a közéletben. 

Az, hogy ki kire szavazott, ebből a szempontból teljesen mindegy, hiszen a meggyőződése mindenkinek lehet 

más és más. A megválasztott képviselő-testület, a polgármester és alpolgármester úr is természetesen az egész 

város, minden lakos érdekeit fogják képviselni, és az egész város sorsát fogják irányítani attól függően, hogy ki 

milyen aktivitást mutatott az elmúlt időszakban. Az, hogy a választásban milyen eredmény született, hallhatták 

az előbb. Ez számok nélkül azt mutatja, hogy az az előző irányvonal, amit meghatároztak, mely szerint a 

társadalmi, a közösségi, a civil életet jobban be kívánták vonni a közösségek irányításába, európai uniós 

fejlesztéseket céloztak meg, és igyekeztek ezt eredményre is vinni, elnyerte a többségnek a tetszését és 

megelégedését, hiszen a szavazás eredménye is ezt mutatja. Természetesen ez óriási felelősséget jelent 

valamennyiük számára, nem csak a többségben lévő Jobboldali Összefogás és a polgármester számára, hanem a 

kisebbségben lévő, listán bejutott képviselők számára is, hiszen valemennyiüket megválasztották, és elvárják 
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tőlük a felelős magatartást. Nagy a felelősség, hiszen egyrészt csökkent a létszám, másrészt pedig érezhető az a 

gazdasági helyzetben alakuló változás, ami a levegőben van az önkormányzatok működésében is, és a jövőben 

az előző ciklushoz képest kézzelfogható és érdembeli változást fog jelenteni. Konkrét adatok még nem állnak 

rendelkezésre, de tudják az irányvonalat, több minden lesz, ami az önkormányzatok hatásköréből más területekre 

kerül át. Ugyanakkor az önkormányzatiságban elvárás és részükről is cél az, hogy a civil szférát minél jobban 

vonják be továbbra is ebbe a munkába, hiszen így tud egy város közössége még jobban megjelenni. Ezeket az 

irányvonalakat a bizottságok nem képviselő tagjainak a jelölésében is megpróbálták érvényre juttatni.  

 

Az elkészítendő gazdasági programot, amit el kell készíteni minden ciklus elején, hat hónapon belül köteles a 

képviselő-testület elé terjeszteni. Ennek előkészítő munkáiban számít a bizottságok munkájára is. Most is el 

lehetett volna készíteni a programot, de éppen az előbb említett várható változások és még meg nem született, de 

megszülető törvények miatt célszerű ezzel várni még, hogy ezeket is be tudják építeni abba a programba, amit 

szeretnének helyi szinten megvalósítani.  

 

Néhány irányelvet azért el kíván mondani, amely mentén szeretné vezetni a várost a megválasztott képviselőkkel 

együtt. Az egyik, amit az előbb már említett, hogy a társadalmasítás, a civil szféra és a város lakosságának, 

különböző szervezeteknek minél szélesebb körű bevonását szeretné megvalósítani a döntésekbe, a város életébe. 

Így a nehézségek, gondok, problémák is jobban elviselhetők, és az eredményeknek is közösen jobban tudnak 

örülni. Ez az irányvonal egyszer már jónak bizonyult, hiszen a választási sikerük talán ennek is köszönhető, azt 

jelenti, hogy a békésiek megtalálták a helyüket ebben a civil társadalomban, és ezt kell még jobban kifejteni, 

kibővíteni, és bízik benne, hogy akkor még eredményesebb lesz a munkájuk.  

 

Másik nagy irányvonal a megkezdett beruházások befejezése, illetve ezeknek a beruházásoknak a beüzemelése, 

működtetése. Nem kis feladat, hiszen az előző ciklusban, élve az Európai Unió adta lehetőségekkel, sok 

pályázatot adtak be, és nyertek. Ezeket megfelelő koncepció mentén munkahelyteremtés, természeti kincs 

kihasználása vezérelte. Ezek egy része átadásra került, másik része ebben a ciklusban kerül átadásra, és bíznak 

benne, hogy eredményesen fog működni. A beüzemeléshez, eredményes működéshez idő kell, de munkahelyet 

teremtenek vele. Ennek a két dolognak az eredője lehet az, hogy Békés Város a jövőben is meg tudja őrizni a 

körzetközponti szerepét. Nagyon fontosnak tartja a három város közelségében – Békéscsaba, Békés, Gyula – 

Békés szerepét. Gyula polgármestere az elsők között kereste fel és gratulált megválasztásához, és felajánlotta 

együttműködését. Ennek nagyon örül, mert ezt gesztusnak is értékeli, és úgy is, hogy Gyula Város valóban 

együtt akar működni. Békéscsaba Városával ez adott, hiszen korábban is jó volt a kapcsolatuk mind a 

polgármesterrel, mint a képviselő-testülettel. Mindenképpen fontos, hogy ezek a nagyobb városok ne 

szippantsanak el Békéstől olyan lehetőségeket, amik a későbbiek folyamán lehetségesek, pl. a járási 

közigazgatási egységek visszaállításával Békés megtarthassa központi szerepét. Tehát megtarthassák az 

intézményeket, a különböző egyesületeket, szervezeteket, mint pl. bíróság, ügyészség, földhivatal, könyvtár, 

kulturális központ, és fejlesszék is ezeket. Ez által, és azzal, hogy az elmúlt időszakban beindult, illetve 

folytatódott egy olyan irányú fejlesztés a városban, ami természeti kincsek kiaknázásával egy új üzletágat, a 

turizmust bekapcsolhatja, a három város együttműködésével szeretné, ha a ciklus végére Békés egy turisták által 

kedvelt településsé válna. Ezeknek a fizikai alapjai rakódtak le az elmúlt időszakban, illetve pillanatnyilag 

rakódnak le, és ezeket kell tartalommal megtölteni, és megszervezni. Ez mindenképpen munkahelyet teremt. 

 

Nagyon fontos feladat lesz a jövőben, még fontosabb, mint eddig volt, a szociális problémák kezelése. Az 

elszegényedés, a munkanélküliség ellen nyilván fognak küzdeni, de az emberek fizikai, lelki állapota, és a 

családok állapota bizony nagy százalékban sanyarú, és erről saját maga is meggyőződött most, hogy többet járta 

a várost. Erre a területre mindenképpen nagyobb figyelmet kell fordítaniuk. Ez részben anyagiakban is meg kell, 

hogy valósuljon, de most talán a civil szférának erre a területre is jobban kell koncentrálnia. Vannak olyan civil 

egyesületeik, amelyek ezen a területen dolgoznak, de a városépítés és egyéb közös munkák mellett az egymásról 

való gondoskodás felelőssége meg fog nőni, mert érzi azt, hogy az elkövetkezendő időszak nagyon sok család 

esetében nagyon nehéz problémákat okozhat. Nem szeretnék azt, hogy éhező gyermek legyen Békésen. Ez ellen 

mindenképpen tesznek, és fognak tenni. Az anyagi lehetőségek mellett ezen a területen mindenképpen előrébb 

kell lépni, mert komoly problémák lehetnek.  

 

Az előbbiekben csak a legfőbb irányvonalakat kívánta felvázolni. A gazdasági programjukban majd 

megtapasztalhatják, hogy mit fognak tenni, illetve mi az, amit konkrétan megtesznek.  

 

Külön kívánja köszönteni a volt képviselőket, a volt külsős bizottsági tagokat. Szeretné megköszönni 

munkájukat, és azt, hogy részt vállaltak abban, hogy a város idáig jutott. Van, aki több éve, évtizede dolgozott 

ezen a területen. Segítségükre, tapasztalatukra ezután is számítanak.  Szintén számítanak a jelenlévő, és nem 

jelenlévő intézményvezetőkre. Továbbá számít nem utolsósorban a polgármesteri hivatal dolgozóira, hogy 
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hasonló lelkesedéssel és lendülettel vigyék a munkát a köz érdekében.  

 

Megköszöni a jelenlévők figyelmét, és valamennyiüknek jó munkát kíván az elkövetkezendő négy évre.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  SZMSZ módosítása 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az írásos anyagnak megfelelően javasolja az SZMSZ módosításait elfogadni 

azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság legkésőbb 6 hónapon belül az egyéb módosításokat is terjessze a képviselő-

testület elé. Az 1. sz. melléklet a képviselő-testület névsorát, a 2. sz. melléklet a bizottságok névsorát, feladat- és 

hatáskörét tartalmazza. A korábbi 4 bizottság helyett 3 bizottság létrehozását javasolja az előzetesen lefolytatott 

tárgyalások alapján, mivel a képviselő-testület létszáma is csökkent.  

 

Továbbra is egy tanácsnok megválasztását javasolja.  

 

Javasolja az írásban kiküldött rendelet-tervezet elfogadását. Mivel kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a 

rendelet-tervezetet.  

 

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 

31/2010. (X. 14.)  r e n d e l e t e : 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

ÉS SZERVEINEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 7/1995. (III. 3.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:   A bizottsági elnökök és tagok, tanácsnok megválasztása, bizottsági 

tagok eskü (fogadalom) tétele  

 

- Bizottsági elnökök, tagok megválasztása  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Az előzőekben elfogadott SZMSZ-módosításnak megfelelően az előzetesen 

lefolytatott egyeztetések alapján az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 9 tagú, az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 7 tagú, a Pénzügyi Bizottság 7 tagú lenne. Egy tanácsnok megválasztására 

tesz javaslatot az elfogadott SZMSZ alapján. 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, és hozzájárulnak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. Megkérdezi a javaslatban szereplő 

képviselő bizottsági tagoktól, hogy kéri-e valaki a zárt ülésen való tárgyalást.  

 

Mivel nem kérte senki sem a zárt tárgyalást, a választásra nyílt ülésen kerül sor.  

 

A bizottsági tagok névsora írásban kiosztásra került a képviselők részére.   

 

A bizottságok tagjait egyenként teszi fel szavazásra.    

 

Kéri, hogy először szavazzanak a bizottságok létszámáról az előbb ismertetettek alapján, melyet szavazásra 

bocsát.   

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

326/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 
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Békés Város Képviselő-testülete az 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

létszámát 9 főben, 

- az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság létszámát 7 főben, 

- a Pénzügyi Bizottság létszámát 7 főben határozza meg.  

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

IZSÓ GÁBOR polgármester: Most következik a bizottsági tagok megválasztása. A személyekről külön-külön 

fognak szavazni. Ennek megfelelően személyenként bocsátja szavazásra az írásban kiosztott javaslatnak 

megfelelően a személyek megválasztását.  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Elnök: Mészáros Sándor 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

327/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének 2010. október 14-től 

megválasztja Mészáros Sándor képviselőt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Erdős Norbert képviselő jelzése alapján tájékoztatásul elmondja, hogy időközben 

egyeztettek a FIDESZ képviselőivel, és a most kiosztott írásos javaslattal ellentétben értelemszerűen az 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságba Koppné Hajdú Anikót javasolják, és az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottságba pedig Csibor Gézát. Az egyeztetésnek megfelelően támogatja a javaslatot, de az 

írásos anyagban ezt nem korrigálták. Majd ennek megfelelően teszi fel szavazásra a tagok megválasztását. 

Folytatják a szavazást.  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Képviselő tag: Balázs László 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

328/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjának 2010. október 

14-től megválasztja Balázs László képviselőt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Képviselő tag: Mucsi András 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

329/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 
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Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjának 2010. október 

14-től megválasztja Mucsi András képviselőt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Képviselő tag: Pataki István 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

330/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjának 2010. október 

14-től megválasztja Pataki István képviselőt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Képviselő tag: Pocsaji Ildikó 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Pocsaji Ildikó képviselő 

nem szavazott, kikapcsolta a szavazógépét)  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

331/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjának 2010. október 

14-től megválasztja Pocsaji Ildikó képviselőt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Dr. Balázs István 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

332/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagjának 2010. 

október 14-től megválasztja Dr. Balázs Istvánt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Dr. Csiby Miklós 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

333/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagjának 2010. 

október 14-től megválasztja Dr. Csiby Miklóst  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Koppné Dr. Hajdú Anikó 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

334/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagjának 2010. 

október 14-től megválasztja Koppné Dr. Hajdú Anikót.   

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

 

- Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Dr. Rácz László 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

335/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagjának 2010. 

október 14-től megválasztja Dr. Rácz Lászlót.   

 

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: Mészáros Sándor 

Képviselő tagok: Balázs László 

 Mucsi András  

 Pataki István   

 Pocsaji Ildikó 

Nem képviselő tagok: Dr. Balázs István 

 Dr. Csiby Miklós 
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 Koppné Dr. Hajdú Anikó  

 Dr. Rácz László  

 

Következik a Pénzügyi Bizottság megválasztása  

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Elnök: Balázs László 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

336/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének 2010. 

október 14-től megválasztja Balázs László képviselőt.    

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Képviselő tag: Barkász Sándor 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

337/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság képviselő 

tagjának 2010. október 14-től megválasztja Barkász Sándor képviselőt.    

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Képviselő tag: Blaskovits Péter 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

338/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság képviselő 

tagjának 2010. október 14-től megválasztja Blaskovits Péter képviselőt.    

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Képviselő tag: Mészáros Sándor 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

339/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 
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Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság képviselő 

tagjának 2010. október 14-től megválasztja Mészáros Sándor 

képviselőt.    

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Domokosné Bartyik Márta 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

340/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság nem képviselő 

tagjának 2010. október 14-től megválasztja Domokosné Bartyik Mártát.     

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Hévízi András 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

341/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság nem képviselő 

tagjának 2010. október 14-től megválasztja Hévízi Andrást.     

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Pénzügyi Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Miklós Lajos 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

342/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság nem képviselő 

tagjának 2010. október 14-től megválasztja Miklós Lajost.     

 

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 

 Blaskovits Péter 
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 Mészáros Sándor 

Nem képviselő tagok: Domokosné Bartyik Márta 

 Hévízi András 

 Miklós Lajos 

 

 

Következik az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megválasztása 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Elnök: Mucsi András 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

343/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság elnökének 2010. október 14-től megválasztja Mucsi András 

képviselőt.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Képviselő tag: Erdős Norbert 

 

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

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

344/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság képviselő tagjának 2010. október 14-től megválasztja Erdős 

Norbert képviselőt.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Képviselő tag: Pocsaji Ildikó 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

345/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság képviselő tagjának 2010. október 14-től megválasztja Pocsaji 

Ildikó képviselőt.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Képviselő tag: Vámos László 
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

346/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság képviselő tagjának 2010. október 14-től megválasztja Vámos 

László képviselőt.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Deákné Domonkos Julianna 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

347/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság nem képviselő tagjának 2010. október 14-től megválasztja 

Deákné Domonkos Juliannát.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Csibor Géza 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

348/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság nem képviselő tagjának 2010. október 14-től megválasztja 

Csibor Gézát.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:  

 

Nem képviselő tag: Mester Péter 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

349/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság nem képviselő tagjának 2010. október 14-től megválasztja 

Mester Pétert.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti szavazások alapján ismerteti az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

személyi összetételét:  

 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 

Elnök: Mucsi András 

Képviselő tagok: Erdős Norbert 

 Pocsaji Ildikó 

 Vámos László 

Nem képviselő tagok: Deákné Domonkos Julianna 

 Csibor Géza 

 Mester Péter 

  

 

- Tanácsnok megválasztása 

 

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

foglalkozó tanácsnokot válassza meg a képviselő-testület, aki a külügyekért is felelni fog, ezt majd a munkaköri 

feladataiba belefoglalják. Tanácsnoknak Vámos László képviselőt javasolja.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

350/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az oktatási és kulturális ügyekkel 

foglalkozó tanácsnoknak 2010. október 14-től megválasztja Vámos 

László képviselőt.      

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

- Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat az eskütételre. Megkéri a 

jelenlévőket, hogy az eskütétel időtartamára mindenki álljon fel. 

 

A bizottságok nem képviselő tagjai az alábbi szövegű esküt letették:  

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

 Én ........esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 

megőrzöm; BIZOTTSÁGI TAGSÁGI tisztségemből eredő feladataimat BÉKÉS VÁROS fejlődésének 

előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.   

 (A megválasztott bizottsági tag 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.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a bizottsági elnökök és tagok megválasztásra kerültek, ezért javasolja ennek 

megfelelően az SZMSZ újbóli módosítását azzal, hogy a bizottságok névsorát emeljék be az SZMSZ 2. sz. 

mellékletébe.  
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Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.  

 

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 

32/2010. (X. 14.)  r e n d e l e t e : 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

ÉS SZERVEINEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 7/1995. (III. 3.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:     E G Y E B E K 

 

- Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló helyi rendelet módosítása 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javaslatot tesz az írásos előterjesztésnek megfelelően a rendelet módosítására.  

 

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele.  

 

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

 

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 

33/2010. (X. 15.)  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.  

 

 

                                                                                                                          

- Az újonnan megválasztott Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének 

tájékoztatója a vagyonnyilatkozatok kitöltésének rendjéről.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket és a polgármestert a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatásul 

előadja, hogy a megválasztott polgármester az Ötv. értelmében a megválasztását követő 30 napon belül (2010. 

november 2-ig), a helyi képviselők pedig a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 

törvény értelmében a megbízólevelük átvételétől számított 30 napon (2010. november 14-ig) kötelesek 

vagyonnyilatkozatot tenni.  

 

A vagyonnyilatkozatok benyújtásával kapcsolatos részletes tudnivalókról hamarosan bővebb felvilágosítást 

adnak írásban a képviselők részére. 

 

 

- Gazdasági program és SZMSZ felülvizsgálatának előkészítése 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mint azt már az ülés folyamán korábban említettem, a gazdasági programot, és az 

SZMSZ felülvizsgálatát az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni.  

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület adjon megbízást az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottságnak, és a Pénzügyi Bizottságnak, hogy a fenti feladatok határidőre történő elvégzéséről gondoskodjon.   

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

351/2010. (X. 14.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete megbízza Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottságát, valamint Pénzügyi Bizottságát, 

hogy 6 hónapon belül készítse elő az önkormányzat elkövetkezendő 

négy évre szóló gazdasági programját, illetve az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát.  

 

Határidő:  értelem szerint  

  beszámolásra: legkésőbb  

  2011. márciusi testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Mészáros Sándor bizottsági elnök 

  Balázs László bizottsági elnök 

 

 

- Bizottsági ülések időpontjának megbeszélése 

 

Izsó Gábor polgármester: 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  

- A testületi ülést megelőző hét szerdán az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság külön 

ülésezik a lakásügyekkel kapcsolatos előterjesztések megtárgyalására.  

 

Kéri, hogy a bizottsági elnökök egyeztessenek a tagokkal az ülések kezdési időpontjáról.  

 

A képviselő-testületi üléseket továbbra is mindig a hónap utolsó csütörtöki napján tartják.   

 

Bejelenti, hogy a következő rendes testületi ülés időpontja: október 28.  

 

Valamennyi megválasztott képviselő-társának, a nem képviselő bizottsági tagoknak, és valamennyi szakértőnek 

az elkövetkezendő négy évben ismételten jó munkát kíván. Kéri azt, hogy munkájukat nagy felelősséggel, 

pontossággal végezzék, hiszen komoly felhatalmazást kaptak erre a várostól, és a gazdasági programjukat 

megfelelően végre tudják hajtani, és Békés Város életében a következő négy 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.   

 

 

K. m. f. 

 

 

 

     Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné   

    polgármester              aljegyző  


