JEGYZİKÖNYV
Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. október 12-én tartott
ülésérıl.
Jelen vannak:

a l a k u l ó

Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor,
Dr. Pálmai Tamás, Erdıs Norbert, Vámos László, Deákné
Domonkos Julianna, Mucsi András, Miklós Lajos, Tóth Attila
Dr. Pásztor Gyula, Belleli Lajos, Pataki István, Szalai László,
Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Rácz László, Dr. Farkas István
képviselık
Molnárné Dr. Tarkovács Márta címzetes fıjegyzı
Dr. Baji Mihály aljegyzı
Helyi intézmények, civil szervezetek, egyházak vezetıi, képviselıi,
városi kitüntetettek, helyi választási bizottság tagjai, elızı képviselıtestület újra nem választott tagjai, új bizottságok nem képviselı
tagjai, sajtó képviselıi meghívottak,
érdeklıdı állampolgárok a mellékelt jelenléti ív szerint

Az ülés kezdésének idıpontja:

14,00 h

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, korelnök: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület
tagjait. Felkéri a jelenlévıket, hogy közösen énekeljék el a Himnuszt.
A Himnusz elhangzása után megállapítja, hogy a testület alakuló ülése határozatképes, mivel
mind a 17 képviselı jelen van.
Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el a
testület azzal, hogy az egyebek között kerüljön megtárgyalásra egy 1956-os emléktábla
elhelyezésérıl szóló elıterjesztés, illetve e napirend keretén belül az újonnan megválasztott
Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatást ad a vagyonnyilatkozatok kitöltésének rendjérıl.
A fentiek szerint szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
215/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2006. október 12-i
alakuló ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)

Békés Város Helyi Választási Bizottságának
tájékoztatója a választás eredményérıl

2.)
3.)
4.)
5.)

Képviselık eskütétele
Polgármester eskütétele
Polgármester illetményének megállapítása
SZMSZ módosítása
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6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)

Bizottságok megválasztása
Bizottságok nem képviselı tagjainak eskütétele
Alpolgármester választása titkos szavazással
Alpolgármester eskütétele
Alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának)
megállapítása
1956-os emléktábla elhelyezése
Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok kitöltésének
rendjérıl
Egyéb bejelentések

NAPIREND TÁRGYA: Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás
eredményérıl
DR. RÁCZ LÁSZLÓ korelnök: Felkéri Palatinus Pál urat, a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a 2006. évi önkormányzati képviselı és polgármester választások
lebonyolítását, a választás eredményét.
PALATINUS PÁL HVB elnök: Megtartja tájékoztatóját az írásos melléklet szerint.
NAPIREND TÁRGYA: Képviselık eskütétele
PALATINUS PÁL HVB elnök: Felkéri a képviselıket az eskütételre. A képviselık a
törvényben elıírt alábbi szövegő esküt letették:
Én ........ képviselı esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak
népéhez hő leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az
állami és szolgálati titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul,
lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel
BÉKÉS VÁROS javát szolgálom.
Az esküt tevı meggyızıdése szerint: ˝Isten engem úgy segéljen.˝
NAPIREND TÁRGYA: Polgármester eskütétele
PALATINUS PÁL HVB elnök: Felkéri Izsó Gábor polgármestert az eskütételre, aki a
törvényben elıírt alábbi szövegő esküt letette:
Én, Izsó Gábor polgármester esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,
annak népéhez hő leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat
megtartom, az állami és szolgálati titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven
pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel BÉKÉS VÁROS javát szolgálom.
Az esküt tevı meggyızıdése szerint: ˝Isten engem úgy segéljen.˝
PALATINUS PÁL HVB elnök: Az eskütétel után átadja a megbízóleveleket a polgármester
és a képviselık részére.
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NAPIREND TÁRGYA: Polgármester illetményének megállapítása
DR. RÁCZ LÁSZLÓ korelnök: A polgármesterek jogállásáról szóló törvény szerint a
polgármester illetményének megállapítása kötelezı napirend. A polgármester illetménye és
egyéb juttatása közérdekő adat, melyet nyilvános ülésen kell tárgyalni. A polgármester
illetményét a köztisztviselıi törvényben megállapított illetményalap és a polgármesteri
törvényben meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerően kell megállapítani.
A polgármesternek a tisztség ellátásával összefüggı, általa megelılegezett, számlával igazolt
szükséges költségét meg kell téríteni, azonban a költségtérítésre költségátalányt is igényelhet,
mely illetménye 20-30%-ának megfelelı összeg lehet.
A polgármester illetménye a megválasztását megelızı polgármester illetményénél kevesebb
nem lehet.
Az elızı polgármester illetménye: 472.500,- Ft/hó, költségátalánya az illetményének 23%-a,
azaz 108.675,- Ft/hó összegő volt. (12,5x36.800=460.000,-, 13,5x36.800=496.800, az
illetményt ezen keretek között lehet megállapítani azzal, hogy 472.500,- Ft-nál kevesebb nem
lehet. A költségátalány mértéke pedig a megállapított illetmény 20-30%-a közötti összeg).
Fentiek alapján javasolja a polgármester illetményét az elızı polgármester illetményében
megállapítani, költségátalányát az elızı polgármester költségátalányának összegében
megállapítani, azaz:
illetményét
472.500,- Ft/hó,
költségátalányát az illetménye 23%-ában
megállapítani.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a polgármester illetményét és
költségátalányát a fenti javaslat szerint.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti érintettségét, és azt, hogy ezen a szavazáson nem
kíván részt venni.
DR. RÁCZ LÁSZLÓ korelnök: Megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévı képviselık
létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
216/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Izsó Gábor polgármester
illetményét 2006. október 1. napjától 472.500,- Ft/hó,
költségátalányát az illetménye 23%-ában állapítja meg.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Molnárné Dr. Tarkovács Márta
címzetes fıjegyzı
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DR. RÁCZ LÁSZLÓ korelnök: Átadja az ülésvezetés tisztét Izsó Gábor polgármesternek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit aki jelenlétével
megtisztelte a mai ünnepi testületi ülést. A 2006. október 1-jei helyhatósági választással
Békés város történetének legújabb fejezetét nyitották meg a választópolgárok. Meggyızıdése,
hogy ez a fejezet számára és a képviselı-testület számára is elsısorban a felelısségrıl és a
kötelezettségrıl szól, valamint a városért végzett szolgálatról fog szólni. Köszöni, köszönik
mindenkinek, hogy megkapták ezt a lehetıséget. Azonban a lehetıséget nem csak a megléte,
hanem a megragadása teszi valós eszközzé. Ahhoz, hogy valóban ki is tudják használni
lehetıségeiket, mindenkire szükségük van. Az önkormányzati törvény szabályozza, hogy az
alakuló ülésen ismertetheti a polgármester az elkövetkezendı választási ciklusra tervezett
programját, de arra is lehetıség van, hogy ez a program 6 hónapon belül kerüljön
ismertetésre. A maga részérıl ez utóbbi lehetıséggel él, hiszen még jelenleg is tart az átadásátvétel. A munkát azzal fogják kezdeni, hogy elkészítik a pontos leltárt, hogy lássák mit is
örököltek. A pillanatnyi pénzügyi helyzet megismerésén túlmenıen fel fogják mérni az
önkormányzat vagyonát, annak állapotát, a folyamatban lévı ügyeket, az érvényben lévı
szerzıdéseket, megállapodásokat, áttekintik az intézményhálózatot. Egyszóval mindent
megvizsgálnak ami a pontos tényfeltáráshoz szükséges. Ezek birtokában és az anyagi
lehetıségek ismeretében formálják választási programjukat, számokkal, adatokkal
jellemezhetı négy éves ütemtervüket. Azt már világosan lehet látni, hogy az önkormányzatok
lehetıségei szőkre szabottabbak lesznek az elızı évekénél. Átpolitizált világunkban mindenki
tisztában van azzal, hogy mit jelent a konvergencia program. Az elızetes információk alapján
várható 5-6%-os normatívacsökkenés hatása a város költségvetésének ismeretében könnyen
kiszámítható. Ezzel természetesen nekik is számolniuk kell. Új, és az évek múlásával egyre
bıvülı lehetıségként jelentkeznek ugyanakkor az európai uniós csatlakozással megnyíló
támogatások. Az ehhez, és a különbözı önkormányzati társulásokhoz kapcsolódó pályázatok
elnyerésére több százmilliós nagyságrendben nyílik lehetıség. Békés városában korábban
elkezdıdött az ezek eléréséhez szükséges háttér kialakítása. A Békési Kistérségi Társulás adta
kereteken belül a Közép-Békési Centrum Fejlesztési Program keretében továbbra is ki
szeretnék használni a pályázati lehetıségeket. Ugyanakkor már holnaptól elkezdik azt a
folyamatot is, mely elsısorban nem az anyagiak függvénye. Az önkormányzati választás
eredményeként meg fog indulni egy olyan folyamat, mely gyökeres változáshoz vezet a város
társadalmi életében. Magát, és valamennyi képviselıtársát is a pozitív szemléletváltás
gerjesztıjének és motorjának tekinti. Meg fogják szervezni a szélesebb körő társadalmi
összefogás személyi, tárgyi és létesítménybeli feltételeit. Ez induláskor ugyan kevésbé
látványos, de néhány éven belül egyre fokozottabban fogja kifejteni élénkítı hatását. Számít a
köztisztviselık szaktudására, tapasztalatára, hiszen amit megálmodtak, megterveztek, csak
velük együtt, általuk válhat valóvá. Számít az intézményeik vezetıire is, akik a keményen
dolgozó közalkalmazottakkal együtt vállalják, hogy napi gyakorlattá tegyék a töménytelen
száraz elméletet. Számít a város lakosságára felekezettıl és pártállástól függetlenül. Békésnek
talán még soha nem volt annyira szüksége az egységre mint most. A FIDESZ – Jobboldali
Összefogás vezetésével most felálló városvezetés a választási kampány alatt már ismertette
programját. A dinamizmust, az innovatív szemléletet és a célszerőséget állította középpontba.
A közélet aktivitása fogja átlendíteni ıket az elıttük álló nehéz éveken. Az aktivitást
természetesen magukon, a hivatalon, illetve az önkormányzat által mőködtetett
intézményeken fogják kezdeni. Jó példával szeretnének elıl járni.
Végignézve most a jelenlévıkön tudja, hogy egyre gondolnak: munkahelyekre, hatékonyan
mőködı intézményekre, fejlett infrastruktúrára. Csupa olyan jó és hasznos dologra, amelyhez
viszont nincs kikövezve számukra az ösvény. Az odaadó munkán, kitartáson kívül határozott,
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olykor nehéz döntésekre is szükségük lesz, melyek meghozatalánál minél szélesebb körő
támogatásra törekszenek. Gazdasági és morális mélységeket ismertetett meg velük
mostanában a történelem, és ha ık nem, senki nem tud és nem is fog tenni semmit ezért a kis
alföldi városért.
A választást véget ért. Az eredmény ismert. Politikai hovatartozástól függetlenül ık
valamennyien arra tettek fogadalmat, hogy városuk felemelkedését szolgálják. Álláspontjaik
természetesen sok esetben eltérhetnek és el is fognak térni. A nézetek nyilvános ütköztetése
után kialakított közös álláspont elfogadása viszont mindenkire nézve legyen kötelezı. Kér
minden képviselıtársát, hogy munkáját ennek megfelelıen végezze, csakis egy dolgot: Békés
lakosságának érdekeit vegye figyelembe.
Végezetül megköszöni a leköszönı képviselı-testületnek a négy éves munkáját, és
valamennyi volt és jelenleg is aktív képviselıtársának jó erıt és egészséget kíván.
NAPIREND TÁRGYA:

SZMSZ módosítása

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert a bizottságok
rendszerét átstrukturálták, négy bizottságot javasolnak létrehozni, és ennek megfelelıen
módosítani kell a SZMSZ-t is. A meghívóval egyidejőleg kiküldött anyagban szerepelnek már
a tervezett bizottságok feladat- és hatáskörére vonatkozó javaslatok, melyek még nem
teljesek, további javaslatok érkeztek, illetve javaslatokat várnak, ezért azok pontosítása után
kerül majd sor az SZMSZ ezen részének módosítására a következı testületi ülésen.
Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Mivel nem a mostani ülésen tárgyalják a bizottságok feladat- és
hatásköreit, ezért kéri, hogy az összeollózott anyagban található nyelvtani és értelmezési
hibákat javítsák ki a következı testületi ülésre.
A polgármester úr által elmondottakhoz annyit szeretne hozzáfőzni, hogy ami sem négy, sem
nyolc éve nem hangzott el a képviselı-testület alakuló ülésén, ık, ezen az oldalon ülık
kinyilvánítják azt a szándékukat, hogy együtt akarnak mőködni a várost irányító többséggel.
Természetesen a napi döntésekben a felelısség a többségé lesz. Polgármester úr is célzott
arra, hogy a város költségvetésében nem tud fejleszteni, nagy szerepe lesz a pályázatoknak.
Ebben segítséget tudnak nyújtani. Erre utal az a tény, hogy a békési kistérség az ország 155
kistérségébıl a 3. helyen végzett a pályázatok elnyerésében.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Elfogadja azt, hogy most a választások kapcsán
kialakult ellenzéki többség fogja meghatározni a bizottsági, illetve városházi mőködési
rendszert, ezért a maga részérıl is meg kívánja szavazni a Szervezeti és Mőködési Szabályzat
módosítását. Fel szeretné hívni azonban arra a figyelmet, hogy nem tartja szerencsésnek a
lakásügyi bizottsági feladatoknak az ügyrendi és közrendvédelmi bizottsági feladatokba
történı beolvasztását, méghozzá gyakorlati szempontok figyelembevételével. Egyfelıl úgy
tőnik, hogy a szociális bizottság feladatkörébe jobban illeszkedne ez a feladat, másfelıl az
elmúlt 16 év gyakorlata azt bizonyította, hogy bevált az a fajta mőködés, hogy elıbb a
szakmai bizottságok tartották meg üléseiket, és csak közvetlenül a testületi ülés elıtt ülésezett
az ügyrendi bizottság, amely így a többi bizottság szakmai és egyéb jellegő észrevételeit
egybefogva és értékelve tudta a végsı javaslattételhez a javaslatát elıterjeszteni. Ugyanakkor
a lakásügyekkel történı foglalkozás idıigényes, a testületi elıterjesztések megírására így nem
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marad kellı idı, ezért ezt javasolja átgondolni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A bizottsági ülés idıpontját a testületi ülést megelızı nap
szerdára kívánják tenni, és úgy gondolták, hogy a lakásügyeket nem a következı napi testületi
ülésre készíti elı, hanem az egy hónap múlva következıre.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az SZMSZ
módosítására elıterjesztett rendelet-tervezetbıl a négy bizottság létrehozására vonatkozó
javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
alkotja:

r e n d e l e t et

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
31/2006. (………..) r e n d e l e t e :
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
ÉS SZERVEINEK
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
szóló 7/1995. (III. 3.) számú rendelete
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.
NAPIREND TÁRGYA:

Bizottságok megválasztása

IZSÓ GÁBOR polgármester: A bizottságok tagjait egyenként, minısített többséggel kell
megválasztani.
Elsıként szavazásra bocsátja az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnökének
Mészáros Sándor képviselı személyét.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Ügyrendi kérdésben kíván szólni. Csak a
bizottságok neveit döntötték el, azonban azt, hogy hány tagúak lesznek, nem. Továbbá nincs
vitára lehetıség, és írásos anyagot sem kaptak a személyi javaslatokról, illetve a
véleményüket is szeretnék elmondani.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A bizottságok személyi összetételérıl elızetesen egyeztettek.
MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes fıjegyzı: Valóban elızetes egyeztetések
voltak a bizottságokról, de semmi akadálya nincs, hogy most szóban is ismertesse
polgármester úr a bizottságok létszámát, személyi javaslatokat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mind a négy bizottság létszámát 7-7 fıben javasolja
megállapítani, melyet szavazásra bocsát.
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
217/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete az
- Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság,
- Pénzügyi-Ellenırzı, Gazdasági, Városfejlesztési,
Mezıgazdasági Bizottság,
- Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági, Kisebbségügyi, Sport
Bizottság,
- Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
létszámát 7-7 fıben állapítja meg.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Személyenkénti szavazás következik a bizottsági tagokról.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Ügyrendi javaslata, hogy elıbb tisztázzák az
ügymenetet, ülésvezetési szabályokat. Javasolja, hogy elıször a javaslat hangozzék el, majd
hozzászólások, vélemények, esetleges más javaslatok tételére is legyen lehetıség.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A frakcióvezetıvel egyeztetett elızetesen, aki ha egyeztetett
volna a tagokkal, kellıen tájékozottak lennének a bizottságok személyi összetételére
vonatkozó javaslatokról, azonban semmi akadálya, hogy a szavazás elıtt ismertesse a
bizottságok személyi összetételére vonatkozó javaslatokat, és lehetıséget ad arra is, hogy
további személyi javaslatok hangozzanak el.
Elsıként az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság összetételét ismerteti:
Elnök:
Képviselı tagok:

Mészáros Sándor
Mucsi András
Dr. Gosztolya Ferenc
Dr. Pásztor Gyula
Nem képviselı tagok:
Szabó László
Dr. Varga Péter
Lele József
Érkezett még egy javaslat nem képviselı tagra Dr. Olajos Károly személyében.

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Nem kíván új személyi javaslatokat tenni. Negyedik
ciklusban tette le a képviselıi esküt. Eddig a kisebbség is mindig kapott külsı bizottsági
helyeket. Tudomása szerint, mivel errıl tájékoztatta a frakcióvezetıjük, az ellenzéknek egy
külsı bizottsági helyet sem kívánnak adni. Természetesen ezt meg lehet tenni, de szeretne
hivatkozni polgármester úr elıbb elmondott beszédére, melyben úgy fogalmazott, hogy a
szélesebb körő társadalmi összefogás a célja. Ehhez képest rosszul indulnak, amikor számukra
nem adnak külsı tag jelölési lehetıséget, és ezt nem tartja úri dolognak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban annyit kíván elmondani, hogy az elızı
képviselı-testület 9 bizottsággal mőködött, 20 külsı taggal, és abból egy helyet kaptak mint
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az akkori ellenzék. Ehhez képest most 4 bizottság mőködik, lényegesen leszőkült a külsı
szakértık száma is. Ami a széles társadalmi összefogást illeti, ha valaki segíteni akar,
természetesen senki nem akadályozza meg, várnak mindenkit akár bizottsági tag, akár nem.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Legelıször azt szeretné szóvá tenni, hogy még nem volt olyan
alakuló ülés ahol írásban ne kapták volna meg elıre a bizottsági tagok névsorát.
Nem igaz az elıbbi állítása polgármester úrnak, hogy csak egy helyet ajánlott fel az elızı
többség külsı bizottsági tagságra. Pl. Miklós Lajosnak is fel volt ajánlva egy hely, csak egy
emlékezetes bizottsági elnöki lemondások után alakultak át a bizottságok.
A képviselı-testületnek vannak íratlan szabályai is. Valóban egyeztettek a bizottsági
összetételekrıl, és ma közölte vele polgármester úr, hogy a többség nem fogadja el egyetlen
javaslatukat sem külsı tagra, sem elnöki tisztségre. Az elızı négy évben sem volt olyan, hogy
ne ajánlottak volna fel bizottsági elnöki helyeket, ha jól emlékszik a 11-bıl 5-öt ajánlottak fel,
csak az elnökök nem fogadták el. Most egy elnöki helyet ajánlottak fel részükre. Arról sem
volt még szó, hogy akarnak-e tanácsnoki helye(ke)t, mely egyenértékő egy bizottsági elnöki
hellyel.
Olyat sem hallott még, hogy a „pénztáros felügyeli a kasszát”. Még nem hallott olyat, hogy a
többség adta volna a pénzügyi ellenırzı bizottság elnökét, ezt minden testületben az
ellenzéknek szokták adni.
Az Ipartestülettel közösen továbbra is javasolják az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi
Bizottságba Dr. Olajos Károlyt.
MUCSI ANDRÁS képviselı: Az elızı ciklusban volt 9 bizottság, abból volt 21 külsıs
bizottsági hely, és ı volt az egyetlen aki az ellenzék közül megkapta azt a lehetıséget, hogy
dolgozhatott az Ügyrendi Bizottságban. Akkor 6:4-re nyerték a körzeteket, ennek megfelelıen
kaptak egy helyet, most 10:0-ra nyertek, és van 4 bizottság, amelybıl egy bizottsági elnöki
helyet felajánlottak az ellenzéknek, Dr. Rácz László képviselı urat javasolják az
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
elnökének, aki mindenki
megelégedésére végezte munkáját az elmúlt években.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: A lényeget Mucsi András képviselıtársa elmondta. Kéri az
igazmondásra Szalai László képviselı urat.
BELLELI LAJOS képviselı: Megdöbbenve hallotta az elıterjesztésben a nevek felsorolását
követıen, hogy még egy jelöltre érkezett javaslat Dr. Olajos Károly személyében. Kérdése,
hogy ı a 7 tagban benne van, vagy pluszként a 8.? Ha ez így van, rendkívüli módon
megdöbbentı számára, hiszen
polgármester úrral tegnap este megegyeztek teljes
konszenzusban, hogy Dr. Olajos Károly személye hiteles, eddig is becsülettel látta el
tevékenységét, javasolni fogja a bizottságba. Kérdése, mégis miért ellentétes most a javaslat
ezzel?
IZSÓ GÁBOR képviselı: Dr. Olajos Károly személyét is fel fogja tenni szavazásra.
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Mélyen elszomorodott, hogy alig kezdtek el dolgozni és
máris revansról van szó? Hol van itt a városért való dolgozás? Így indítanak egy ünnepi ülést?
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ERDİS NORBERT képviselı: Kéri a baloldali képviselıtársait, hogy azokat az íratlan
szabályokat, amelyeket alakuló ülésen be szokás tartani, tartsák be.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Szeretné kiigazítani Mucsi András képviselıt, mivel
fontosnak tartja a következı négy évi munkájuk szempontjából. Azt mondta, hogy 10:0-ra
gyıztek, miközben a választópolgárok akaratából és a törvény rendelkezéseinek megfelelıen
javítsák ezt át 10 : 7-re. Ez azért fontos, mert a következı négy évben úgy kellene dolgozniuk,
hogy ne azt nézzék, ki nyert egyéni képviselıi helyet, hanem mert 17 képviselı felel ezért a
városért. Ezért nagyon fontos, hogy egyenrangúnak tekintsék egymást a jövıben.
IZSÓ GÁBOR polgármester: „Kedves ellenzéki képviselık! Ez a vehemencia amivel nekünk
rontottak, arra vall, hogy 12-16 éve várnak arra, hogy az Önökben lévı feszültséget kiöntsék.”
Jó tanítómestereik voltak, most változott a szerepkör. Meg fogják tanulni ezeket a dolgokat.
Biztos követtek el hibákat, de ezek nem olyan nagy hibák amiket ne lehetne korrigálni. Azt a
gyakorlatot követte a bizottsági helyek elosztásának egyeztetésénél amit Pataki István korábbi
polgármester úrral. Úgy gondolta, ez a szóbeli egyeztetés elegendı, azért nem írták le a
javaslatokat. Belleli Lajos képviselı felvetése valóban szóbeli egyeztetés volt, de még a
szavazás elıtt vannak.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Nem méltó az ünnepi üléshez ez a viselkedés. Úgy
gondolták, hogy a bizottságok számának, ezáltal a tagoknak a csökkentése gazdasági
szempontból is hasznossá válik a város számára. Továbbá a bizottságok összevonásával
hatékonyabb munkát tudnak elérni. Nagyon sajnálja ha ezzel egyes baloldali képviselık nem
értenek egyet, de az elmúlt nyolc évben is többször elıfordult, hogy mindegy mit javasoltak a
jobboldali képviselık, sajnos leszavazták ıket, még a pozitív javaslataikat is. Ezt nem
bosszúnak szánták. Igyekeztek közösen összeállítani a bizottságok összetételét. Kéri,
folytassák az ülést a szavazással.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy szavazás következik. Egyenként szavazásra
bocsátja a személyi javaslatokat.
Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság:
Ismerteti a személyi javaslatokat:
Elnök:
Képviselı tagok:

Nem képviselı tagok:

Mészáros Sándor
Mucsi András
Dr. Gosztolya Ferenc
Dr. Pásztor Gyula
Szabó László
Dr. Varga Péter
Lele József
Dr. Olajos Károly

Megkérdezi, van-e más javaslat? Mivel más javaslat nem hangzott el, külön-külön szavazásra
bocsátja a fenti személyek megválasztását.
Elnök: Mészáros Sándor
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
218/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Mészáros Sándor
képviselıt megválasztja az Ügyrendi, Lakásügyi,
Közrendvédelmi Bizottság elnökének.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Mucsi András
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
219/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Mucsi András képviselıt
megválasztja az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi
Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Dr. Gosztolya Ferenc
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
220/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Dr. Gosztolya Ferenc
képviselıt megválasztja az Ügyrendi, Lakásügyi,
Közrendvédelmi Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Dr. Pásztor Gyula
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazás elıtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévı
képviselık létszáma: 16 fı, mivel Dr. Pásztor Gyula képviselı nem kíván részt venni a
szavazásban.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
221/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Dr. Pásztor Gyula
képviselıt megválasztja az Ügyrendi, Lakásügyi,
Közrendvédelmi Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Nem képviselı tag: Szabó László
A képviselı-testület 11 szavazattal – 6 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
222/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés
Város
Képviselı-testülete
Szabó
Lászlót
megválasztja az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi
Bizottság nem képviselı tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Nem képviselı tag: Dr. Varga Péter
A képviselı-testület 14 szavazattal – 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
223/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Dr. Varga Pétert
megválasztja az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi
Bizottság nem képviselı tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Nem képviselı tag: Lele József
A képviselı-testület 11 szavazattal – 6 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
224/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés
Város
Képviselı-testülete
Lele
Józsefet
megválasztja az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi
Bizottság nem képviselı tagjának.
Határidı: azonnal
Felelıs:
Izsó Gábor polgármester
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Nem képviselı tag: Dr. Olajos Károly
Megállapítja a szavazás eredményét: 7 igen, 8 nem, 2 tartózkodás, mely alapján kimondja a
testület határozatát:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
225/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete minısített többségő 9 igen
szavazat hiányában nem választja meg Dr. Olajos Károlyt
az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság nem
képviselı tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Pénzügyi-Ellenırzı, Gazdasági, Városfejlesztési, Mezıgazdasági Bizottság
IZSÓ GÁBOR képviselı: Ismerteti a személyi javaslatokat:
Elnök:
Képviselı tagok:

Miklós Lajos
Barkász Sándor
Pataki István
Szalai László
Blaskovits Péter
Molnár József
Balázs László

Nem képviselı tagok:

Megkérdezi, van-e más javaslat? Mivel más javaslat nem érkezett, egyenként szavazásra
bocsátja a fenti személyeket.
Elnök: Miklós Lajos
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
226/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Miklós Lajos képviselıt
megválasztja a
Pénzügyi-Ellenırzı, Gazdasági,
Városfejlesztési, Mezıgazdasági Bizottság elnökének.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Barkász Sándor
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazás elıtt megállapítja, hogy Barkász Sándor képviselı
nem kíván részt venni a szavazásban, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
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A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
227/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Barkász Sándor képviselıt
megválasztja a
Pénzügyi-Ellenırzı, Gazdasági,
Városfejlesztési, Mezıgazdasági Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Pataki István
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
228/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Pataki István képviselıt
megválasztja a
Pénzügyi-Ellenırzı, Gazdasági,
Városfejlesztési, Mezıgazdasági Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Szalai László
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazás elıtt megállapítja, hogy Szalai László képviselı nem
kíván részt venni a szavazásban, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
229/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Szalai László képviselıt
megválasztja a
Pénzügyi-Ellenırzı, Gazdasági,
Városfejlesztési, Mezıgazdasági Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Nem képviselı tag: Blaskovits Péter

A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
230/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Blaskovits Pétert
megválasztja a
Pénzügyi-Ellenırzı, Gazdasági,
Városfejlesztési, Mezıgazdasági Bizottság nem képviselı
tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Nem képviselı tag: Molnár József
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
231/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Molnár Józsefet
megválasztja a
Pénzügyi-Ellenırzı, Gazdasági,
Városfejlesztési, Mezıgazdasági Bizottság nem képviselı
tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Nem képviselı tag: Balázs László
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
232/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Balázs Lászlót
megválasztja a
Pénzügyi-Ellenırzı, Gazdasági,
Városfejlesztési, Mezıgazdasági Bizottság nem képviselı
tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági, Kisebbségügyi, Spor Bizottság
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a bizottság személyi összetételére vonatkozó
javaslatot:
Elnök:
Képviselı tagok:

Vámos László
Deákné Domonkos Julianna
Belleli Lajos
Mucsi András
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Nem képviselı tagok:

Balog Gáborné
Csuta György
Farkas Lászlóné
Megkérdezi, van-e más javaslat? Mivel más javaslat nem érkezett, egyenként szavazásra
bocsátja a személyi javaslatokat.
Elnök: Vámos László

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazás elıtt megállapítja, hogy Vámos László képviselı nem
kíván részt venni a szavazásban, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
233/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Vámos László képviselıt
megválasztja
az
Oktatási,
Mővelıdési,
Ifjúsági,
Kisebbségügyi, Sport Bizottság elnökének.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Deákné Domonkos Julianna
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazás elıtt megállapítja, hogy Deákné Domonkos Julianna
képviselı nem kíván részt venni a szavazásban, így a szavazásnál jelenlévı képviselık
létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
234/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Deákné Domonkos
Julianna képviselıt megválasztja az Oktatási, Mővelıdési,
Ifjúsági, Kisebbségügyi, Sport Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Belleli Lajos

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazás elıtt megállapítja, hogy Belleli Lajos képviselı nem
kíván részt venni a szavazásban, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
235/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Belleli Lajos képviselıt
megválasztja
az
Oktatási,
Mővelıdési,
Ifjúsági,
Kisebbségügyi, Sport Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Mucsi András

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazás elıtt megállapítja, hogy Mucsi András képviselı nem
kíván részt venni a szavazásban, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
236/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Mucsi András képviselıt
megválasztja
az
Oktatási,
Mővelıdési,
Ifjúsági,
Kisebbségügyi, Sport Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Nem képviselı tag: Balog Gáborné

A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
237/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Balog
megválasztja
az
Oktatási,
Mővelıdési,
Kisebbségügyi, Sport Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

Gábornét
Ifjúsági,

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Nem képviselı tag: Csuta György
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
238/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Csuta Györgyöt
megválasztja
az
Oktatási,
Mővelıdési,
Ifjúsági,
Kisebbségügyi, Sport Bizottság nem képviselı tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Nem képviselı tag: Farkas Lászlóné
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
239/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Farkas Lászlónét
Ifjúsági,
megválasztja
az
Oktatási,
Mővelıdési,
Kisebbségügyi, Sport Bizottság nem képviselı tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a bizottság személyi összetételére vonatkozó
javaslatot:
Elnök:
Képviselı tagok:

Nem képviselı tagok:

Dr. Rácz László
Tóth Attila
Dr. Pálmai Tamás
Dr. Farkas István
Csibor Géza
Dr. Csiby Miklós
H. Kovács Judit

Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata? Mivel más javaslat nem érkezett, egyenként
szavazásra bocsátja a személyi javaslatokat.

Elnök: Dr. Rácz László

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazás elıtt megállapítja, hogy Dr. Rácz László képviselı
nem kíván részt venni a szavazásban, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
240/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Dr. Rácz László
képviselıt megválasztja az Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Bizottság elnökének.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Tóth Attila
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazás elıtt megállapítja, hogy Tóth Attila képviselı nem
kíván részt venni a szavazásban, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
241/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Tóth Attila képviselıt
megválasztja az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi
Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Dr. Pálmai Tamás
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazás elıtt megállapítja, hogy Dr. Pálmai Tamás képviselı
nem kíván részt venni a szavazásban, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
242/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Dr. Pálmai Tamás
képviselıt megválasztja az Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Bizottság tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Képviselı tag: Dr. Farkas István
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazás elıtt megállapítja, hogy Dr. Farkas István képviselı
nem kíván részt venni a szavazásban, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
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A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
243/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Dr. Farkas István
képviselıt megválasztja az Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Bizottság tagjának.
Határidı: azonnal
Felelıs:
Izsó Gábor polgármester
Nem képviselı tag: Csibor Géza
A képviselı-testület 15 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
244/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Csibor
Gézát
Békés
Város
Képviselı-testülete
megválasztja az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi
Bizottság nem képviselı tagjának.
Határidı: azonnal
Felelıs:
Izsó Gábor polgármester
Nem képviselı tag: Dr. Csiby Miklós
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
245/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Dr. Csiby Miklóst
megválasztja az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi
Bizottság nem képviselı tagjának.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Nem képviselı tag: H. Kovács Judit
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
246/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete H. Kovács Juditot
megválasztja az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi
Bizottság nem képviselı tagjának.
Határidı: azonnal
Felelıs:
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Bizottságok nem képviselı tagjainak eskütétele

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri a megválasztott nem képviselı bizottsági tagokat
eskütételre.
ESKÜSZÖVEG:
Én ........esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és
szolgálati titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok
el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel BÉKÉS VÁROS javát
szolgálom.
Az esküt tevı meggyızıdése szerint: ˝Isten engem úgy segéljen.˝
NAPIREND TÁRGYA:

Alpolgármester választása titkos szavazással

IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselı-testület a saját tagjai közül a polgármester
javaslatára titkos szavazással, a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára a
polgármester
helyettesítésére,
munkájának
segítésére
alpolgármestert
választ,
alpolgármestereket választhat.
Fentiek alapján Erdıs Norbert képviselıt javasolja társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
A titkos szavazás lebonyolítása az újonnan megválasztott Ügyrendi,
Közrendvédelmi Bizottság feladata.

Lakásügyi,

Felkéri Mészáros Sándort, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás menetét.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság elkészíti a szavazólapokat, melyeken Erdıs Norbert neve szerepel.
Érvényes az a szavazat, amelyet a bizottság által elkészített, lepecsételt szavazólapon adnak
le. Érvényesen szavazni a jelölt neve elıtt lévı körbe helyezett két egymást metszı vonallal
lehet. Titkosan szavazni a nagyterem mellett lévı jegyzıi irodában lehet, majd a szavazatokat
a nagyteremben elhelyezett urnába kell helyezni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A szavazólapok elkészítésének, illetve a titkos szavazás
lebonyolításának idejére s z ü n e t e t rendel el.
A titkos szavazás befejezése után felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
titkos szavazás eredményét.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: Ismerteti a titkos szavazás eredményét.
A megválasztott képviselı-testületnek 17 tagja van jelen.
A leadott összes szavazatok száma:

17

Az érvényes szavazatok száma:

17
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Az érvénytelen szavazatok száma:

0

ERDİS NORBERT jelöltre leadott szavazatok száma:

14

Az ismertetett szavazási eredmények alapján kimondja a testület határozatát:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
247/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete 2006. október 12. napjától
kezdıdıen
a
képviselı-testület
megbízatásának
idıtartamára
ERDİS NORBERT
képviselıt
megválasztja
alpolgármesternek.
Határidı:
Felelıs:

társadalmi

megbízatású

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA: Alpolgármester eskütétele
IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri Erdıs Norbert alpolgármestert az eskütételre, aki leteszi
az esküt az alábbiak szerint:
ESKÜSZÖVEG:
Én, Erdıs Norbert esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak
népéhez hő leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az
állami és szolgálati titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul,
lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel
BÉKÉS VÁROS javát szolgálom.
Az esküt tevı meggyızıdése szerint: ˝Isten engem úgy segéljen.˝
NAPIREND TÁRGYA: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
IZSÓ GÁBOR polgármester: A polgármesterek jogállásáról szóló törvény alapján a 2000-nél
több lakosú településen a társadalmi megbízatású alpolgármesternek tiszteletdíjat kell
megállapítani úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. Ez
azt jelenti, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja nem lehet magasabb az
önkormányzati illetményalap (36.800,- Ft) 6,5-szeres szorzatánál, 239.200,- Ft-nál.
Költségátalánya pedig a tiszteletdíja 10 és 20%-a között megállapított összeg.
Javasolja Erdıs Norbert alpolgármester tiszteletdíját a korábbi alpolgármester tiszteletdíjával
egyezıen 227.000,- Ft-ban megállapítani.
Költségátalányát illetménye 20%-a erejéig javasolja megállapítani megválasztása napjától,
2006. november 30-ig, tekintettel arra, hogy az 1990. évi LVI. tv. módosítása 2006. december
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1. napján lép hatályba.
Szavazásra bocsátja az alpolgármester tiszteletdíjára és költségátalányának megállapítására
elıterjesztett javaslatot.
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
248/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
Norbert
Békés
Város
Képviselı-testülete Erdıs
alpolgármester tiszteletdíját megválasztásának napjától,
2006. október 12. napjától kezdıdıen 2006. november 30.
napjáig 227.000,- Ft/hó összegben, költségátalányát
illetménye 20%-a erejéig állapítja meg.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

ERDİS NORBERT alpolgármester: Megköszöni a bizalmat. A költségátalányát korábbi
szokásának megfelelıen felajánlja a Békési Kajak Kenu Egyesületnek.
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Gratulál a megválasztott alpolgármesternek. Kérdése,
hogy országgyőlési képviselıi munkája mellett el tudja-e látni alpolgármesteri feladatait is?
A két tisztség összeegyeztethetı-e? Mi a feladata az alpolgármesternek?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése és
munkájának segítése, és ezt Erdıs Norbert országgyőlési képviselısége mellett is el tudja
látni. Egyébként a mostani országgyőlésben is közel 60 olyan országgyőlési képviselı van,
aki egyben polgármester is, ami még több felelısséggel és elfoglaltsággal jár, tehát nem
hiszi, hogy ez akadályozná abban, hogy itteni munkáját ellássa, arról nem is beszélve, hogy
tud lobbizni a városért.

NAPIREND TÁRGYA:

1956-os emléktábla elhelyezése

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
249/2006. (X. 12.) KT számú határozata:
a
Családokért
Békés
Város
Képviselı-testülete
Alapítványnak a Békési Galéria falán elhelyezendı 1956-os
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emléktábla elhelyezését jóváhagyja, és egyben felhívja a
kérelmezı figyelmét, hogy a szükséges szakhatósági
engedélyeket a kérelmezı köteles beszerezni.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Itt kívánja bejelenteni, hogy a polgármesteri illetményébıl az
elsı havi illetményt a „Békési Fürdıért” Alapítványhoz utalja át, és szeretné, ha ez az
alapítvány életre kapna. Továbbra sem tettek le a fürdı, az uszoda megvalósításáról, melyen
az elızı testület is sokat dolgozott, és ez is egy lehetıség arra, hogy az alapot növeljék,
melyet szeretnének kicsit mozgalmasabban mőködtetni.
A civil szervezetek kérésének eleget téve megadja a szót Szőcs Gábornénak, a Civil Ház
koordinátorának.
SZŐCS GÁBORNÉ koordinátor: Elıadja, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Szervezete létrehozott egy emlékplakettet, melyet elsı ízben szeretnének átadni Békés
városban a most leköszönı polgármesternek, Pataki Istvánnak, aki 12 éven át segítette a
mozgássérültek tevékenységét, illetve Dr. Rácz László képviselınek, akitıl szintén nagyon
sok segítséget kaptak.

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri Mészáros Sándort, az Ügyrendi, Lakásügyi,
Közrendvédelmi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıket a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségrıl.

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A megválasztott polgármester az Önkormányzati törvény értelmében a megválasztását
követı 30. napon belül, (2006. október 31-ig) a helyi képviselık , a helyi önkormányzati
képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló törvény értelmében a megbízólevelének
átvételétıl számított 30 napon belül (2006. november 13-ig) köteles vagyonnyilatkozatot
tenni.
A vagyonnyilatkozatot két példányban kell kitölteni, minden közös háztartásban élı
hozzátartozóról is. Egyik példányt a megadott határidıig le kell adni, átvételi elismervény
ellenében a Polgármesteri Hivatal titkárságán (Szabó Ferencné munkatársnak), a másik
példányt a képviselı ırzi meg.
A csomag tartalmazza a képviselı „Nyilatkozat-„át a közös háztartásban élı személyekrıl,
valamint „Felhatalmazás”-t a vagyonnyilatkozat ellenırzésére, illetve személyes adatok
kezelésére, kijelölt bizottság részére.
A képviselık vagyonnyilatkozata nyilvános, a hozzátartozók vagyonnyilatkozata titkos.
Az elsı vagyonnyilatkozat megtételét követıen a polgármester és a képviselık ugyanilyen
körben 2007. január 31-ig szintén kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, amire késıbb
biztosítjuk a nyomtatványokat.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a
képviselık munkáját, a testület alakuló ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Molnárné Dr. Tarkovács Márta
címzetes fıjegyzı

