
JEGYZŐKÖNYV

Kés;ült: Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 29. napján

megtartott alakuló üléséről

Az ülés helye: Városháza Nag1erme (Békés. Petöfi u. 2.)

jele,: vannak: Kálmán Tibor polgármester, Vámos Zoltán, Polgár Zoltán, Balog Zoltán, Deákné
Domonkos Julianna, Csibor Géza, Mucsi András, Rácz Attila, Földesi Mihály,
Juhos János és Molnár Gábor képviselő.

Meghívoüké,:t jele,: volt:

Támok Lászlóné jegyző
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Tanai Judit jogász
Palatinus Pál, a Békési Helyi Választási Bizottság elnöke
Nidi József hivatalvezető
Izsó Gábor volt polgármester
Dr. Pálmai Tamás volt alpolgármester
Váczi Julianna ügyvezető
Erdélyi Imola igazgató
Béres Istvánné igazgató
Kádasné Oreg Julianna igazgató
Vidáné Endrődy Ildikó
Kovács Ildikó
Serfecz Dávid
Apáti-Nagy Lajos
Balázs László
Hegyesi Szilárd
Fűredi János
Kovács Gusztáv
Izsó Hunor
Szegfü Katalin Békési Újság
Ladányi Zoltán rendörkapitány
Túri Andrea igazgató
Erdősné Sági Mária igazgató

Az ülés kezdésének időpontja: 8.30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte az alakuló ülésen megjelenteket. Megkérte a
jelenlévőket. hogy az ülés elején felállva közösen énekeljék el a Himnuszt.

HIMNUSZ

Kálmán Tibor polgármester: Megállapitotta. hogy a képviselő-testület határozatképes, mert II
főből 11 főjeLen van. Így az alakuló ülés nyilvános ülését megnyitotta.



Tárpv:Napirend elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: Javaslatot tett az írásban kiküldött meghívó szerinti napirend
elfogadására.

Rácz Attila képviselő: A napirendi pontokhoz módosító javaslata, hogy a nyilvános ülés 4.
napirendi pontját. a ..Képviselö-testület Szervezeti ás Működési Szabályzatának felülvizsgálata,
megalkotása” tárgyú előterjesztést ne a jelenlegi formájában tárgyalja meg a testület. Módosító
javaslata, hogy a képviselő-testület csak az SZMSZ 26. ás 33. *-ait. valamint a bizottságok feladat
ás határkörére vonatkozó részt tárgyalja meg, mivel a megalakuláshoz erre van szükség. Az új
szervezeti és működési szabályzatot egyetlen Új bizottság sem tárgyalta, ezért javasolta, hogy a
képviselő-testület később fogadja el azt. A régi szervezeti és működési szabályzat nem lett
csatolva, igy azt sem tudják az Új képviselők. hogy milyen pontok lettek módosítva. Korábban
gyakorlat volt, hogy ha módosítják a szervezeti és működési szabályzatot, akkor az előző
szabályzatot is becsatolják, hogy lehessen látni, mely pontok, hogyan módosultak.

Módosító javaslata, hogy a képviselő-testület jelen ülésén csak a szervezeti és működési szabályzat
26. *-át és a 33.-át. valamint a bizottságok feladat-és hatásköréről szóló részt tárgyalja meg azzal.
hogy az Új egységes szervezeti és működési szabályzat tárgyalására a következő testületi ülésen
kerüljön sor, a bizottságok vélernényezését követöen.
Az új szervezeti és működési szabályzatnak ki az előterjesztője? Ki alkotta meg? Hiszen a
testülettől nincs felhatalmazása senkinek.

Mucsi András képviselő: Az előző ciklusban ő volt az ügyrendi bizottság elnöke, illetve azelőtt
pedig tagja volt. Egy hasonló szervezeti és működési szabályzattal dolgoztak korábban is, ezért
javasolta az Új szabályzat elfogadását. Szervezeti ás Működési Szabályzat nélkül nem tudnak
dolgozni. Nincs értelme néhány pontos módosítás miatt tárgyalni a képviselő-testületnek a
szabályzatot. Nyitott arra, hogy tekintsék át a szervezeti és működési szabályzatot bizottsági
üléseken. majd a novemberi testületi ülésre pedig előterjesztik az esetleges módosításokat. Rácz
Attila az előző két ciklusban is képviselő volt. igy pontosan ismeri az SZMSZ-t. Ha nincs
szabályzat, akkor a bizottságok milyen felhatalmazás alapján működnek majd?

Tárnok Lászlóné jegyző: Rácz Attila képviselőnek nem a napirendi pontokhoz volt módosító
javaslata. hanem magához a 4-es napirendhez, így a vitát ott kell lefolytatni. A vitát az aktuális
napirendi pont tárgyalásánál lehetne lefolytatni. Javasolta Kálmán Tibor polgármesternek, hogy
szavaztassa meg a napirendi pontokat. Az elöterjesztö a polgármester.

Rácz Attila képviselő: Azért kért ügyrendi hozzászólásra lehetőséget. mert azt szeretné, ha a
szóban forgó előterjesztést levennék napirendrőL és jelen ülésen csak a szervezeti és működési
szabályzat 26. *-át, 33.-át és a bizottságok megalakulásához szükséges szakaszt tárgyalná a
testület.
Mucsi András képviselő által felvetettekhez elmondta, hogy a képviselő-testületnek van érvényes
szervezeti és működési szabályzata, ezért nem kell kampányszerűen Új SZMSZ-t alkotni. Az
SZMSZ-ben több olyan pont is van. amelyik a képviselők jogait csorbítja. Nem kíván olyan
szervezeti és működési szabályzatot megszavazni. amelyik egyébként egy biankó szabályzat. A
testületnek van érvényes szervezeti és működési szabályzata. ezért elegendő csak a 26. -t, a

ás a bizottságok feladat- és hatáskörére vonatkozó módosítást tárgyalni és elfogadni. Ezt
követően a megalakuló bizottságoknak meg kellene tárgyalniuk a szabályzatot.
Több olyan képviselő van, akik korábban nem voltak képviselő-testületi tagok, így ők nem is
ismerhetik a régi sznbályzatot.
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Mucsi András képviselő: Visszautasítja Rácz Attila képviselő azon állítását, amely szerint az Új
szervezeti és működési szabályzat a képviselők jogait csorbítja. A képviselők jogait az Mötv.
szabályozza, és abban az esetben. hu a képviselők jogait csorbítja az új SZMSZ, akkor a Békés
Megyei Kormányhivatal tőrvényességi észrevétellel fog élni. Véleménye szerint semmilyen Joga
nincs csorbítva a képviselőknek. Nem fogadható cl. hogy vaLaki ezzel vádolja az önkormányzatot.

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta Rácz Attila képviselő módosító javaslatát,
amely szerint a képviselő-testület jelen ülésén csak a szervezeti és működési szabályzat 26.-át,
33.-át és u bizottságok feladat- és hatásköreire vonatkozó részt tárgyalja meg.

Szavazás előtt nwgállapította, ho’ ci szctvazásndl jelenlévő képviselők száma: ii/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen, 8 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormán ;‘vzta Képviselő-testületének
382/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz Attila képviselő azon módosító
javaslatát, amely szerint a nyilvános ülés 4. napirendi pontját .A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata. megalkotása tárgyú előterjesztést
vegye le napirendjéről, és annak csak a 26. *-át. a 33. *-át és a bizottságok hatásköréről szóló
rendelkezést tárgyalja meg jelen ülésén. nem fogadta eL

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Szavazás előtt megállapította, ho ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 tő

- Megállapitotta, hogy a képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
383/2019. (X. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete a 2019. október 29. napján tartott alakuló
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint tégadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:
I. A Békési Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és a

polgármester 2019. október 13-án megtartott választásának eredményéröl
Előterjesztő: Palatinus Pál, a Békési Helyi Választási Bizottság elnöke

2. Önkormányzati képviselők eskütétele
(írásos előterjesztés nem készült)
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3. Polgármester eskütétele
(írásos előteijesziés nem készült)

4. A Képviselő-testület Szervezeti és Müködési Szabályzatának felülvizsgálata, megalkotása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

5. Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétel
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
(írásos elá!er;evzies nen; készült)

6 .A polgármester ifletményének és költségtéritésének megállapítása
ElőterJesztő: Támok Lászlóné jegyző

7. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtédtésének megállapítása
ElőterJesztő: Kálmán Tibor poi gármester

8. A képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztása.
Tanácsnok megválasztása.
A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele.
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
(írásos előterjesztés jien; készül!)

9. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtéritéséröl szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

10. De]egálás a Társulási Tanácsokba
Előterjesztik Kálmán Tibor polgármester

11. Megszűnt jogviszonyokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő Kálmán Tibor polgármester

12. Bejelentések

Zárt ülés

I. „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés adományozása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárEva: A Békési Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati
képviselök és a polgármester 2W9. október 13-án megtartott választásának
eredményéről

Kálmán Tibor polgármester: Felkérte Paatinus Fáit, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
tartsa meg tájékoztatóját.

Palatinus Pál HVB elnök: A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019.
október 13-án a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény előírásainak megfelelően. egy fordulóban zajlott le.
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Békés városban összesen 15 762 fi lakos szerepelt a névjegyzékben, a Szavazás napján ebből
megjelent 6821 fő (43.27 %).
A polgármester választáson 7 jelölt közül választhattak a szavazók. őket a FIDESZ-KDNP
Jobboldali Osszefogás Békésért. a Magyar Szocialista Párt. a Kárpátia Kör Békés és a Magyar
Nemzetiségek Pártja jelöhe. illetve hárman Ítggetlenként indultak.
A helyi önkormányzati képviselők választásán a nyolc egyéni választókerületben összesen 40
képviselőjelölt közül választhattak a szavazók. Oket 6 különböző jelölő szervezet vagy
pártszövetség jelölte. illetve Független jelöltként is indultegy Fő.
A polgármester választáson a legtöbb szavazat, amit egy jelöltre adtak le 3099, a legkevesebb 40
szavazat volt. A helyi önkormányzati képviselők választásán a legtöbb szavazat. amit egy jelöltre
adtak le 536, a legkevesebb 5 volt.
A szavazás eredményeképpen Békés város polgármestere Kálmán Tibor, a FIDESZ-KDNP
Jobboldali Osszefogás Békésért jelöltje lett, aki a leadott érvényes szavazatok 46,63 %-át szerezte
meg. Az egyéni választókerületekben 7 helyen a FIDESZ-KDNP, egy választókerületben pedig a
Békési Ipanestület jelöltje szerzett képviselői mandátumot.
A választás törvényesen zajlott le. a választás eredményének megállapítása utána választást érintő
panasz nem érkezett a Helyi Választási Bizottsághoz.

Az előzőekben elmondottak alapján a választás véglegesjogi eredménye az alábbi:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÖ-TESTÜLETE:

Polgármester: Kálmán Tibor (FIDESZ — KDNP — Jobbolda’ti Összefogás Békésért)

I. sz. EVK:
2. sz. EVK:
3. sz. EVK:
4. sz. EVK:
5. sz. EVK:
6. sz. EVK:
7. sz. EVK:
8. sz. EVK:

Kompenzációs listáról

Vámos Zoltán (FIDESZ — KDNP)
Polgár Zoltán (FIDESZ — KDNP)
Balog Zoltán (FIDESZ — KDNP)
Deákné Domonkos Julianna (FIDESZ — KDNP)
Kálmán Tibor (FIDESZ — KDNP)
Csibor Géza (FIDESZ — KDNP)
Mucsi András (FIDESZ — KDNP)
Rácz Attila (Békési Ipartestület)

szerzett mandátumot:
Juhos János (Békési Ipartestület)
Földesi Mihály (Mi Hazánk Mozgalom)
Molnár Gábor (MSZP)

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Palatinus Pál HVB elnök tájékoztatóját. Ezen
napirendi pont képviseLő-testületi döntést nem igényel.

Napirend tár2va: Önkormányzati képviselők eskütétele

Kálmán Tibor polgármester: Felkérte Palatinus Pált, a HVB elnökét az eskü szövegének
előmondására.

A választási szervek és a mellettük müködő választási iroda munkája törvényes volt. akiknek
ezúton is megköszönte atevékenvségüket. Gratulált a megválasztott képviselőknek, munkájukhoz
jó egészséget, sok sikert kívánt.



Palatinus Pál HVB elnök: Megkérte ajelenlévöket. hogy az eskütétel idejére álljanak fel.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ESKÜTÉTELE

Palatinus Pál HVB elnök: Megkérte a jelenlévöket. hogy továbbra Is maradjanak állva. mert a
polgármester eskütétele következik.

Felkérte Kálmán Tibor polgármestert, hogy mondja utána az eskü szövegét a képviselő-testület
előtt.

POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE

Palatinus Pál HVB elnök: Kérte. hogy először a polgármester, majd a képviselők személyesen.
egyenként vegyék át az esküokmányokat.

ESKÜOKMÁNYOK ÁTADÁSA

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Palatinus Pál elnöknek a közreműködést. Az
esküokmányok mellé minden képviselő egy gravirozott tollat is kapott emlékül a megválasztásuk
alkalmából. Kérte, hogy térjenek rá a következő napirendi pont tárgyalására.

Napirend tárEva: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata, megalkotása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőÁönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 43. *-a
értelmében a képviselő-testület alakuló ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét. Az írásos előterjesztés kiküldésre került.

A bizottságok elnevezése megváhozik. illetve létszáma egységesen hét fő lesz — négy Fő képviselő.
ebből eg fő az elnöki tisztséget is betölti. illetve három külsős tag alkot egy-egy bizottságot az
alábbiak szerint;

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság (létszáma: 7 Fő)
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság (létszáma: 7 Fő)
Humán és Szociális Bizottság (létszáma: 7 Fő)

Javasolta. hogy a képviselő-testület válasszon továbbra is oktatási és kulturális ügyekkel
foglalkozó tanácsnokot.
Az SZMSZ szerint két Fő társadalmi megbízatású alpolgármester kerül megválasztásra a
képviselők közül. Mindezek átvezetésre kerültek az SZMSZ-en. ennek megfelelően a bizottsági
hatáskörök is pontosításra kerültek, illetve felülvizsgálatra került a korábbi SZMSZ a jelenlegi
hatályos törvényi szabályozást Figyelembe véve. Mivel elég sok személyi változás történt a
képviselő-testületben. ezért is javasolta az írásban kiküldött. egységes szerkezetbe foglalt rendelet-
tervezet elfogadását.

Ráez Attila képviselő: A képviselők hatásköre csorbitva van abban a tekintetben, hogy pénzügyi
ellenjegyzőhöz kötik a képviselői előterjesztéseket. Ez egyértelműen a képviselői jogok
csorbítása. hiszen a pénzügyi háttér megteremtése az apparátus feladata. a képviselők pedig a
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munkájukat végezve készítenek előterjesztéseket. Nem zárhatja ki egy pénzügyi ellenjegyző a
képviselői jogot. hogy eldöntsék, mire akarnak forrást biztosítani vagy mire nem. Tud még egyebet
is mondani. A régi, jelenleg ig hatályos SZMSZ nem lett becsatolva. ezért megkérte Támok
Lászlónéjegyzőt. olvassa fel a régi szabálvzatot és az Új szabályzatot. hogy látható legyen a kettő
közötti módosítás.

Mucsi András képviselő: Továbbra is fenntartja a korábban elmondott véleményét. Öt évvel
ezelőtt is úgy történt, hogy októberben megalakult a képviselő-testület és akkor fogadták el a
szervezeti és müködési szabályzatot. Az ünnepi testületi ülésen jogászkodhatnak. de nem sok
értelme van. Javasolta. hogy a következő soros ülésen az ügyrendi bizottság tárgyalja meg a
szervezeti és működési szabályzatot és ott alakksák ki az álláspontjukat, majd ezt követően
kerüljön ismét testület elé a szabályzat. Van egy hatályos szabályzat, azonban azt több ponton is
módosítani szükséges. Az ügyrendi bizottság ülésére minden képviselőt meghívnak.
Javasolta. hogy az Ünnepi testületi ülést ne azzal töltsék el. hogy a szervezeti és működési
szabályzatról vitatkoznak.

Rácz Attila képviselő: Továbbra is azt javasolja, hogy jelen ülésen csak azokat a pontokat
fogadják el, amelyek az Új testület megalakulásához szükségesek, és ezt követően tárgyalják meg
a bizottságok az Új szervezeti és működési szabályzatot. tegyenek javaslatot és az kerüljön ismét
testület elé. Az Mötv. azt mondja ki, hogy a törvény szabályai szerint megalkotja vagy
felűlvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatot a testület. Van egy hatályos SZMSZ-e a
testületnek, igy továbbra is aztjavasolja. hogy az új szervezeti és működési szabályzat tárgyalását
vegyék le napirendről, hiszen elegendő a felülvizsgálatban a 26. g-t, a 33*-t és a bizottságok
feladat- és hatáskörét tartalmazó részt módosítani és elfogadni. Az új szervezeti és működési
szabályzathoz 31 módosító javaslata lesz majd.
Felesleges egy teljesen új szervezeti és működési szabályzatot megalkotni, amely egyébként nem
is a többségi akaratot tükrözi. Eröszakból 7:1. 7:3 vagy 7:4 arányban biztosan elfogadják az Új
szabályzatot. de véleménye szerint nincs értelme most az erő demonstrálásának. inkább
próbáljanak meg egy konszenzusos megoldást találni, amely a munkát el tudja indítani, és a
későbbiek során áttekintik a szervezeti és működési szabályzatot. Az új testület 5 évig az
elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi a munkáját.

Tárnok Lászlóné jegyzö: Ahogyan Rácz Attila képviselő is elmondta. Magyarország helyi
önkormánvzatairól szóló törvény azt mondja. hogy ..megalkotja vag’’ felülvizsgálja’ a képviselő
testület az SZMSZ-ét. Véleménye szerint a mindenkori polgármesternek, joga van arra, hogy
bármilyen előterjesztést beterjesszen a képviselö-testület elé előterjesztöként, amit a frakciójával
leegyeztetett és megtárgyalt. A Rácz Attila képviselő által elmondottak nem valósak, hiszen nem
módosítottak olyan dolgokat. amelyek a képviselők jogait csorhitanák. ahogyan azt Mucsi András
képviselő is elmondta már. Az új bizottsági szerkezetnek megfelelően lettek a bizottsági
hatáskörök átdolgozva, és egy-két apró finomítás történt még. ami nem Csorbítja a képviselők
jogait. A korábbi SZMSZ alapján isjól működött a képviselő-testület. Ugyanúgy megmaradtak a
szabályok a hozzászólások biztosítása és egyebek tekintetében, mint ahogy korábban is voltak. A
polgármesternek joga van beterjeszteni egy Új szervezeti és működési szabályzatot, amelyet a
képviselő-testület elfogadhat, mert nem követ el törvénysértést.

Kálmán Tibor alpolgármester: Elnézést kért a jelenlévő vendégektöl. hogy még a képviselő
testület ülésén is folytatják némelyek a kampányt.

Molnár Gábor képviselö: Új képviselőként még nem ismeri a régi SZMSZ-t, így nem tudja
összehasonlítani azt az újjal. Muesi András képviselő által elmondottakat annyival egészitené ki.
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hogy minden bizottsági tag kapja meg az Új szervezeti ás működési szabályzatot, és ne csak az
ügyrendi bizottság ülésén tárgyalják azt. Kérte, hogy a régi szervezeti és működési szabályzatot is
küldjék ki a képviselők és bizottsági tagok részére Javasolta, hogy a következő testületi ülésig
minden bizottság véleményezze a szervezeti ás működési szabályzatot. és alakítsa ki álláspontját.

Rácz Attila képviselő által említett pénzügyi ellenjegyzés Szerinte is csorbítja a képviselők jogait.

Egyetért azzal, hogy most Fogadják el az Új szervezeti ás működési szabályzatot, de kérte. hogy a
következö testületi ülés előtt minden bizottság tárgyalja meg azt. ás a javaslatokat teijesszék a
novemberi testületi ülés elé.

Niucsi András képviselő: Az ügyrendi bizottság tekinthető szakbizottságnak. amelyre minden
képviselő meghívót kap Az eLöterjesztések, a képviselő-testületi döntések, szabályzatok a város
honlapján megtalálhatók. Jegyző asszony jelen ülést követően személyesen is átad bizonyos
dokumentumokat a képviselőknek. Továbbra ig javasolja, hogy az ügyrendi bizottság ülésére
hívjanak meg minden képviselőt, ahol megtárgyalják a szervezeti és működési szabályzatot. Az
ülésen mindenki elmondhatja a véleményét, javaslatát. A FIDESZ-KDNP Frakció nevében
kijelenti. hogy nem zárkóznak el semmilyen javaslat elöl.

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, ezért szavazásra bocsátotta az eredeti rendelet-tervezetet.

Szavazás elől! megállapholia. hogy’ ci s:avazásncV jelenlévő képviselők száitia: ii/ő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

22/20 19. (X.29.) önkormányzati rendelete
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési

Szabályzatáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket
rendeli el:

L FEJEZET
ÁL TALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Önkormányzat, a képviselő-testület hivatalos megnevezése, székhelye

1. (l)Az önkomiányzathivatalos megnevezése: Békés Város Önkormányzata (a!oiábbiakbun:
Önkormánvzal,L

(2) Az Önkormányzat székhelye: 5630 Békés. Petőfi Sándor utca 2.
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(3) Az Önkormányzat telephelyei:
a) 5630 Békés Piac tér 24. hrsz: 2288/38;
b) 5630 Békés Krisztina zug hrsz: 0329/2;
c) 5630 Békés Krisztina zug hrsz: 0329/3;

(4) Az Önkormányzat hivatalos honlapja: www.bekesvaros.hu; (a továbbiakban: városi honlap).

(5) Az Önkormányzat központi elektronikus levélcirne: varoshaza(übckcsvaros.hu;

(6) Az Önkormányzat hivatalos lapja a „Városházi Krónika”. Az Önkormányzat hivatalos
hirdetőtáblája az 5630 Békés, Petőfl Sándor utca 2. szám alatt. a Békési Polgármesteri Hivatal
ibldszintjén lévő hirdetőtábla.

(7) Az Önkormányzat bélyegzője: köralakú “Békés Város Önkornzánvzata” felirattal, középen
Magyarország címere;

2. () Az Önkormányzat Képviselő-testületének megnevezése: Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület,).

(2) A képviselő-testület működési területe: Békés Város közigazgatási területe.

(3) A képviselő-testület névsorát az I. jüggelék tartalmazza.

(4) A képviselő-testület hivatalának megnevezése és székhelye: Békési Polgármesteri Hivatal,
5630 Békés, Petőli utca 2.

(5) A Békési Polgármesteri Hivatal bélyegzője: kör alakú „Békési Polgánnesteri Hivatal’
felirattal, középen Magyarország címere.

2. Az Önkormányzat jelképei, ünnepei

3. (1) Békés Város jelképei a címer és a zászló, amelyek részletes leírását, valamint azok
használatára vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2)Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről, elismerő címekről. a helyi ünnepnapokról
külön önkoniiányzati rendelet rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat hivatalos városi ünnepnapja április IS.. amelyen a várossá nyilvánításra
emlékezik.

3. Hivatalos Kapcsolatok

4. (1) Az Önkormányzat hivatalos kapcsolatot tart fenn Gyergyószentmiklós és Hegyközkovácsi
(Románia), valamint Magyadttabé (Szerbia) és Myszków (Lengyelország) településekkel.

(2) Az Önkormányzat feladatellátása során együttműködik a város más fenntartású
intézményeivel, köztestületeivel. egyesűleteivel, alapítványaival ás egyházaival, továbbá a megyei
önkormányzattal és a környező települések önkormányzataival.

4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

5. Az intézményeknél ás az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságoknál
a képviselő-testület vagy a polgármester kinevezési jogkörébe tartozó vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel járó munkakörök jegyzékét az I. melléklet tartalmazza.
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11. FEJEZET
A KÉP VISEL ő-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

5. A Képviselő-testület feladat- és hatáskörei, az átruházott hatáskörök

6. (1) Az Önkormányzat közvetlenül. önkormányzati társulásban történő részvéteLlel.
intézménye útján, gazdasági társasága révén vagy vásárolt szolgáltatással ellátja a törvényben
meghatározott kötelező ás az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) Az Önkormányzat által a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat kormányzati knkció szám szerinti bontásban
a 2. melléklet, az önként vállalt feladatokat a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati intézmények, társulások, ás az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló
gazdasági társaságok jegyzékét a 2. fiiggelék tartalmazza.

(4) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

6. A képviselő-testület munkaten’e

7. (1) A képviselő-testület féléves munkaterv alapján ülésezik.

(2) A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - ajegyzö állítja össze és a polgármester
terjeszti a képviselő-testület elé a félévet megelözö utolsó képviselő-testületi ülésén.

(3) A munkaterv összeállitásánál fgyelembe kell venni. hogy a polgármester rendszeresen.
lehetőség szerint havonta tékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok ás az elfogadott rendeletek
végrehajtásáról.

(4) A munkaten’ tervezetének összeállitásakor javaslatot kell kérni:
ci) a képviselőktől.
b,) a képviselő-testület bizottságaitól,
ej a nemzetiségi önkormányzatok testületeitöl.
cl) a polgármesteri hivatal szervezeti egységeitől.
e,) az Önkormányzat területén működő intézményektől.

(5) A munkaterv főbb tartalmi elemei:
a) az ülések tervezett időpontja. napirendjei.

a napirendek előterjesztőjének a megjelölése.
e,) a napirendek megjelölésénél a véleményező bizottság megnevezése.
cl) a napirend előkészítöinek felsorolása.

(6) A munkatervben nem szereplő napirendi pontok meghívóban történő feltüntetésére a
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

7. A képviselő-testület üléseinek összehívása

8. (1) A polgármester a képviselő-testület ülését - a (8) bekezdés esetét kivéve - írásban hívja
össze.
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(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége. vagy az említett
tisztségviselők tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti le. Tartós akadályoztatásnak minősül az
egy hónapot meghaladó betegség vagy távollét.

(3) A képviselő-testület soros és soron kívüli üléseket tart.

(4) A képviselő-testület a munkateiw szerinti soros üléseit - lehetőség szerint - a hónap utolsó
csütörtöki napjára kell összehívni. A képviselő-testület soron kívüli üléseire a (8) bekezdés
rendelkezései irányadóak.

(5) A meghívó tartalmazza:
ci,) az ülés helyét,
b,) ülés esetén annak várható időtartamát.
c) az ülés kezdési időpontját.
cl) ajavasolt napirendet.
e,) a napirendi pontok előterjesztőjét és előkészítőjét.

(6) A képviselő-testület ülésének meghívóját és az előterjesztéseket - az (7) és (S) bekezdés,
valamint a 10. (2) bekezdés eseteit kivéve - az ülés előtt legalább 5 nappal elektronikusan
hozzáférhetővé kell tenni a képviselő-testület tagjainak.

(7) Amennyiben valamely előterjesztés nem a képviselő-testületi meghívóval együtt kerül
kiküldésre, a meghivóban a napirendi pont címe mellett a ..későbbi kiküldésseF kifejezést kell
szerepeltetni. és az előterjesztés elkészültét követően haladéktalanul. de legkésőbb a képviselő
testületi ülés előtt 3 nappal. illetve az illetékes bizottság ülése előtt I nappal el kell juttatni a
képviselő-testület tagjainak, valamint a bizottsági tagoknak.

(S) A képviselő-testület ülését soron kívül össze kell hívni, amennyiben haladéktalanul dőntenie
kell a hatáskörébe tartozó ügyben. Soron kívüli ülés összehivása telefonon vagy elektronikus úton
is történhet. Ilyen sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülést megelőző munkanapon 16.00 óráig
kell a meghívásról és amennyiben van, az írásbeli előterjesztés kiküldéséről intézkedni. A
sürgősség okát meg kell jelölni. A soron kívüli ülésre előterjesztett javaslat tárgyalásának nem
feltétele az ügyben illetékes bizottság véleményének előzetes beszerzése.

9. (1) A képviselő-testület ülésére - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az
elöterjesztésekhez elektronikus úton történő hozzáférés biztosításával meg kell hívni:

ci,) a képviselő-testület tagjait,
b,) ajegyzőt, az aljegyzőt,
c a város egyéni országgyűlési képviselőjét.
cl) a polgármesteri hivatal osztályvezetöit.
c) a napirendi pontok előkészítőit,

az Önkormányzat által megbízott könyvvizsgálót az öt érintö ügyekben.

(2) Csak az ülés meghivóját kapják elektronikus formában:
ci,) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének vezetője,
b) aterületileg illetékes járási hivatal vezetője.
c) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke,
cl) a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei.
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e,) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok képviselői a
társaságot érintő ügyekben,
a helyi sajtó képviselői.

g,) a meghivóban szereplő napirendi pont szerint érintett szervezet vezetője.
h) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyulai Tankerület igazgatója.
1) önkormányzati és egyéb városi intézmények vezetői.
j) ünnepi ülés esetén Békés Város Diszpolgárai,
A) azon személyek és szervezetek, akik jelenlétét a polgármester — külőnősen a napirend

valamely pontjávál kapcsolatban — indokoltnak tartja,
Q a helyi polgárőr szervezet.

8. Az ülések nyilvánossága

10. (1) Az ülés időpontjáról. helyéről, valamint a tervezett napirendről a lakosságot a városi
honlapon tájékoztatni kell. A meghívó egy példányát a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján is ki
kell fliggeszteni.

(2) A munkatervben rögzített közmeghallgatás idöpontját, helyét legalább 15 nappal az ülés előtt
a városi honlapon nyilvánosságra kell hozni.

9. Előterjesztések

11. (1) A képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztések főbb tartalmi elemei:
a,.) Első rész:

cia) fejrész, mely tartalmazza az előterjesztés tárgyát. az előterjesztő személy és
osztály. osztályvezető Illetve szervezet megnevezését. a véleményező bizottság
megnevezését. az előterjesztés sorszámát. a döntéshozatal módját. minősített
többség esetén hivatkozással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (ci továbbiakban: Mötv.) vagy az arról rendelkező
önkormányzati rendelet megfelelö szakaszára, valamint az előterjesztés nyílt vagy
zárt ülésen történő tárgyalásának módját.
ab) előterjesztés szöveges indoklása (rendeletmódosításkor, tartalmi változás
esetén az előterjesztés tartalmazza a rendeletnek a módosítás előtti. illetve a
módosítás utáni szövegét is). a tárgykört érintő jogszabályok. adatok információk
ismertetése,
ac) pénzügyi tárgyú elöterjesztésben a költségvetésben nem tervezett kiadás
forrásának pontos megjelölése.

A) Második rész:
ba) határozati javaslat, Illetve rendelet-tervezet.
bb,) egyértelműen legyen megfogalmazva:
bc) logikusan épüljön az előterjesztés első részének megállapításaira:
bd) legyen szakszerű és végrehajtható:
bc) ahol ez szükséges, alternatív javaslatokat kell kidolgozni;
b» meg kell határozni a végrehajtásért felelős nevét. a végrehajtási határidőt,
szükség esetén a végrehajtásról szóló beszámolásra vonatkozó határidőt.
részhatáridőt:
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bg) az előterjesztő aláírása,
bio ajogi és a pénzügyi kontrollt végző személyek aláírása
bi) pénzügyi tárgyú előterjesztésben a költségvetésben nem tervezett kiadás
forrásának pontos megjelölése.

(2) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések előterjesztői az alábbiak lehetnek:
a) polgármester,
b,) alpolgármester,
c) tanácsnok,
dj bizottsági elnök (bizottsági döntés alapján)
c) képviselő

f) jegyző. aljegyző. osztályvezető.
g,) városi főépítész,
h,) mindaz, akit a képviselő-testület előterjesztés készítésére kötelez, vagy felkér.

(3) A képviselő-testület határozatai végrehajtásáért felelösként a következők lehetnek megjelölve:
ci) polgármester,
b) tanácsnok,
c,) bizottsági elnök,
cl) jegyző,

az önkormányzat gazdasági társaságának képviselője, illetve önkormányzati
intézmény vezetője.

.1) mindaz. akit a képviselő-testület határozatai végrehajtására kötelez vagy felkér.

12. (1) A napirendi előterjesztést a (2) bekezdésben foglalt kivétellel írásban kell benyújtani.

(2) Kivételes esetben - az ügy fontosságára, sürgősségére tekintettel - szóbeli előterjesztés tehető
a képviselő-testület ülésén, amelyet a napirendi javaslatról történő döntés előtt jelezni kell a
polgármesternek. A határozati javaslatot szóbeli elöterjesztés esetén is írásban kell a képviselő
testület tagjai. rendelkezésére bocsátani legkésőbb a napirend tárgyalásának megkezdéséig.
Szóbeli előterjesztést tehet: polgármester. alpolgármester. tanácsnok. bizottsági elnök. képviselö.
jegyző. aljegyző.

(3) Az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági módosító javaslatot a bizottsági határozat
kivonatának elkészítése utána bizottsági elnök haladéktalanul írásban benyújtja ajegyzőnek.

(4) Pénzügyi fedezetet igénylő képviselő-testületi előterjesztések csak valós, ténylegesen
rendelkezésre álló forrás megjelölésével - melyet a Pénzügyi Osztály vezetője vagy a
helyettesítését ellátó személy ellenjegyzésével igazol - a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
állásfoglalásával terjeszthetők a képviselő-testület elé.

(5) A képviselő-testületi előterjesztés eredeti példányának az előterjesztő aláírását kell
tartalmaznia.

(6) Az alakuló ülésen - a (2) bekezdéstől eltéröen - az alpolgármester, tanácsnok, és a bizottsági
tagok megválasztására szóbeli előterjesztés tehető.

13. Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha a döntés meghozatala jogszabály
rendelkezése alapján indokolt vagy az a képviselő-testület következő ülésére önkormányzati
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érdeksérelem nélkül már nem terjeszthető be. A sürgősségi inditványról a képviselö-testület az
előterjesztés tárgyának, jellegének megfelelő többséggel határoz. A sürgősségi indítvánnyal
előterjesztett javaslat tárgyalásának nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése.

10. Az ülés vezetése, a vita

14. (1) Az ülést vezetö elnök főbb feladatai az ülés vezetése során:
íz) az ülés megnyitásakor számszerüen megállapítja a határozatképességet. és azt az ülés teljes

időtartama alatt folyamatosan vizsgálja.
b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,
e) minden egyes előterjesztés Felett külön-külön nyit vitát,
d) döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat,
e) az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja

szavazásra Úgy. hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról az
elhangzás sorrendjében. majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról döntsön a
képviselő-testület,

.B bármikor szünetet rendelhet el.

(2) Az ülést vezető elnök Feladata a tanácskozás rendjének fenntartása, ennek érdekében:
a) a tanácskozás időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors és érdemi eldöntésére,
b,) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tárgyalt témától,
e,) figyelmezteti a képviselőt a hozzász6lásra biztosított időkeret túllépésére. ismételt

figyelmeztetés után a szót megvonja.
cl,) rendreutasíthatja azt. aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít.
c) ismétlődö vagy tartós rendzavarás. állandó lárma. vagy vita folyamaws rendjét

ellehetetlenítő esemény következtében a polgármester — ha ismételt figyelmeztetése sem
jár eredménnyel — határozott időre Félbeszakíthatja az ülést.

(3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. A
tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülést vezető elnök rendre utasíthatja a rendzavarót.
ismétlődő rendzavarás esetén figyelmeztetés után a terem elhagására kötelezheti a nem képviselő
jelenlévőket.

(4) Amennyiben az ülést vezető elnök a vitát nem ajelen rendelet szabályainak megfelelö módon
vezeti, az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke erre figyelmezteti őt.

15. (1) Napirend felvételéröl, a napirendek sorrendjéről a képviselö-testület vita nélkül dönt.

(2) A nyilvános ülés kezdetén, a napirendi pontok elfogadása előtt a képviselö legfeljebb 2 percben
Fel szólalhat.

(3) A napirend tárgyalása előtt az előterjesztő szóbeli kiegészítést tehet a napirendhez. amennyiben
az új tényeket, információkat tartalmaz.

ló. (1) Az adott előterjesztéshez a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak egyszer
maximum 5 percben hozzászólhatnak, majd még egyszer 2 percben reagálhatnak az
elhangzottakra. Az előterjesztéshez további egyszer 2 perc terjedelemben kérdéseket tehetnek fel.
Személyes érintettség esetén I perces viszontválaszra van lehetőség.
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(2) Az éves költségvetési rendelet tárgyalása során a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság elnökét
maximum 15 perces. a képviselőket maximum 10 perces. második megszólalás esetén maximum
5 perces hozzászólási lehetőség illeti meg.

(3) Az ülés elnöke az ülés vezetése során az (l)-(2) bekezdésben szabályozottaktól eltérően saját
hatáskörben további hozzászólási lehetőséget biztosíthat időkorlát nélkül.

(4) A képviselő-testület bizottságának döntését a bizottság elnöke vagy megbízott tagja a vita
megkezdése előtt maximum 5 percben ismerteti a képviselő-testület ülésén, amennyiben azt az
előterjesztés vagy annak melléklete nem tartalmazza.

(5) Az ülésen megjelent állampolgároknak a tárgyhoz tartozó kérdésben egy alkalommal az ülést
vezetö elnök hozzászólási jogot biztosíthat .A hozzászólás ez esetben sem haladhatja meg a
maximum 5 percet.

17. () A vita lezárása után, a szavazás megkezdése előtt a napirend előterjesztője - ]egfeljebb 5
percben - reagálhat a hozzászólásokra.

(2) A vita folytán elhangzott módosító javaslatokról a képviselő-testület szavazással dönt.

(3) Az előterjesztés napirendről történő levételét - a döntéshozatal előtt - az előterjesztő
indítványozhatja. melyről a képviselő-testület vita nélkül. egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) A szavazás elött a jegyzönek szót kell adni. amennyiben bármely javaslat törvényességét
érintően észrevételt kíván tenni.

18. (1) A módosító határozati javaslatokat szövegszerüen kell megfogalmazni.

(2) Amennyiben a napirend jellege és a kialakult vita indokolttá teszi, a képviselő-testü]et dönthet
határozatszövegező munkacsoport létrehozásáról, amelynek tagjai:

q) a polgármester, alpolgármester,
b,) az előterjesztés előkészítésében résztvevő osztályvezető,
c,) az érintett bizottság elnöke,
cl) ajegvző. az aljegyző.
e) a tárgy szerint illetékes más szakértő.
j) az a képviselő, aki a módosító javaslatot tette.

(3) A határozat megszővegezésének időtartamára a polgármester szünetet rendel el.

11. Határozathozatal

19. (1) Szavazni „ ige/i -nel vagy nem ‘-mel lehet. vagy a képviselő-testület tagja a szavazástól
tartózkodhat.

(2) A szavazás gépi szavazórendszer segítségével vagy kézfelemeléssel történik.

(3) Ha a képviselő-testület kinevezési, megbízási, választási, valamint kitüntetési jogkörének
gyakorlása során több jelőlt közül választ, valamint, ha a határozati javaslat több változatot
tartalmaz. a képviselő-testület először a pályázatok érvényességéről dönt.

(4) Több érvényes pályázó esetén betűrend szerint egyenként szavaz a képviselő-testület.
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(5) Amennyiben egyik jelölt vagy változat sem kapja meg a szükséges többséget abban az esetben
a szavazás eredménytelennek minősül, és az elöterjesztőnek Új pályázatot kell kiímia. Illetve Új
határozati javaslatot kell készítenie.

(6) Amennyiben több jelölt vagy változat is megkapja a szükséges többséget, abban az esetben
ezenjelöltekről vagy változatokról betűrend szerint ismételten szavaz a képviselő-testület.

(7) Szavazat azonosság esetén csak az érintett jelöltek vagy változatok vonatkozásában ismétlődik
meg a szavazás.

20. (1) A szavazás megismétlésére vonatkozó, az Mötv.-ben szabályozott eseten túlmenően
érvényes szavazás után egy ülésen belül abban a kérdésben, amelyben szavazás történt, ismételt
szavazást elrendeLni - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak akkor lehet. ha az üggyel
kapcsolatosan olyan Új körülmény merül fel, amely annak elbírálását lényegesen befolyásolja. A
szavazás megismétlésének kérdésében a képviselő-testület ügyrendi döntést hoz.

(2) A képviselő által tévesnek minősített szavazás esetén a képviselő köteles azt a napirend
szavazását követően azonnal bejelenteni, mely esetben az ülés elnöke új szavazást rendel el.

(3) A képviselő-testület ügyrendi kérdésben dönt minden olyan esetben, amikor a javaslat nem
érdemi kérdés eldöntésére irányul. Ügyrendi kérdésben napirendi vitát folytatni, napirendi
hozzászólást tenni nem lehet. Ügyrendi javaslat a Képviselő-testületi ülés vezetésével, rendjével
összeíiiggö. a tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási
kérdésekre vonatkozó javaslat. Ügyrendi javaslatról azonnal. vita nélkül kell dönteni egyszerű
többséggel. Ügyrendi hozzászólás jelzése esetén a képviselönek soron kívül kell szót adni.
Amennyiben a hozzászólás nem ügyrendi kérdésben történik. az ülést vezetö elnök a képviselőtől
megvonja a szót.

(4) A módosító indítványokról a képviselő-testület az előterjesztés döntéshozatala módjának
megfelelöen dönt.

21. A határozat jelölése:
a) Teljes jelölés: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete ....120... (hó, nap)
határozata;
b) rövid megjelölés /20... (hó, nap) kt. határozat.

22. * Személyes érintettség esetén az Mötv. szabályai az irányadók azzal, hogy amennyiben a
képviselő-testület tagja adott ügyben — a szavazás megkezdése előtt - elmulasztja a személyes
érintettsége bejelentését. és a képviselő-testület megbizatásának időtartama alatt a bejelentés
elmulasztása bizonyítást nyer, a képviselő - a képviselő-testület határozata alapján - alkalmanként
10.000 forint megfizetésére köteles, amelyet az Önkormányzat költségvetési számlájára kell
megfizetni.

23. A képviselő-testület - az Mötv.-ben szabályozott eseteken túlmenően - minősített többségű
szavazással dönt az alábbi ügyekben:

a,) t’orgalomképtelen vagyontárgy forgalomképessé minősítéséhez, az önkormányzat
ingatlanvagyonának elidegenítése, megterhelése és vállalkozásba való bevitele,

b,) önkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának ingyenes átruházása,
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c) azon gazdasági társaságokkal kapcsolatos alapítói döntésekhez, amelynek az
önkormányzat tulajdonosa, illetve amelyben tulajdonrésszel rendelkezik,

d) döntés hosszú lejáratú hitel felvételéröl, kötvény kibocsátásról.
e) képviselő-testületi hatáskörök átwházása, döntési jog átadása,

.1) önkormányzati kitüntetések és egyéb elismerő címek adományozása.
az Önkormányzat által beadni kívánt pályázat benyújtásához való döntéshez. ha a
pályázathoz szükséges önkormányzati önerő meghaladja az 5 millió Ft-ot.

12. Titkos és név szerinti Szavazás

24. (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a polgármester, vagy legalább 6 képviselő
indítványára az Mötv.-ben meghatározott ügyekben.

(2) A titkos szavazás elrendeléséről a képviselő-testület esetenként minősített szótöbbséggel dönt.

(3) A titkos szavazás a gépi szavazórendszer átállításával vagy szavazólapon (szavazófl3lke
alkalmazásával, urnába való szavazással) történik. Az alpolgármester(ek) választása csak
szavazólapon lebonyolított szavazással történhet.

(4) A titkos szavazást az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédclmi Bizottság legalább három
képviselő tagja. mint szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.

(S) Az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság képviselő tagjaiból alakult
szavazatszámláló bizottság a titkos szavazás lebonyolítása során ismerteti a szavazás módját,
összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát. a
szavazásról jegyzőkönyvet készít. és a szavazás eredményéről jelentést tesz a képviselő-
testületnek. Amennyiben az ÜgyTendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke nincsjelen
a titkos szavazáskor, a titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjai közül elnököt
választ.

25. (1) A név szerinti szavazás tartásának Mötv.-ben meghatározott kötelező esetén túlmenően
a képviselő-testület név szerinti szavazást rendelhet el, ha azt legalább egy képviselő
indítványozza.

(2) A név szerinti szavazás Úgy történik. hogy ajegvző felolvassa a képviselő-testület tagjának
nevét betürend szerint. és ajelenlévő tag neve felolvasásakor igennel vagy nemmel szavaz. vagy
tartózkodik a szavazástól. Az ülés elnöke megállapítja a szavazás eredményét.

(3) A név szerinti szavazás eredményét a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.

13. interpelláció, kérdés

26. (1) Az interpelláció a polgármesterhez. (alpolgánesterhez),jegyzöhöz. bizottság elnökéhez
a képviselő-testület ülésén a bejelentések napirendi pont keretében terjeszthető elő. amelyre a
kérdés címzettje az ülésen szóban, vagy 30 napon belül írásban ad választ az interpellációt feltevő
képviselő részére.

(2) Az interpellációra adott szóbeli válasz elfogadásáról a képviselő a képviselő-testület ülésén, az
írásbeli válasz elfogadásáról a válaszadást követő soros testületi ülésen nyilatkozik, amelyen az
interpelláló jelen van. A képviselő az interpellációra adott válasz elfogadásáról egyszer I percben
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reagálhat. valamint a következők szerint nyilatkozik: ..elfogadom a válaszC Vagy ..nem fogadom
cl a Választ.” Amennyiben a képviselő nyilatkozata nemleges, azt egy percben megindokolhatja.

(3) Amennyiben az interpelláló képviselő a választ nem fogadja cl. a képviselő-testület vita nélkül
dönt az elfogadásról. Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja
cl, Úgy az ügy tárgya szerint illetékes Bizottsághoz kerül véleményezésre. A véleményezés
eredményéről a Bizottság elnöke a képviselő-testület következő soros ülésén ad tájékoztatást.
melynek elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) Az interpelláció alapján a képviseLő-testület részLetesebb vizsgálatot is elrendelhet.

(5) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásával a képviselő-testület megbízhatja a polgármestert, az
alpolgármestert. az illetékes tanácsnokot, illetve az ügyben illetékes képviselő-testületi bizottság
elnökét. Az interpelláció kivizsgálásával a képviselö-testület által megválasztott ideiglenes
bizottság is megbízható és a vizsgálatba a képviselő-testület által jóváhagyott külső szakértő is
bevonható.

(6) Az interpellációra adott írásbeli választ. továbbá vizsgálat esetén az annak eredményét
összegző anyagot minden képviselöhöz cl kell juttatni és a képviselö-testület ülésére be kell
terjeszteni.

14. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

27. (1) Az ülésről hangfelvételt kelt készíteni, amely nem selejtezhető.

(2) A nyilvános ülés hangfelvétele, valamint a számítógépes szavazógép által rögzített adatok
közérdekű adatnak minősülnek.

(3) A jegyzőkönyv eredeti példányához ajegyző mellékeli a meghívót, az írásos előterjesztéseket,
a jelenléti ívet, a képviselő kérésére az írásban is benyújtott képviselői hozzászólást. az ülés
időtartama alatt keletkezett egyéb dokumentumokat, A jegyző a nyilvános és a zárt ülésről készült
jegyzőkönyv eredeti példányát — ülésenként külön-külön - mellékleteivel együtt évente bekötteti.

(4) A zárt ülés jegyzőkönyve 2, a nyilvános ülés jegyzőkönyve 3 példányban készül.

(5) A nyilvános ülés jegyzőkönnét az állampolgárok a polgármesteri hivatal titkárságán —

ügyféllbgadási időben — megtekinthetik a hozzátartozó dokumentumokkal együtt. a személyes
adatok és minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazása mellett. A
nyilvános ülés jegyzőkönyvének egy példányát át kell adnia Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
részére.

(6) A képviselő-testület egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletei. határozatai és a
nyilvános jegyzőkönvei a városi honlapon elérhetők.

15. Lakossági fórumok

28. (1) A jelentősebb testületi döntések, helyzetértékelések előtt az önkormányzat képviselői és
bizottságai lakossági fórumot szervezhetnek. A lakossági fórumok a lakosság, a civil szervezetek,
egyéb érdekeltek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását
szolgálják.
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(2) A képviselő-testület a következö lakossági fórumokat rendszeresíti:
a) közmeghallgatás,
b) a képviselő-testület által meghatározott és a település egészét érintő tanácskozás.

(3) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre Vagy tárgyalásra kerülő
tárgvkörökről. előterjesztésekröl a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat
honlapján. és lehetőleg a sajtó vagy a helyi televízió útján kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt
legalább 15 nappal.

(4) A közmeghallgatáson a hozzászólások időtartamára a 16. rendelkezései irányadóak.

(5) A közmeghallgatás meghirdetett tárgyköreihez kapcsolódó közérdekű kérdéseket javaslatokat
írásban. elektronikus levélben és telefonon előzetesen is cl lehet juttatni az Önkormányzathoz.
melyekre a közmeghallgatáson, vagy 30 napon belül írásban kell válaszolni.

16. Az önkormányzati rendeletalkotás

29. (1) A rendelettenezet előkészítése:
a,) A képviselő-testület a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészítésénél elveket,

szempontokat áHapíthat meg.
b,) A tervezetet a polgármesteri hivatal jegyző által kijelölt szervezeti egysége készíti elő.

Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy szerinti illetékes képviselő-testületi
bizottság. ideiglenes bizottság, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott külső
szakértő is.

c,) A polgármesteri hivatal jegyző által kijelölt szervezeti egysége akkor is köteles részt venni
az elökészítésben. ha a tervezetet bizottság. ideiglenes bizottság vagy szakértö készíti el.

(2) A tervezet véleményezése:
a,) A rendelettervezet véleményezésére a kötelező egyeztetések után kerül sor, amelyre a

rendelettervezet előterjesztésében utalni kell.
b,) A tervezetet véleményezés céljából az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság.

valamint a tárgy szerint érintett képviselő-testületi bizottság elé kell terjeszteni.

(3) A rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztése és elfogadása:
ci,) A rendelettervezetek előterjesztésére a I L * (2) bekezdésben meghatározott elöterjesztők

jogosultak.
b) A rendeletalkotás kezdeményezését a polgármestemél kell benyújtani, aki a tervezet

előkészítéséről a jegyző útján, valamint az illetékes önkormányzati bizottság(ok)
bevonásával gondoskodik. A rendelettervezetet az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, valamint a tárgykör szerint illetékes bizottság véleményezi.

(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetése és közzététele:
a) az önkormányzati rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetötábláján való

kiMggesztéssel történik,
az önkormányzati üendelet helyben szokásos közzétételi formája elsődlegesen a városi
honlapon való közzététel.
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(5) Az önkormányzati rendeleteket külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - egytől kezdődő
folyamatos sorszámmal kell ellátni.

IJL FEJEZET
A TELEP ÜLÉS! KÉP VISEL Ő

30. * (1) A képviselő-testület tagja a képviselő-testületi. a bizottsági tag a bizottsági ülésről történő
távolmaradást Legkésőbb az ülést megelöző napon. rendkívüli bizottsági ülés esetén az ülést
megelőző 2 órával korábban telefonon vagy személyesen köteles bejelenteni a polgármesternél, a
bizottság elnökénél vagy az általuk meghatározott személyeknél.

(2) Igazolt távollétnek kell tekinteti, ha a képviselö-testület vagy a bizottság tagja
ci,) a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester vagy a bizottság elnöke megbizása

alapján az ülés időpontjában az önkormányzat érdekében feladatot teljesít,
b) az ülés időpontjában beteg vagy idöponthoz kötött egészségügyi ellátásban részesül,
c,) A Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója elhunyt és a végtisztesség időpontja

egybeesik az ülés időpontjával,
cl) az ülés időpontjában állampolgári kötelezettségének tesz eleget (p1. idézés,

tanúmeghallgatás) és a megjelenést igazolja,
e) az ülésen elháríthatatlan családi ok miatt nem tud részt venni.

(3) A (2) bekezdés a) c) és e) pontjaiban meghatározott esetekben a (1) bekezdésben foglaltak
teljesítésén kívül nem szükséges egyéb igazolást csatolni. A (2) bekezdés b) és d) pontjában
meghatározott esetekben a távollétet igazoló dokumentumot a polgárniestemél vagy az általa
megjelölt személynél a tárgyhónap utolsó napjáig kell leadni. Ezekben az esetekben a
távolmaradás személyesen vagy telefonon történő bejelentése nem helyettesíti az írásos igazolást.

(4) Az igazolatlan távolléttel kapcsolatos jogkövetkezményeket az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és költségtéritéséről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

(5) A képviselő a képviselő-testület felkérése alapján részt vesz a testületi ülés előkészítésében,
valamint a különböző vizsgálatokban.

(6) A képviselők a választópolgárokkal való kapcsolattartás módját. gyakoriságát egyénileg
határozzák meg.

(7) Az Önkormányzata képviselői munkához helyiséget. a lakossági fórumok megtartása céljából
évente két alkalommal ingyenes teremhasználatot biztosít a képviselők számára. valamint a fogadó
órák időpontját. és a lakossági fórumok meghívóját a városi honlapon és a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján közzé kell tenni.

(8) A polgármester egyes települési képviselőket - szakmai ismereteik, felkészültségük szerint -

felkérhet a dőntések előkészítésében. a különböző szervekkel folytatott tárgalásokban való
közreműködésre. A képviselő ilyen esetben. amennyiben a felkérést elfogadta. ennek köteles
eleget tenni.
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IV FEJEZET
A KÉP VISELŐ- TESTÜLET BIZOTTSÁGAI

17. Bizottságok létrehozása

31. 5 (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kővetkező állandó bizottságokat
hozza létre:

ci,) Humán és Szociális Bizottság (4 fő önkormányzati képviselő + 3 fő nem önkormányzati
képviselő)

b) Pénzügyi és VárosFejlesztési Bizottság (4 Fő önkormányzati képviselő + 3 Fő nem
önkormányzati képviselő)

c) Ügyrendi. Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság (4 Fő önkormányzati képviselő ± 3 Fő
nem önkormányzati képviselő)

(2) A bizottságok személyi összetételét a 3. függelék tartalmazza.

(3) A képviselő-testület ideiglenes bizottságot hozhat létre meghatározott feladat ellátására, illetve
vizsgálat lefolytatására. Az ideiglenes bizottság megbízatása a képviselő-testület által
meghatározott hatáddeig tart.

(4) Az ideiglenes bizottság különösen önkormányzati rendeletek előkészítésére, felülvizsgálatára.
munkatervben meghatározott napirend előkészítésére, megállapodások előkészítésére, valamely
ügy kivizsgálására, meghatározott ellenörzési Feladatok elvégzésére vizsgálatok lefolytatására
hozható létre.

(5) Az ideiglenes bizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület választja saját tagjai közül
minősített többséggel.

(6) Az ideiglenes bizottság működésére vonatkozó részletszabálvokat a képviselő-testület az
ideiglenes bizottság megválasztását követö. legkésőbb 15 napon belül határozza meg.

18. A bizottságok működésével kapcsolatos szabályok

32. 5(1) A bizottságot annak elnöke hívja össze szükség szerinti időpontokban.

(2) A bizottságok működésével kapcsolatos ügyintézői és ügyviteli teendőket a polgármesteri
hivatal látja el.

(3) A bizottságok az egymás feladatkörét érintő tevékenységük során együttműködnek és
tájékoztatják egymást.

33. 5(1) A bizottság ülésének meghívóját és az előterjesztéseket a bizottsági tagoknak az ülés előtt
legalább 3 nappal meg kell kapniuk, kivéve a sürgősségi indítvány esetét. A bizottság - a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével - csak olyan előterjesztést tárgyal. amely az ülés meghívójában
szerepel.

(2) Helyszíni írásos és szóbeli előterjesztés tárgyalására csak indokolt esetben. a bizottság többségi
szavazatával kerülhet sor.

(3) A bizottság határozattal dönt. A határozatokat folyamatos sorszámmal kell ellátni.
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(4) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról az érintett bizottság elnöke félévente beszámol a
képviselő-testületnek.

(5) Pénzügyi fedezetet igénylő bizottsági előterjesztések csak valós. ténylegesen rendelkezésre
álló forrás megjelölésével — amelyet a Pénzügyi Osztály vezetője vagy a helyettesítését ellátó
személy ellenjegyzésével igazol - terjeszthetők a bizottság elé.

(6) Több bizottság együttes ülést is tarthat. Együttes bizottsági ülés tartása esetén a bizottságok
levezető elnököt választanak. Az együttes ülés összebívására, a bizottságok határozatképességre
és határozathozatalára a bizottságok működésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

(7) Az együttes bizottsági ülésről egy jegyzőkönyv készül.

34. A bizottsága működési szabályait— az előzőekben leírtakon túlmenően — az Mötv. és ajelen
rendelet keretei között maga állapítja meg.

19. A bizottságok általános feladatköre

35. A bizottság:
ci) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó

ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,
b) közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,
c,) véleményezi a más képviselő-testületi bizottságok számára döntésre előkészített

előterjesztéseket. amennyiben önkormányzati rendelet vagy más képviselő-testületi döntés
ezt előírja.

dj kialakítja állásfoglalását a képviselő-testület által meghatározott előterjesztés esetében.
e,) előkészíti azt az előterjesztést. amelynek képviselö-testület elé terjesztésére a testülettől

megbízást kapott,

j) felkérés esetén véleményezi a képviselő-testület felterjesztési jogának gyakorlásához
kapcsolódó előterjesztést,

g) véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére
biztosított feladatkörben, hatáskörben, önkormányzati hatósági hatáskörben,

Íz) gyakorolja a képviselő-testület által részére határozatban biztosított döntési
jogosítványokat,

i) véleményezi az éves költségvetésröl szóló önkormányzati rendelettervezetet és a
feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket.

jj véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben
foglaltaknak megfelelően a szakterületéröl érkezö városi kitüntetésekre.

20. A bizottsági feladat-és hatáskörök

36. (3) A bizottságok által ellátandó feladatok-és hatáskörök részletes jegyzékét az 5. mellék/el
tartalmazza.

(2) A bizottságok közötti feladat- vagy hatásköri összeütközés esetén a képviselő-testület dönt.

97



V FEJEZET
A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A TANÁCSNOK, A JEGYZŐ AZ

ALJEG YZŐ

21. A polgármester

37. (1) A polgármester a megbízatását Vőállásban látja cl.

(2) A polgármester munkarendje a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkarendjével
megegyezik.

(3) A polgármester minden hónapban előzetes bejelentkezés alapján fogadónapot tart a
Polgármesteri Hivatalban, ahol az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak hozzá kérdéseikkel.

22. Az alpolgármester

38. (1) A képviselő-testület 2 fő társadalmi megbizatású önkormányzati képviselő
alpolgármestert választ a poLgánnester helyettesítésére, munkájának segítésére. Feladatkörüket a
polgármester határozza meg.

(2) A polgármester általános helyettesítését ellátó társadalmi megbízatású alpolgármester:
önkormányzati képviselő.

(3) A po’gármester helyettesítését ellátó társadalmi megbizatású alpolgármester az alábbi
időpontokban a polgármesteri hivatalban végzi munkáját:

a) kedd: 15-16 óráig,
b) szerda: 15-18 óráig,
c) péntek: 8-l I óráig.

(4) Az alpolgármesterek kéthetente minden páros hét hétfőn 14 és 16 óra között fogadónapot
tartanak a Polgármesteri Hivatalban, ahol az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak hozzájuk
kérdéseikkel.

23. A tanácsnok

39. A képviselő-testület oktatási és kulturális ügyekkel foglalkozó tanácsnokot választ, aki
feladat- és hatáskörében eljárva

a) koordinálja az intézmények és a fenntartók közötti kapesolattartást,
b) részt vesz a fenntartók közötti kapcsolattartásban, egyeztetések szervezésében és

lebonyolításban.
c,) az ágazati jogszabályokban megnevezett szervezetekkel az egyeztetéseket lefolyiatja,
dj tevékenvségéröl évente beszámol a testületnek.

21. A jegyző

40. A jegyző a polgármesteri hivatal vezetőjeként
ci) gondoskodik a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészitéséről,
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b) ellátja a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével
kapcsolatos feladatokat,

c) törvényességi észrevételt tesz a szavazás előtt az előterjesztés vitájában.
d) gondoskodik a szervezeti és működési szabályzat Wggelékeinek folyamatos

aktual izálásáról.

25. Az aljegyző

41. (1) A polgármester által ajevzö javaslatára kinevezett aljegyzó ajegyző akadályoztatása
esetén teljes jogkörben gyakorolja ajegyző hatásköreit.

(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint egyidejű tartós
akadályoztatásuk esetén a jegyző helyettesítését a képesítési követelményeknek megrelelő
végzettséggel rendelkező osztályvezető látja cl.

1”L FEJEZET
A POLGÁRMESTERI ÍRVA TÁL

42. (1) A polgármesteri hivatal jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv. Az
önkormányzati költségvetés határozza meg a polgármesteri hivatal működéséhez szükséges
előirányzatokat. működési. renntartási költségeket.

(2) A poluármester és a jegyzö saját hatáskörében hozott dőntése szerint a hivatal szervezeti
egységeinek vezetői. illetve az ügyintézők kiadmányozási jogot kapnak.

(3) A polgármesteri hivatal törvényes és szakszerű működéséért a jegyző, valamint a hivatal
szervezeti egységeinek vezetői a felelősek.

VII. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGJALAPJAI

43. (1) Az önkormányzat a vagyonával való rendelkezés szabályairól külön önkormányzati
rendeletet alkot (a továbbiakban: vagyonrendelet).
(2) A vagyonrendeletben kell megjelölni

ci) a törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemeket, ezen belül a forgalomképtelen (kizárólagos
önkormányzati tulajdonba tartozó vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentöségű) és a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét;

b,) az üz’eti vagyon körébe tartozó vagyonelemeket.

44. (1) A képviselő-testület éves költségvetésről szóló rendelet tervezetét ajegyző készíti elő. és
a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A költségvetési rendelet tervezetét a bizottságok előzetesen megtárgyalják.

(3) A zárszámadással egyidejűleg — évi egy alkalommal — kerül elöterjesztésre a képviselő-testület
elé a belső ellenőrzésről szóló beszámoló.
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45. A polgármester kőteles a Képviselő-testületet írásban tájékoztatni az Önkormányzat
alaptevékenységével kapcsolatban lefolytatott vizsgálatok, ellenőrzések, hatósági határozatok
megállapításairól, ezen kötelezettségének az Önkormányzatot érintő döntés közlésétől számított
30 napon belül. legkésőbb az azt követő soros képviselő-testületi ülésén köteles eleget tenni.

VIII. FEJEZET
A NEMZETISÉGI ÖjVKOR,VLiÍ,V YZA TOK

46. Az Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. *-ában
foglaltak alapján — e rendelet 4. függelékében foglalt együttműködési megállapodás szerint -

biztosítja a Békés városban működő nemzetiségi önkormányzatok (német. roma. román. szlovák)
számára a működésükhöz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

IX FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. 1) E rendelet 2019. óv október hó 29. napján órakor lép hatályba

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselö-testületének szervezeti és müködési
szabályzatáról szóló 1:2015. ([1. 04.) önkormányzati rendelete.

B ék é s, 2019. október 29.

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirderésre került: 2019. október 29. napjaiz 9 óra 10 perckor.

Tárnok Lászlóizé
jegyzo

1 .Akilúk/cí a 22:2019. X29.) önkonnám’:ati rende/ethez

VÁG VONNYILA TKOZA T-TÉTEL! KÖTELEZETTSÉGGEL JÁR Ó
MUNKA KÖRÖK

a,) a Polgármesteri Hivatal jegyzője. illetve vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett egyéb

munkatársai.

b) Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központ igazgatója.

c) Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatója.

cl) Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója.

e,) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdö igazgatója.

.0 Békési Fér[ Kézilabda Kft. ügyvezetője, felügyelő bizottsági taRja.
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g,) BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagja.

ÍQ BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagja.

2. Mellék/cl u 22/2019. (X29.) önkorp;ú,zvwti renc/e/erhe:

HEL YBEN BIZTOSITHA TÓ KÖZFELA DA TOK KÖRÉBEN ELLÁTANDÓ
HELYI ÖNKORMÁíVYZA TI FELADA TOK JEGYZÉKE

Kormányzati hrnkció Kormányzati üinkció megnevezése
száma

Önkormányzatok ás önkormányzati hivatalok
I 011130 jogalkotó ás általános igazgatási tevékenysége
2 011220 Adó- vám ésjövedéki igazgatás
3 013320 Köztemető-fenntartás ás - müködtetés

Az önkormányzati vagyonnal való
4 013350 gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Más szerv részére végzett pénzügyi-
gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb

5 013360 szolgáltatások
6 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése,
7 021020 honvédelmi felkészítés

Polgári bonvédelem ágazati feladatai, a
S 022010 Lakosság felkészítése
9 031030 Közterület rendjének fenntartása
10 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek

Altalános gazdasági és kereskedelmi ügyek
II 041110 igazgatása
12 041140 Területfejlesztés igazgatása
13 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
14 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
5 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
16 041236 Országos közfoglalkoztatási program
17 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Növénytermesztés, állattenyésztés és
18 042130 kapcsolódó szolgáltatások
19 042220 Erdögazdálkodás
20 042360 Halászat, haltenyésztés
21 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása
22 044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása
23 045120 Út. autópálya építése
24 045130 Híd. alagút építése
25 045140 Városi ás elővárosi közúti személyszállítás

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése,
26 045160 fenntartása
27 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
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28 L 045170 Parkoló. garázs üzemeltetése. fenntartása
Vízi létesítmény építése (kivéve árvízvédelmi

29 045220 létesítmények)
Vezetékes műsorelosztás. városi és

30 046020 kábeltelevíziós rendszerek
31 046030 Egyéb távközlés
32 047120 Piac üzemeltetése

Tudzrnusfej lesztési támogatások és
33 047320 tevékenységek

Ar- ás belvízvédelemmel összefüggő
34 047410 tevékenységek

Nem veszélyes hulladék kezelése.
35 051040 ártalmatlanítása

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása,
36 051050 átrakása
37 052020 Szennyvíz gyűjtése. tisztitása, elhelyezése

Szennyvizcsatoma építése, fenntartása.
38 052080 üzemeltetése

Védett természeti területek és természeti
39 054020 értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
40 061020 Lakóépület építése
41 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Vízellátással kapcsolatos közmű építése.
42 063080 fenntartása, üzemeltetése
43 064010 Közvilágítás
44 066010 Zöldterület- kezelés

Város- községgazdálkodási egyéb
45 I 066020 szolgáltatások
46 0721 I I Háziorvosi alapellátás
47 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
48 072311 Fogorvosi alapellátás
49 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
50 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Kábítószer-megelőzés programjai,
51 074052 tevékenységei

Sportlétesítmények, edzötáborok működtetése
52 081030 és fejlesztése

Versenysport- és utánpótlás-nevelési
53 081041 tevékenység és támogatása
54 081043 Iskolai, diákspod-tevékenység és támogatása

Szabadidöspon-(rekreációs sport-) tevékenység
55 081045 és támogatása
56 081061 Szabadidös park. fürdő és strandszolgáltatás
57 081071 Cdülöi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
58 082064 tevékenység

Közművelődés — közösségi és társadalmi
59 082091 részvétel fejlesztése
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! Közmüvelődés-hagyományos közösségi
60 082092 kulturális értékek gondozása
ól 083020 Könyvkiadás
62 083030 Egyéb kiadói tevékenység

A fiatalok társadalmi integrációját segítő
struktúra, szakmai szolgáltatása fejlesztése,

63 084070 működtetése
64 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
65 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

66 091110 I Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
67 096015 Gvermekétkeztetés köznevelési intézményben
68 104037 Intézményen kívüli gyerniekétkeztetés

Foglalkoztatást elősegítő képzések ás egyéb
69 105020 támogatások

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
70 106010 üzemeltetése

Lakásfenntartással. lakhatással összefüggö
71 106020 ellátások
72 107030 Szociális foglalkoztatás. fejlesztő foglalkoztatás

Esélyegyenlőség elősegitését célzó
73 107080 tevékenységek és programok

Romák társadalmi integrációját elősegítő
74 107090 tevékenységek, programok

3. Mel/úklez c:22!2019. (X29.) önkormánvmti rendekthe:

AZ ÖNKORMÁNYZA T ÖNKÉNT VÁLLAL T FELADA TÁJ

1. Az Önkormányzata törvény által előírt kötelezően ellátandó feladatai mellett gondoskodik:

1.1. az épített környezet védelmével.

I .2.civil- és nvugdíjasház működtetésével.

1.3. múzeum működtetésévet kapcsolatos feladatok ellátásáról.

2. Közreműködik az energiaszolgáltatás ás a foglalkoztatás feladatainak megoldásában.

3. Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és a sport támogatása érdekében

intézménye útján Sportpályát, Sportcsarnokot, Uszodát és szabad strandot üzemeltet, a

költségvetési rendeletében meghatározottak szerint sportcélú támogatást nyújt sportszervezetek

részére, a versenvsportot támogatja.

4. Önkormányzati üdülőt működtet Fonyódon.

5. A kis- és középvállalkozások támogatása érdekében Vállalkozói Centrumot (Inkubátorházat).

működtet, vállalkozói alapot hoz létre.

6. Az Önkormányzat - feladatainak eredményes megoldása érdekében - együttműködik a Békés

Megyei Önkormányzattal. A koordináció keretében közvetlen cél a megyei tervek, koncepciók,
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elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi

elképzelésekkel.

7. Járó beteg szakellátó intézményt működtet.

8. Hivatali konyhát működtet.

9. Karnatmentes kölcsönt nyújt a lakosságnak.

10. Városi rendezvényeket szervez és ehhez kapcsolódó marketing szolgáltatásokat Végez.

II. Ellátja családi rendezvények szervezését (névadók).

12. Ellátja a saját tulajdonú ingatlanok üzemeltetését.

13. Biztosítja az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást.

14. Kikötőt üzemeltet.

15. Ellátja a kulturális örökség helyi védelmét.

16. Helyi utazási kedvezményt, oktatási ösztöndíjakat biztosít.

17. Szabadidős park. fürdő és strandszolgáltatást nyújt.

18. Mezei őrszolgálatot tart fent.

19. Közterület felügyeletet működtet.

4. Mellék/eta 22/2019. (X29.) önkon,zánv:wi rencie/ethe:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
ÁLTAL ÁTRUHÁZOTTHA TÁSKÖRÖK

1. A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HA TÁSKÖRÖK

1.1 Jogosult kötelezettséget vállalni. és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett
többletkiadásokra. esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és a pénzügyi
beszámolóban történő beszámolási kötelezettséggel.

1.2 Önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft énékhatárig a képviselő-testület által
jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportositást. a tartalékok felhasználását. A polgármester e
jogkörében hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

1.3 Javaslatot tehet a helyi önkormányzati képviselők, tanácsnok, bizottsági tagok tiszteletdíjának
emelésére, pénzbeli és természetbeni juttatásának módosítására.

1.4 A képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez.

1.5 A képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokat érintően - székhely, telephely, tóktelep bejegyzése céljából -

amennyiben a kérelmező és az Önkormányzat között hatályos jogviszony áll fenn.

1.6 A képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni, ha a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a nevében Békés Város nevét kívánja szerepeltetni.
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1.7 Dönt a nevelési- és tanévkezdési támogatással, az autóbuszbérlet támogatással, az életkezdési
támogatással, temetési segéllyel, önkormányzati segéllyel kapcsolatos ügyekben.

.8 A képviselő-testület nevében jogosult nyilatkozatot tenni a képviselő-testület utólagos
tájékoztatása mellett. - az Mötv. 42. *-ban meghatározott ügyek kivételével - a két ülés közötti
időszakban felmerülő. halaszthatatlan pályázati ügyekben. melyekhez saját erö nem szükséges.

1.9 A költségvetési év elején, de legfeljebb március 31. napjáig jóváhagyja az éves közbeszerzési
tervet és annak módosításait.

1.10. Az ajánlatkérő nevében az uniós értékhatárok alatti. Kbt. hatálya aá tartozó közbeszerzési
eljárások során:

a) a 25 millió forint értékig árubeszerzés.
bJ a 25 millió forint értékig szolgáltatás megrendelése,
c,) a 150 millió forint értékig építési beruházás esetén valamennyi döntés meghozatalára a

polgármesterjogosult.

II. A bérbeadási névjegyzékre való felvétel nélkü’ gyakorolja az önkormányzati lakásokkal
kapcsolatos bérbeadási jogkört, ha az elhelyezésre belvíz, árvíz vagy egyéb rendkívüli helyzet
miatt kerül sor.

1.12. Az önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol.

2. AZ (IG YRENDI, LAKÁSÜGYI ÉS KÖZREND VÉDELMI BIZOTTSÁGRA ÁTR UHÁZO TT
HA TÁSKÖRÖK

2. I Ellátja az Önkormányzat tulajdonába tartozó ingatlanok hasznositásával kapcsolatos bérbeadói
jogköröket mindazokban az esetekben, ahol a hatályos önkormányzati rendeletek alapján a döntési
jogokat nem tartotta fenn a képviselő-testület magának.

2.2. Dönt az otthoni szakápolással kapcsolatos ügyekben.

2.3. A pályázati úton hasznosított lakások esetében lefolytatja a pályázati eljárást és dönt a lakások
bérbeadásáról. értékeshéséről.

2.4. Dönt a lakásigénylők nyilvántartásba vételéröl.

2.5. Dönt a lakáscsere kérelmek nyilvántartásba vételéröl.

2.6. Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol.

3. A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT
HA TÁSKÖRÖK

3.1 Javaslatot tehet a képviselő-testületnek a polgármester, alpolgármester illetményének
emelésére, pénzbeli és természetbeni juttatásának módosítására.

3.2 Jogosult engedélyezni esetenként 10 millió Ft értékhatárig a képviselö-testület által
jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportositást. a tartalékok felhasználását. A bizottság e
jogkörében hozott döntésekről félévente beszámol a képviselő-testületnek.
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3.3 A nemzeti énékhatárt elérő Vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre vonatkozó eljárások
során a közbeszerzési bizottság javaslata alapján az ajúnlatkérő nevében meghozza a szükségessé
váló közbenső. Illetve az eljárást lezáró döntéseket.

3.4 Kiszolgáló út. vagy közmű megvalósítási költségének részben vagy egészben az érintett
ingatlanok tulajdonosaira való áthárításáról szóló egyedi hatósági döntés meghozatala. (Étv. 28.
(2) bek.)

3.5 Dönt helyi forgalomszabályozási kérdésekben.

3.6 Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatáskőröket gyakorol.

3.7 A mező- és erdőgazdasági földek tbrgalmáról szóló jogszabályok alapján elbírálja a helyi
földbizottság mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld adás-vétele tárgyában kiadott
állásfoglalása elleni kifogást. és erről a bizottság elnöke a képviselő-testület soron következő
ülésén beszámoL

4. A HUMÁN ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTTHA TÁSKÖRÖK

4.1 A képvise’ő-testület által fenntartott Intézmények fenntartói jóváhagyást igénylő belsö
szabályzatairól. terveiről döntést hoz.

4.2 Dönt az általános iskolai tanulók és a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2009. (II.
27.) önkormányzati rendeletben meghatározott általános iskolai tanulók és felsöoktatási hallgatók
ösztöndij támogatási ügyeiben.

4.3 Gyakorolja az Önkormányzat köznevelési törvényben foglalt véleményalkotási jogát és az
állami fenntartású köznevelési intézmények dokumentumai vonatkozásában. illetve az állami
fenntartású intézmények vezetőinek kinevezésével kapcsolatban.

4.4 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. * (7) foglalt fenntartói jogkörben
eljárva dönt az óvodai csoportok felvehető létszámának maximum 20 %-kal történő emeléséről.

4.5 Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol.

I TÁRS ULÁSK4 Á TR UHÁZO TT ÍM TÁSKÖRÖK

5.1 A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás közös fenntanású intézmény útján ellátja az
óvodai neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatokat.

5.2 A Békési Kistérségi lntézményfenntartó Társulás közös fenntartású intézmény útján ellátja a
gyennekvédelmi, szociális alap- és szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatokat.

6. JEGYZŐREÁTR UHÁZOTT HA TÁSKÖRÖK

Az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat-és hatásköröket ajegyzö gyakorolja:
íz) Önkormányzati lakásfenntartási támogatás.
b,) Önkormányzati ápolási díj.
e,) Önkormányzati gyógyszerköltség támogatás.
ci) Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás.
e) Kommunális adó támogatás.

1) Rekreációs támogatás.
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5. Aielkk/e( a 22/2019. (X 29.) önkürnuínv:ati rwidelethe:

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGÁl ÁLTAL ELLÁTANDÓ
FELADA TOK- ÉS HA TÁSKÖRÖK RÉSZLETES JEGYZÉKE

I. A HUMÁN ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG FELADATAI

1.1 Véleményezi a közoktatással. kőzművelődéssel. iljúsággal. sporttal kapcsolatos
előterjesztéseket, ellenőrzi a meghozott határozatok végrehajtását.

1.2 Véleményezi a költségvetésben a közoktatással, közművelődéssel. itjúsággal. sporttal
kapcsolatos előirányzatokat.

I .3 Részt vehet az önkormányzat fenntartásában működő közművelödési, intézményekre
vonatkozó Fenntartói döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében,

1.4 Részt vehet a közművelődési, közoktatási intézményekre vonatkozó fenntartói döntések
előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében.

.5 Közreműködik az intézményvezetői pályázatok elbírálásában. rangsorolásában.

1.6 Vizsgálja az oktató-nevelő munka fejlesztésének lehetőségeit a nevelési-oktatási
intézményekben.

1.7 Figyelemmel kíséri a közművelődéssel. közoktatással foglalkozó Intézmények munkáját. az
önkormányzati tulajdonú sponlétesitmények működését. a sportszen’ezetek tevékenységét, segíti
tevékenységüket.

1.8 Véleményezi a hatáskörébe tartozó intézmények szakmai beszámolóit, kezdeményezheti azok
beszámoltatását a képviselő-testület felé.

1.9 Figyelemmel kíséri a költségvetési rendeletben a sportszervezetek, közoktatási,
itjúságvédelmi. közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek részére nyújtott
tám6gatások felhasználását, kezdeményezi azok megvonását, amennyiben a támogatott szervezet
a támogatási szerződésben foglaltakat megszegi.

1.10 Figyelemmel kíséri a város ifjúságának helyzetét.

1.11 Figv elemmel kíséri a városban Folyó művészeti tevékenységet.

1.12 Lehetőségeihez mérten segíti a város lakosságának tájékoztatásával foglalkozó írott és
elektronikus sajtó tevékenységét, közreműködik a média-kapcsolatok fejlesztésében.

1.13 Közreműködik a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésében.

1.14 Közreműködik a nemzetközi kulturális kapcsolatok szervezésében. megvalósításában.

1.15 Támogatja a városban élő nemzetiségek kultúrájának ápolását és megőrzését.

1.16 Kapcsolatot tart a városban működő civil szervezetekkel és nemzetiségi önkormányzatokkal.

1.17 Együttműködik a városban tevékenykedő egyházakkal. vallási közösségekkel.

1.18 Közreműködik a kistérségi oktatási. kulturális feladatok megoldásában.
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1.19 Figyelemmel kíséri a gyógvtestnevelés helyzetét az oktatási intézményekben.

1.20 Figyelemmel kíséri az iskolai diáksport helyzetét.

1.21 Figyelemmel kíséri az iskolai testnevelés helyzetét a Város oktatási intézményeiben.

1.22 Közreműködik az úszásoktatás feltételeinek megteremtésében, feladatainak megoldásában.

1.23 Közreműködik a Városi tömegsport rendezvények szervezésében. megvalósításában.
támogatásában.

1.24 Javaslatot tesz a sportegyesületek önkormányzati támogatásának elosztására.

1.25 Javaslatot tesz a kiemelkedő eredményt elért sportolók egyéni támogatására.

1.26 Koordinálja a városban működő nem önkormányzati ágazati intézményekkel való
együttműködést.

1.27 Ellátja a szociális igazgatásról, ellátásról és egyes támogatásokról szóló önkormányzati
rendeletben, illetve a lakáscélú tárnogatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
helyi támogatásokkal kapcsolatos előkészítő feladatokat, javaslatot tesz e rendeletek módosításra.

1.28 Javaslatot tesz egészségügyi, szociális és gyermekek védelmét ellátó intézmények alapítására,
átszen’ezésére. tevékenységi körének módosítására.

1.29 Javaslatot tesz az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározására.

1.30 Javaslatot tesz az egészségügyi szolgáltatások szakmai feltételeinek megteremtésére, az
ellátások fejlesztésére.

1.31 Véleményezi a szociális, egészségügyi és közegészségügyi az ágazathoz tartozó testületi
előterjesztéseket, táj ékoztatókat.

1.32 Részt vehet a szociális, egészségügyi és közegészségügyi ágazatot érintő közép- és hosszú
távú koncepciók kidolgozásában.

1.33 Szervezi és ellenőrzi a szociális. egészségügyi és közegészségügyi ágazatra vonatkozó a
testületi és saját döntései végrehajtását.

1.34 Rendszeresen, illetve szükség esetén áttekinti a szociális pénzeszközök felhasználását,
javaslatot tehet azok átcsoportosítására.

1.35 Kapcsolatot tart a szociális. egészségügyi és közegészségügyi ágazatban tevékenykedö
társadalmi szervezetekkel.

2. ÜGYRENDI, LAKÁSÜGYI ÉS KÖZREND VÉDELMI BIZOTTSÁG FELADA TAI

2.1 Részt vehet a képviselő-testület szervezeti és müködési szabályzatának elkészítésében.
felülvizsgálatában. szükség esetén javaslatot tesz módosítására.

2.2 Részt vesz az önkormányzati rendelet-tervezetek elkészítésében, szükség esetén javaslatot tesz
önkormányzati rendelet alkotására, módosítására.

2.3 Figyelemmel kíséri a testület működésére vonatkozó rendelkezések betartását.
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2.4 Részt vehet a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatában.

2.5 Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat.

2.6 A képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási. kinevezési, megbízási ügyekben beérkezett
pályázatok jogszabályszerüségét véleményezi, személyi javaslatot tehet. valamint szakmailag
értékeli az ágazatához tartozó intézmények vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat.

2.7 Állást foglal a képviselö-testület Szervezeti S működési szabályzata alkalmazása során
felmerülő vitás esetekben.

2.8 Véleményezi az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek szervezeti és működési
szabályzatát. alapító okiratát.

2.9 Véleményezi a képviselő-testület hatáskörének átruházására vonatkozó javaslatot.

2.10 Véleményezi az Önkonnánvzat vagyonának elidegenitésére, megterhelésére vonatkozó
előterjesztéseket. javaslatokat.

2. 11. Véleményezi az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek, egyéb szervezetek
alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről készített javaslatokat.

2.12 Véleményezi önkormányzati társulás létrehozására, társulási megállapodás módosítására,
társuláshoz való csatlakozásra, társulásból való kiválásra, kizárásra vonatkozó előterjesztésekeL

2.13 Ellátja a helyi önkormányzati képviselők ősszeférhetetlenségének kivizsgálását.

2.14 Ellátja a helyi önkormányzati képviselők, a polgármester vagyonnyilatkozatának
nyilvántartását és ellenőrzését, a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségeket.

215 Javaslatot tehet a polgármester illetménvének növelésére.

2.16 Jogosult a lobbista meghallgatására. Fia a lobbista kezdeményezte az eljárást.

2.17 A képviselő-testületi vagy bizottsági munkát elhanyagoló képviselő vagy bizottsági tag
tiszteletdíjának megvonására vonatkozó javaslatot véleményezi. illetve döntésre előkészíti.

2.18 Közreműködik az önkormányzati tulajdonában lévő lakáscélú helyiségekkel való
gazdálkodásban.

2.19 Ellátja az önkormányzati lakások bérletéről szóló helyi rendelet alkalmazása során a testület
elé kerülő előkészítő feladatokat. így különösen: a bérbeadási néjegvzék elkészítése, rászorultság
megállapítása.

2.20 A feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben kömyezettanulmányokat készít.

2.21 A képviselő-testület felkérésére - meghatározott feladatok ellátására - ideiglenes (ad hoc)
munkacsoportot hoz létre. a témában érintett speciális szakemberek bevonásával.

2.22 Figyelemmel kíséri a város közrendjének. közbiztonságának alakulását.

2.23 Véleményezi a város kőzbiztonságával, bűnügyi helyzetével kapcsolatos előterjesztéseket.

2.24 Koordinálja a Polgárőrség. Mezöőrség. Településőrség és Rendőrség együttes tervezett
akcióit. esetenként az ellenőrzésekben részt vehet.
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2.25 Erősíti a társadalmi részvételt a kábítószer-fogvasztás megelőzésében. együttműködik a
Kábitószerügyi Egyeztető Fórummal.

2.26 A Fiatalok egészséges életmódja kialakításáért kapcsolatot tart fent a városban működő
szórakozóhelyekkel, a fata1okra vonatkozó jogszabályok betartása érdekében.

2.27 Évente felűlvizsgálja a Város Bűnmegelőzési Koncepcióját. javaslatot tesz annak
módosítására, figyelemmel kíséri az abban foglaltak hatályosulását, elvégzi mindazokat a
feladatokat, amelyekkel a testület esetenként megbízza.

3. A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG FEL-IDA TAI

3.1 Részt vehet az éves költségvetési koncepció és rendelet-tervezet kidolgozásában, a
negyedéves, féléves és háromnegyed éves költségvetési beszámoló összeállításában, azokat
véleményezi.

3.2 Részt vehet az Önkormányzat gazdasági programjának összeállításában.

3.3 Részt vehet a zárszámadási rendelet-tervezet előkészítésében.

3.4 Közreműködik a fejlesztési, városrendezési tervek, környezetvédelmi programok, koncepciók
kidolgozásában.

3.5 Közreműködik az Önkormányzat tulajdonát képező helyiségekkel történő gazdálkodásban.

3.6 Részt vehet a zöldterületek és játszóterek felújításának, valamint a város közterűleti
faállományának gyarapításának. cseréjének ütemezésében.

3.7 Véleményezi ai Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek. egyéb szervezetek
alapításáról. átszervezéséröl. megszüntetéséről készített javaslatokat.

3.8 Véleményezi az Önkormányzat vállalkozásban való részvételére vonatkozó javaslatokat,
előterjesztéseket.

3.9 Véleményezi az Önkormányzat tulajdonát képező vagy többségi önkormányzati részesedéssel
működő gazdasági társaságok mérlegét. és tevékenységükről szóló beszámolókat.

3.10 Véleményezi a tevékenységi körét érintö rendeletek tervezetét, kezdeményezi azok
megalkotását, felülvizsgálatát, módosítását.

311 Véleményezi a költségvetést érintő. pénzügyi vonzatú kötelezettségvállalásokat.

3.12 Véleményezi az Önkormányzat által nyújtott eseti támogatásokra, közérdekű
kötelezettségvállalásra vonatkozó előterjesztéseket.

3.13 Véleményezi a közbeszerzési eljárások során a lebonyolító által előterjesztett javaslatot. és
javaslatot tehet közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

3.14 Véleményezi a belső ellenőrzési tervet és beszámolót.

3.15 Megvizsgálja a helyi adók bevezetésének lehetőségét, részt vehet az ahhoz kapcsolódó
rendeletek előkészítésében. módosításában.

3.16 Megvizsgálja az önkormányzat vagyonát érintő javaslatok pénzügyi kihatásait, véleményezi
az önkormányzati vagyon énékesítésére tett javaslatot. illetve közreműködik kidolgozásában.
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3.17 Megvizsgálja a beruházási célú javaslatokat, előterjesztéseket.

3.18 Vizsgálja a vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletek hatályosulását.

3.19 Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények gazdálkodását, arról tájékoztatást kérhet.

3.20 Figyelemmel kíséri az ellenőrzések tapasztalatait, az Önkormányzat által alapított ás
fenntartott intézmények pénzügyi-gazdasági ellenörzéséről készült jelentéseket értékeli, és
azokhoz kiegészítéseket kérhet.

3.21 Ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti. abban részt vehet.

3.22 Ellenőrzi az önkormányzati rendeletek által biztosított jogkörben végrehajtott pénzügyi
átcsoportosítások szabályszerűségét. indokoltságát. észrevételt tehet.

3.23 Véleményt nyilvánít a város rendezési tervének elfogadása előtt. és az azzal járó feladatok
ütemezésére vonatkozóan.

3.24 Segítséget nyújt a társadalmi munka lehetőségeinek felmérésében, és elvégzésében.

3.25 Kapcsolatot létesít az önkormányzati képviselőkkel, a közművesítési feladatok
választókerületekben — a lakosság bevonásával történő — megvalósítására.

3.26 Vizsgálja a környezet védelméről szóló törvény végrehajtását. a város köztisztaságát.
zöldterület-gazdálkodását.

3.27 Figyelemmel kíséri a kommunális szolgáltatások helyzetét és színvonalát.

3.28 Vizsgálja a város közlekedését, javaslatot tesz annak fejlesztésére.

3.29 Megtárgyalja a képviselő-testület elé kerülő mezőgazdasági tárgyú előterjesztéseket.

3.30 Figyelemmel kíséri a kis- és középvállalkozásokat érintő pályázati támogatási lehetőségeket,
és azokról tájékoztatást nyújt.

1. Függe/ckcz 2272019. 0(29.) iinkornzwzr:atj rendukrhe:

A képviselő-testület névsora

A képviselő-testület létszáma 11 fő.

Poluármester:

Kálmán Tibor FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata Néppárt, Jobboldali
Osszefogás Békésért Polgári Kör

E’éni választókerületi képviselők:

I. sz. vk.: Vámos Zoltán FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

2. sz. vk.: Polgár Zoltán FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt
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3. sz. vk.: Balog Zoltán László FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

4. sz. vk.: Deákné Domonkos Julianna FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

5. sz. vk.: Kálmán Tibor FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

6. sz. vk.: Csibor Géza FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

7. sz. vk.: Mucsi András FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

8. sz. vk.: Rácz Attila Békési Ipartestület

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők:

9. Juhos János Békési Ipartestület

10. Földcsi L\Iihály Mi Hazánk Mozgalom

II. Molnár Gábor Magyar Szocialista Párt

2. Függelék u 22/2019. r’X29.) o;zkornmmcaf, rendelethe:

ÖNKORMÁNYZA TI INTÉZMÉNYEK, TÁRSULÁSOK, AZ
ÖNKORMÁNYZA T TÖBBSÉGI BEFOL YÁSA ALA TT ÁLLÓ GAZDASÁGI

TÁRSASÁGOK

1. Önkormányzati intézmények:

LI. Békési Po’gármesteri Hivatal (5630 Békés. Petőfi S. u. 2.)

1.2. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ (5630 Békés,

Jantyik u. 2 1-25. sz.)

1.3. Békési Gógyászai Központ és Gvógyrnrdő (5630 Békés. József A. u. 5. sz.)

1.4. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (5630 Békés, Széchenyi (ér 4. sz.)

1.5. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum (5630 Békés, Széchenyi tér 4. sz.)

2. Társulások:

2.1. Békési Kistérségi Társulás (5630 Békés. Petőfi S. u. 2.)

2.2. Békési Kistérségi Intézrnényfenntartó Társulás (5630 Békés, Petőt S. u. 2.)
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3. az Önkormányzat többséRi befolyása alatt álló 2azdasái társasáok:

3.1. Békési Férfi Kézilabda Kft. (5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.)

3.2. BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit (5630 Békés. Verseny utca 4.)

3.3. BKSZ PLUSZ Hulladékgvüjtési Nonproflt Kit (5630 Békés, Verseny utca 4.)

3. Függe/úk ci 22/2019. (X 29.) onkonnanv:atz rwzc/c/erhc:

A BIZOTTSÁGI TAGOK NÉ VSOK4

1. ÜGYRENDI. LAKÁSŰGYIÉSKÖZRE,VDVÉDELMIBIZOflSÁG:

Elnök: Balog Zoltán László

Önkormányzati képviselő tagok: Mucsi András

Rácz Attila

Molnár Gábor

Nem önkormányzati képviselő tagok: Füredi János

Kovács Gusztáv

Izsó Hunor

2. PÉNZÜG 17 ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG:

Elnök: Csibor Géza

Önkormányzati képviselő tagok: Balog Zoltán László
Deákné Domonkos Julimrna
Földesi Mihály

Nem önkormányzati képviselő tagok: Apáti-Nagy Lajos
Balázs László
Hegyesi Szilárd

3. HLJJLÁN ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG:

Elnök: Mucsi András

Önkormányzati képviselő tagok: Deákné Domonkos Julianna
Csibor Géza
Juhos János

Nem önkormányzati képviselő tagok: Vidáné Endrödy Ildikó
Kovács Ildikó
Serfecz Dávid
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4. Függdék ci 22/2019. ‘X.29) onkonná,zv:czti rwickkthc’

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyfelől Békés Város Önkormányzata (adószáma: 15725060-204. székhelye: 5630
Békés. Petőti S. u. 2.. képviseli polgármester) (a továbbiakban; Önkormányzat).
másfelől a Békési Nemzetiségi Önkormányzat (adószáma
székhelye: 5630 Békés. Petőfl S. u. 4.. képviseW elnök) (a továbbiakban:
Nemzetiségi Önkormányzat),
továbbá a Békési Polgármesteri Hivatal (adószáma: 15343006-2-04. székhelye: 5630 Békés,
Petöfl S. 11. 2.. képviseli jegyző) (a továbbiakban: Hivatal)
!együttesen a továbbiakban: Feleki között alulírott heLyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Jogszabályi háttér:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. -a szerint a települési
önkormányzat. illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti
helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi
önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit. szakmai segítséget
nyújt. továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási
feladatok ellátásáról. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a
helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan
megállapodást köt. A megállapodást minden évjanuár 31. napjáig. általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. Felek e megállapodást a
hivatkozott törvényi rendelkezések alapján, a megállapodás-kötési kötelezettség teljesítése
érdekében kötik meg.

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működése személyi és tárgyi feltételeinek biztositúsa:

I. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább
harminckét órában ingyenes használati jogot biztosít egy, a feladata ellátására alkalmas,
számítógéppel. áramellátással. működő internetkapcsolattal ellátott irodahelyiségre a Hivatal
épületében. valamint a benne található berendezési - és felszerelési tárgyakra (különösen íróasztal.
irattároló szekrény. irodaszék. íróeszközök. számítógép. vezetékes telefonkészülék. nyomtató,
fénymásoló gép). A Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír arról. hogy a jelen pontban
meghatározott irodahelyiség használata — a városban működő Nemzetiségi Önkormányzatokkal
közösen történik.

2. A helyiség, a berendezési- és (élszerelési tárgyak fenntartásával. karbantanásával
működtetésével kapcsolatos rezsi- és egyéb költségek a Hivatalt terhelik.

3. A Nemzetiségi Önkormányzat az I. pontban írt eszközöket és helyiséget kizárólag
alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű
gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti, a használat jogát az
Önkormányzat és a Hivatal érdekeit kímélve gyakorolhatja.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával a Hivatalban folyó
munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény (épület) rendjét.
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5. A megállapodás L pontja szerinti irodahelyiség kulcsát a Nemzetiségi Önkormányzat
képviselője a Hivatal ponaépületében veheti fel, és ott köteles leadni az épület elhagyásakor.

6. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem
engedheti át.

7. Az Önkormányzat I fő. a Hivatalban. teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő
alkalmazása útján biztosítja a nemzetiségi képviselők munkájának segítéséhez. a képviselő-testületi
ülések előkészítéséhez. a testületi és tisztségviselői döntések előkészítéséhez. a működéssel
kapcsolatban felmerült nyilvántanási. iratkezelési feladatok ellátáshoz szükséges személyi
feltételek megteremtését.

8. A képviselő-testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását (meghívók.
előterjesztések. hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegvzökönvveinek
elkészítése, postázása) az Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja.

9. Az Önkormányzat a Hivatal útján látja el a nemzetiségi képviselő-testületi döntések és
tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői dőntéshozatalhoz kapcsolódó
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.

10. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő
testületi ülésein a jegyző. vagy annak- a jegyzővel azonos képesitési előírásoknak megfelelő-
megbízottja az Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és jelzi, amennyiben
tön’énysénést észleL

II. A 7, és a 8. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Hivata’ viseli,
kivéve a képviselő-testűleti tagok és tisztségviselők telefonhasználatát.

12. A képviselő-testületi ülések előkészítésével. a működéssel kapcsolatban felmerült
nyilvántartási. iratkezelési feladatok ellátásával összeltggő feladatok ellátására kapcsolattartásra
kijelölt személyeket jelen megállapodás I. függeléke tartalmazza.

III. A Hivatal kötelezettségei a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban:

A Felek rögzítik. hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
rendelkezései alapján az Önkormányzat a Békési Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya (a
továbbiakban: gazdálkodó szerv) útján köteles a Nemzetiségi Önkormányzat működésével
összefüggésben a következő feladatokat ellátni (lll.A- Ill. E), azaz aJegyző általa Pénzügyi Osztály
dolgozói közül ezzel megbízott, jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező
köztisztviselő köteles az alábbi feladatokat elvégezni. A Nemzetiségi Önkormányzat működésével
összefüggő feladatok ellátására kapcsolattartásra kijelölt személyeket jelen megállapodás 1.
függeléke tartalmazza.

A) A gazdálkodó szerv által elvégzendő bejelentési, tervezési, adatszolgáltatási
kötelezettségek:

1. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételét
kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál. ezzel egyidejűleg megkérte a Nemzetiségi
Önkormányzat adószámát.
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1 A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat működésének. várható gazdálkodási
folyamatainak ismeretében eleget tesz az adózási kötelezettségnek, az adóhatósághoz bejelentette a
Nemzetiségi Önkormányzatot.

3. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat részére önálló fizetési számla nyitását
kezdeményezte a helyi önkormányzat számlavezető pénzintézeténél, a számlanyitással kapcsolatos
adminisztrációs feladatokat elvégezte (aláírás bejelentők). a számlavezetéssel kapcsolatos
változásokat a nyilvántartásokon folyamatosan átvezeti.

4. A gazdálkodó szerv ellátja a nemzetiségi Önkormányzat a költségvetés előkészítésével a
kökségvetési határozatának megalkotásával kapcsolatos feladatokat.

5. Az A) pont szerinti feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán, teljes
munkaidőben foglalkoztatott köztisziviselő látja cl.

8) A gazdálkodó szerv által elvégzendő gazdálkodási feladatok:

1. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat által a saját nevében, vállalt
kötelezettségek alapján végrehajtja az utalványozott pénzügyi műveleteket, ezen belül pénztári ki
és befizetéseket, banki utalásokat teljesít.

2. A gazdálkodó szerv elvégzi a saját bevételek, államtól érkező finanszírozási bevételek és
kiadások könyvelését, a kapcsolódó analitikák vezetését, a gazdálkodásról legalább negyedévente
elkészíti a főkönyvi kivonatot. és a pénzforgalmi jelentést.

3. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését és én’ényesítést elvégzi, a kötelezettség
vállalásokról nyilvántartást vezet az államháztartásról szóló (örvény végrehajtásáról szóló
368’20l I. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 56. (1) bekezdésében foglaltak szerint.

4. A gazdálkodó szerv a kötelezettségvállaló (elnök, vagy kötelezettségvállalásra
felhatalmazott helyettese) megbízásából pénzügyi kifizetéseket teljesít.

5. A kifizetések pénzügyi ellenjegyzését és érvényesítését a fedezet megléte esetében a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője. Vagy Osztályvezető-helyettese látja el.

6. A gazdálkodó szerv beszerzett eszközökről állományi és leltári nyilvántartást vezet.

7. A gazdálkodó szerv elvégzi a gazdálkodás miatt szükségessé váló előirányzat
módosításokat, és ezeket jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjeszti.

8. A működéshez szükséges további nyilvántartásokat vezet (különösen: vagyon-
nyilvántartás; számviteli nyilvántartás. kőtelezettségvállalásra. ellenjegyzésre. utalványozásra,
érvényesítésre jogosult személyek és aláírás mintájuk nyilvántartása).

9. A B) pont szerinti feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán. teljes
munkaidőben Foglalkoztatott köztisztviselő látja cl.

C) A gazdálkodó szerv által elvégzendő jelentési. adatszolgáltatási kötelezettségek:

I. A Magyar Államkincstár számára határidőre elkészíti. és megküldi a Nemzetiségi
Önkormányzat működésével összemggő havi pénzforgalmi jelentéseket előírt mellékletekkel,
negyedéves időszaki mérlegjelentéseket.
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2. A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetést, évközi beszámolókat és a zárszámadást
a KGR rendszeren keresztül megküldi a Magyar Államkincstámak

3. Az adókötelezettségnek eleget tesz, bevallást készít, és kezdeményezi a
kötelezettségváltalónál a gazdútkodás miatt esedékessé váló adó befizetését vagy visszaigénylését.

4. A C) Pont szerinti feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán, teljes
munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő látja cl.

D) A gazdálkodó szerv által a Nemzetiségi Önkormányzat Számára készítendő
dokumentumok:

L A gazdálkodó szerv az elnök által elkészített költségvetési koncepció alapján elkészíti a
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési dokumentumait jóváhagyásra. A költségvetési határozat
tartalmazza mindazokat a kimutatásokat. melyeket az Áht. 23-24. *-ai előírnak. Abban az esetben.
ha az előírt kimutatások a Nemzetiségi önkormányzat sajátos gazdálkodása miatt tervezési adatot
nem tartalmaznak, arról a határozati javaslat pontjai között tájékoztatja Képviselő-testületet. A
feladatot a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője látja cl.

2. A gazdálkodó szerv költségvetés végrehajtása miatt szükségessé váló elöirányzat
módosításokat évente három alkalommal a testület számára elkészíti jóváhagyásra.

3. A gazdálkodó szerv az évközi beszámolókat és a zárszámadást előkészíti a testület számára
jóváhagyásra. A Zárszámadúsi határozat tartalmazza mindazokat a kimutatásokat, meLyeket az Áhi.
23-24. -ai, valamint 91. -a előir. Abban az esetben. ha az előírt kimutatások a nemzetiségi
önkormányzat sajátos gazdálkodása miatt tervezési, teljesítési adatot nem tartalmaznak, arról a
határozati javaslat pontjai között tájékoztatja Képviselő-testületet. A feladatot a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője látja el.

4. A gazdálkodó szerv képviselő-testület minden ülésére tájékoztatót készít a pénzkészlet
alakulásáról. a felvett elölegekről a kötelezettségvállalások alakulásáról. a szabad költségvetési
keret állományáról.

5. A gazdálkodó szerv elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat számára a pénztári be- és
kitizetések részletszabályainak rögzítésére szolgáló Pénztári Szabályzatot jóváhagyásra.

6. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat adóbevallását ajogszabályi előírásoknak
megfelelően elkészíti.

7. A D) pont szerinti feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán, teljes
munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő látja cl.

E) Feladatok ellenőrzési jogkörben:

I. A iegvzö által a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi feladatainak ellátására megbízott
személy minden a Nemzetiségi Önkormányzat nevében tett kötelezettségvállalás ás pénzügyi
teljesítés előtt köteles meggyöződni a fedezet meglétéről.

2. A jegyző évente elkészíti a nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési tervét.

3. A jegyző biztosítja a belső ellenőr kijelölését a ..Kontroll-Adó’ Adószakértő és Pénzügyi
Kit által az ellenörzések végrehajtására. és gondoskodik az ellenőrzésekről készült jelentések
Képviselö-testület elé terjesztéséröl.
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4. A jegyző biztosítja az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodásra vonatkozóan.

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat feladatai és kőtelességei a gazdálkodással kapcsolatos
feladatok körében:

1. A Nemzetiségi Önkormányzat köteles együttműködni a gazdálkodó szervezettel. és
fgyelernbe Venni a gazdálkodó szervezet ellenőrzési jogkörében tett észrevételeit.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállaló személy - a
kötelezettségvállalás előtt — köteles meggyőződni arról. hogy a teljesítés fedezete biztosított.

3. Meghatározza a kötelezettségvállalásra. utalványozásra. teljesitésigazolásra jogosultak
körét és kezdeményezi azok nyilvántartásba vételét,

4. Gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát önálló fizetési
számláján köteles lebonyolítani.

5. Köteles a Pénztári Szabályzat előírásait betartani.

6. Köteles időben adatot. információt szolgáltatni a gazdálkodó szerv felé Feladatai határidöben
történő elvégzéséhez.

7. A vonatkozó jogszabályok alapján szolgáltatott adatok valódiságáén a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke felelős.

V. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesités, teljesítésigazolás:

I. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a költségvetés végrehajtása során fizetési vagy más
teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa erre
felhatalmazott nemzetiségi képviselő, írásban jogosult.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében tett kötelezettségvállasokat a Jegyző által kijelölt
személvjelen Megállapodás Ill. B) 4. pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügvileg ellenjegyzi.
Fedezet hiánya esetén tájékoztatja kötelezettségvállalót vagy az utalványozót, ebben az esetben az
ezzel megbízott személy az ellenjegyzést és a pénzügyi érvényesitést köteles megtagadni.

3. Az ellenjegyzö az ellenjegyzés elött köteles arról is meggyőződni. hogy a
kötelezettségvállalás egyebekben nem sérti-e a gazdálkodás szabályait. Az ellenjegyzés és a
pénzügyi érvényesítés nyilvánvaló jogsértés vagy szabálytalan gazdálkodás esetén megtagadható,
az ellenjegyzést és a pénzügyi érvényesítést a továbbiakban a Jegyző által megbízott személy a
kötelezettségvállaló írásbeli utasítására végzi el.

4. Ha az ellenjegyzés és a pénzügyi érvényesítés írásbeli utasításra történt, a gazdálkodó szerv
a Nemzetiségi Önkormányzatot a kővetkező testületi ülésén írásban tájékoztatja.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadás teljesítésének, bevétele beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozás) kizárólag a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke. vagy az általa erre felhatalmazott nemzetiségi képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítést követően lehet. Pénzügyi teljesítés az utalványozás és annak
ellenjegyzése után történhet.
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6. A Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárából készpénz akkor fizethető ki. ha a
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat
(szerződés. számla, testületi határozat) bemutatja. és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon a
gazdálkodó szennél jelzi.

7. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében érvényesítésre a Jegyző által megbízott
köztisztviselő jogosult.

8. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében teljesített kiadás teljesítését igazolni kizárólag az
elnők vagy az általa erre Felhatalmazott nemzetiségi képviselő jogosult az Ávr. 57. *-ában Foglaltak
alapj án.

VI. Osszeférhetetlenség:

1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon pénzügyi esemény tekintetében
azonos személy nem lehet.

2. Az érvényesítő Ugyanazon pénzügyi esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyvről szóló 20 13. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója,
vagy maga javára látná cl.

VII. Záró rendelkezések:

I. Jelen megállapodást az Önkormányzat Képviselö-testülete .120.... ( ) határozatával,
a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete ‘20 ( ) határozatával hagyta
jóvá.
2. Jelen szerződésben nemszabályozott kérdésekben a Ptk.. az Áht.. az Ávr.. továbbá a
nemzetiségek jogairól szóló 201 I. évi CLXXIX. törvény, valamint a mindenkor hatályos, a helyi
önkormányzatokról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
3. A Felek a megállapodást. mint akaratukkal mindenben megegyezőt. az alulírott helyen és
időben jóváhagyólag írták alá.

Békés, 20

polgármester elnök
Békés Város Önkonnánv:ata Békési Nemzetiségi

Önkonnánv:at
P.H.

P.H.

jQZO

Békési Polgánnesteri Hivatal

PÍJ
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Pénzügvileg ellenjegvzem: Békésen, 20. hó . napján

• üsztóhveCtó

Pénzügyi Osztály
Békési Polgármesteri Hivatal

Kálmán Tibor polgármester: Megkérte dr. Kiss Mihály aljegvzőt, hogy a rendekt kihirdetéséröl
gondoskodjon. Megállapította, hogy a rendelet 9 óra 10 perckor kihirdetésre került.

Napirend tárgya: Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétel

Kálmán Tibor polgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgámiestert saját tagjai közül
választ meg. Az alakuló ülésen egy alpolgármester választása kötelező.
Az új SZMSZ szabályai szerint két Fő társadalmi megbízatású alpolgármester választására kerül
sora képviselő-testület tagjai közül.
javasolta. hogy a képviselő-testület Polgár Zoltán és Vámos Zoltán képviselőket válassza meg
társadalmi megbízatású alpolgármestemek.

Tárgy: Eseti szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

Kálmán Tibor polgármester: A titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot kell
létrehozni. A szavazás eredményéről különjegzökönyvet készít a bizottság. amelyet az alakuló
ülés jegvzőkönyvéhez csatolunk.
Az eseti szavazatszámláló bizottság létszámát 3 Föben javasolta megállapítani az alábbiak szerint:

Elnök: Mucsi András képviselő
Tagok: Deákné Domonkos Julianna és Földesi Mihály képivselö.

Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot.

Szcn’czzás elől! nwgáUapít ot/a, hogy’ a szavcizds;uU jelenlévő képviselők száma: ii/ő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormán I’zata Képviselő-testületének
384/2019. tX. 29.) lwtáro:ata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eseti szavazatszámláló bizottság
létszámát 3 Főben állapította meg az alábbiak szerint:

Elnök: Mucsi András képviselő
Tagok: Deákné Dornonkos Julianna képviselő

Földesi Mihály képviselő
Felelős: Mucsi András elnök
[latáridő: azonnal
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Kálmán Tibor polgármester: Felkérte Mucsi Andrást, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a titkos szavazás menetét.

Mucsi András Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a
bizottság visszavonul elkészíteni a szavazólapokat, amelyeken Polgár Zoltán és Vámos Zoltán
neve szerepel. Enényes az a szavazat, amelyet a bizottság által elkészített, lepecsételt
szavazólapon adnak le. Ervényesen szavazni ajelölt 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 a titkársági irodában elhelyezett urnába kell bedobni,

Kálmán Tibor polgármester: A szavazólapok elkészítésének. illetve a titkos szavazás
lebonyolításának idejére 10 perc szünetet rendelt el.

SZÜNET
TITKOS SZAVAZÁS

Kálmán Tibor polgármester: A képviselő-testület folytatja a nyilvános ülését. Felkérte a
Szavazatszámláló Bizottság elnökét. hogy ismertesse a szavazás eredményét.

Mucsi András a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismertette a titkos szavazás eredményét az
alábbiak szerint:

1.! Polgár Zoltán alpolgármester jelölt:

A megválasztott képviselő-testület létszáma: II fö

Jelenlévő képviselők létszáma: 11 Fő

Polgár Zoltán jelöltre leadott Összes szavazatok száma: II szavazat

Én’énytelen szavazatok száma: 2 szavazat

Érvényes szavazatok száma: 9 szavazat

Polgár Zoltán jelöltre leadott szavazatok száma: 9 szavazat

2.! Vámos Zoltán alpolgánnesterjelölt:

A megválasztott képviselő-testület létszáma: II Fő

Jelenlévő képviselők létszáma: . II Fő

Vámos Zoltán jelöltre leadott összes szavazatok száma: II szavazat

Érvénytelen szavazatok száma: I szavazat

Érvényes szavazatok száma: 10 szavazat

Vámos Zoltán jelöltre leadott szavazatok száma: 10 szavazat
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Az ismertetett szavazási eredmények alapj án a megválasztott alpolgármesterek:

I. Polgár Zoltán képviselő
Békés, Lapos n. 3. szú;;; alu/Ii lakos és

2. Vámos Zoltán képviselő
Békés, Tavasz u. 23. szán; alatti lakos

Kálmán Tibor polgármester: A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv az alakuló ülés
jegvzőkönvvének meLléktetét képezi. Megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. A
választás eredményét határozatban is ki kell mondania a képviselő-testületnek.
Javasolta. hogy a jegyzökönvvben hatúrozatként kerüljön rögzítésre. hogy a képviselő-testület
titkos szavazással megválasztotta társadalmi megbizatású alpolgántesternek Polgár Zoltán ós
Vámos Zoltán képviselőket. A polgármester általános helyettesítését Polgár Zoltán társadalmi
megbízatású alpolgármester látja el.
A javaslatot szavazásra bocsátotta.

Szavazás előtt nwgállapitotía. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szájon: / I/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testűlet 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkonnán;’zata Képviselő-testületének
385/2019. (X 29.) hatóro;ata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással megválasztotta
társadalmi megbízatású alpolgármesternek Polgár Zoltán és Vámos Zoltán képviselőket.

A polgármester általános helyettesítését Polgár Zoltán társadalmi megbízatású
alpolgármester látja cl.
Felelős: Kálmán Tibor alpolgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: A megválasztott alpolgántesterek eskütétele kővetkezett. Felkérte
ajelenlévőket. hogy az eskütétel idejére álljanak fel.

Felkérte Polgár Zohán és Vámos Zoltán alpolgármestereket. hogy mondják utána az eskü szövegét
a képviselő-testület előtt.

ALPOLGÁRMESTEREK ESKIDTÉTELE

Kálmán Tibor polgármester: Gratulált az alpolgárrnestereknek, majd átadta részükre az
esküokmány4.

Napirend tár2va: A polgármester illetményének és költségtédtésének megállapítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőhönyvhöz az M/itt’. 52., (1) bekezdés» pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Írásos elöterjesztés került kiküldésre. Bejelentette személyes
érintettségét az ügyben. és átadta az ülés vezetését Polgár Zoltán alpolgármestemek.
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Pokár Zoltán alpolgármester: A polgármester illetményét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 71. -a határozza meg. A polgármester megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár
közszolgálati tisztviselőkröl szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetménye összegének 70 %-ával. A
képviselő-testületnek nincs mérlegelési jogköre.

Fentiek alapján javasolta, hogy Kálmán Tibor polgármester illetményét 2019. október 13. napjától
kezdődően havi bruttó 698.000,- Ft összegben. a költségtédtését pedig havi bruttó 104.700,- Ft
összegben állapitsa meg a képviselö-testWet az irásban kiküldött határozati javaslat szerint. Az
illetményröl. költségtérítésről egyszerű többséggel kell határozni.

Tárv: Kálmán Tibor polgármester szavazásból történő kizárása

Polár Zoltán alpolgármester: javasolta. hogy először a képviselő-testület döntsön arról. hogy
Kálmán Tibor polgármestert kizárja-e jelen napirendi pont szavazásából vagy sem. A döntéshez
minősített többség szükséges. Kérte, hogy aki Kálmán Tibor polgármester kizárását javasolja, az
igennel. aki nem javasolja, az nemmel szavazzon. Nem javasolta Kálmán Tibor polgármester
kizárását a szavazásból.

Szczvazc’Lv e/őt! inegáliapította. ho ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: ii/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 2 igen. 8 nem szavazattal, I tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
386/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kálmán Tibor polgármestert a „A
polgármester illetményének és költségtédtésének megállapítása” tárgyú előterjesztés
szavazásából nem zárja ki.
Felelős: Polgár Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Kérte a képviselő-testületet, hogy Kálmán Tibor polgármester
illetményéröl és költségtéritéséröl az elhangzott és írásban is kiküldött határozati javaslat szerint
szavazzon.

Szavazás előtt inegállapítona, hagy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: ii/ő

- Megállapította. hogy a képviselő-testü’et 9 igen, I nem szavazattal, I tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormán vzata Képviselő-testületének
38712019. (X 29.) Jwtározata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. * (2), (4) és (6) bekezdései alapján úgy dönt, hogy
2019. év október hó 13. napjától kezdődően Kálmán Tibor főállású polgármester
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a) illetményét havi bruttó 698.000 forint összegben.
b) költségtédtését havi bruttó 104.700 forint összegben,
c) a cafetériajuttatását pedig a mindenkori köztisztviselői cafetériajuttatás összegével

egyező összegben
határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri ajegyzöt a szükségessé váló intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Támok Lászlóné jegyző

Poluár Zoltán: alpolgármester: Az ülés vezetését visszaadta Kálmán Tibor polgármesternek.

Napirend tárva: Az alpolgármesterek tiszteletdíjának és kőltségtérítésének megállapítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz 111kv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Írásos előterjesztés került kiküldésre. A képviselő-testület a
társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg.
Fentiek alapján javasolta. hogy az alpolgármesterek tiszteletdiját 2019. október 29. napjától havi
bruttó 314.000,- Ft összegben, a költségtédtésüket pedig havi bruttó 47.100,- Ft-ban állapitsa meg
a képviselő-testület.

PolEár Zoltán alpolgármester: Bejelentette személyes énntettségét az ügyben.

Vámos Zoltán alpolgármester: Bejelentette személyes érintettségét az ügyben.

Kálmán Tibor polgármester: Mivel az alpolgármesterek bejelentették személyes édntettségüket,
ezért a képviselő-testületnek minősített többséggel döntenie kell arról, hogy az alpolgármestereket
kizárja-e a szavazásból vagy sem. Javasolta, hogy ne zárják ki őket a szavazásból.

Tár2v: Polgár Zoltán alpolgármester szavazásból történő kizárása

Kálmán Tibor polgármester: Kérte a képviselő-testületet, először szavazzon arról, hogy Polgár
Zoltán alpolgármestert kizárja-e a szavazásból vagy sem.

Szc,vccás elől! megúUc;püoiía. hogy a szuvccusnc’zl jelenlevo képviselők s:ómw II/ő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület I igen, 8 nem szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkonnán vzata Kép viselő-testületének
388/201 9. q’X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgár Zoltán alpolgármestert „Az
alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása” tárgyú előterjesztés
szavazásából nem zárja ki.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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Tárv: Vámos Zojtán alpolgármester szavazásbó] való kizárása

Kálmán Tibor polgármester: Kérte a képviselő-testületet, szavazzon arról, hogy Vámos Zoltán
alpolgánrwstert kizárja-e a szavazásból vagy sem.

S:avcizós előtt megóUcipítottcz. hogy a szavciz6sncU jelenlévő képviselők s:únza: Ii fő

- A képviselő-testület I igen, 9 nem szavazattal, I tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselőiestületé,wk
389/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vámos Zoltán alpolgánnestert „Az
alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtédtésének megállapitásf tárgyú előterjesztés
szavazásából nem zárja ki.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Kérte a képviselő-testületet, hogy az elhangzott javaslat és az írásos
előterjesztésben kiküldött határozati javaslat szerint szavazzanak az alpolgármesterek
tiszteletdíjáról és kőltségtérítéséről.

S:uvc,zús elői; ‚negtülcipiiuuci. hogy ci s:c,vuzósnál jelenlévő képviselők .cómci: 1] tő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, I nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányaxa Kép viselő-testületének
3 90/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
őnkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. * (5)-(6) bekezdései alapján
úgy dönt, hogy 2019. év október hó 29. napjától kezdődően Polgár Zoltán és Vámos Zoltán
társadalmi megbízatású alpolgárniesterek

a) tíszteletdiját havi bruttó 314.000,- forint összegben,
b) költségtédtését havi bruttó 47.lOO forint összegben

határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükségessé váló intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár%ya: A képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztása.
Tanácsnok megválasztása. A bizottságok nem képviselő tagjainak
eskütétele.

Kálmán Tibor polgármester: A bizottsági tagok és a tanácsnok megválasztásához minősített
többségű döntés kell. A bizottságok nem képviselő tagjaival is előzetes egyeztetések történtek. és
nyilatkoztak. hogy vállalják a tisztséget, valamint nem kérték a zárt ülésen történő tárgyalást. ezért
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a bizottsági tagok választására is nyílt ülésen kerül sor. A bizottságok nem képviselő tagjai is esküt
tesznek és esküokrnányt írnak alá, amelyek szintén csatolva lesznek ajegyzőkönyvhöz.

Javasolta, hogy a képviselö-testület az Ügyrendi. Lakásügyi ás Kőzrendvédelmi Bizottság
tagjainak a következő személyeket válasszák meg:

Elnök: Balog Zoltán László

Képviselő tagok: Mucsi András
Molnár Gábor
Rácz Attila

Nem képviselő tagok: Füredi János
Izsó Hunor
Kovács Gusztáv

Kálmán Tibor polgármester: A javaslatokról a képviselő-testület személyenként, külön-külön
szavaz. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő-testület az Ugyrendi,
Lakásügyi ás Közrendvédelmi Bizottság elnökének Balog Zoltán képviselőt válassza meg.

Szavazás előn megállap [tolla. hop ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 tő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, I nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormán ;‘zata Kép viselő.testületének
391/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi ás
Közrendvédelmi Bizottság elnökévé Balog Zoltán képviselőt megválasztotta.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő
testület az Ügyrendi. Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság tagjának Mucsi András képviselőt
válassza meg.

Szavazás eMu nwgáUupílotta. J;o a szavazczsnál ;ek’nk’vo képviselők száma: 11 Jő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselóttestüktének
3 92/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mucsi András képviselőt megválasztotta
az Ugyrendi, Lakásügyi ás Közrendvédelmi Bizottság tagjának.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő
testület az Ugyrendi. Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság tagjának Molnár Gábor képviselőt
válassza meg.

S:uva:ás előit megáUupítot/a, hogi ci s:cn azásnczl jeleizlévo képviselők száma: Ii fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
393/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Gábor képviselőt megválasztotta
az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság tagjának.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő
testület az Ugyrendi. Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság tagjának Rácz Attila képviselöt
válassza meg.

Szavazás elől! megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11/

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal. 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3 94/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ráez Attila képviselőt megválasztotta az
Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság tagjának.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javalatot, amely szerint a képviselő
testület az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság tagjának Füredi Jánost válassza
me2.

Scivazás előtt megállapította. hogy ci s:avazcLvnál jelenlévo képviselők száma: Ii fél.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
395/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Füredi Jánost megválasztotta az
Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság tagjának.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő
testület az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelrni Bizottság tagjának Izsó Hunort válassza meg.

Szavazás elő/i megáUapiioiia. hogr a s:cn’azc’Lvnal jelenlévő képviselők száma: 11 fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület I igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata KéyviseIótestü1etéisek
396/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsó Hunort megválasztotta az Ügyrendi,
Lakásügyi és Közrendvédemi Bizottság tagjának.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Fiatáridő: azonnal

Szavazás elő/i inegállapítotma. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: I 1fö

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő
testület az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság tagjának Kovács Gusztávot válassza
meg.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormán yz,uta Képviselő-testületének
39 7/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Gusztávot megválasztotta az
Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság tagjának.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: A fenti szavazások alapján ismertette az Ügyrendi, Lakásügyi és
Kőzrendvédelmi Bizottság személyi összetételét:

Ütwrendi. Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizotsáz:

Elnök: Balog Zoltán

Képviselő tagok: Mucsi András
Molnár Gábor
Rácz Attila

Nem képviselö tagok: Füredi János
Izsó Hunor
Kovács Gusztáv

Kálmán Tibor polgármester: Gratulált a bizottság tagjainak. ésjó munkát kívánt mindenkinek.
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A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása következik. Javasolta, hogy a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjainak a következő személyeket válassza meg a
képviselő-testület:

Elnök: Csibor Géza

Képviselő tagok: Balog Zoltán László
Deákné Dornonkos Julianna
Földesi Mihály

Nem képviselö tagok: Apáti-Nagy Lajos
Balázs László
Hegyesi Szilárd

Kálmán Tibor polgármester: A képviselő-testület a személyekről külön-külön szavaz.
Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő-testület a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökének Csibor Géza képviselőt válassza meg.

Szavazás e/ön megá//apítotia. hogi’ a szavazásnál jelenlévo képviselők szama: Ii/ő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
398/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csibor Géza képviselőt megválasztotta a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot. amely szerint a képviselő
testület a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának Balog Zoltán képviselőt válassza meg.

Szavazás elő/t megállapította. ho’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: I I/Ő

- Megállapitotta, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
399/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balog Zoltán képvise’őt megváLasztotta a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő
testület a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának Deákné Domonkos Julianna képviselöt
válassza meg.
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Szavazás előtt megállapította. lwgy’ a szczvazásmW jelenlévő képviselők száma: ii/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület ti igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkonná,,yzuva KéyviseIóttetüIeté,,ek
400/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Deákné Dornonkos Julianna képviselőt
megválasztotta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő
testület a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának Főldesi Mihály képviselőt válassza
meg.

Szavazás előtt megállapította, hogi’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők szcbna: ii/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület tO igen szavazattal, I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Öukornián;’zarn Kéyvisdö-testületánek
401/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Földesi Mihály képviselőt megválasztotta
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot. amely szerint a képviselő
testület a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának Apáti-Nagy Lajost válassza meg.

Szavazás előtt megállapította. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: ii/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormánnata Képvisdóttestületének
402/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Apáti-Nagy Lajost megválasztotta a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidö: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot. amely szerint a képviselő
testület a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának Balázs Lászlót válassza meg.



Szm’c,zás elő/i nwgállapíioiía, hagy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 1] fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
403/20 19. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Lászlót megválasztotta a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság tagjának.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselö
testület a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának Hegyesi Szilárdot válassza meg.

Szavazás elő/t megállapította. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: Ii/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
404/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hegyesi Szilárdot megválasztotta a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: A fenti szavazások alapján ismertette a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság személyi összetételét:

PénzüEvi és Városfeilesztési Bizottsái:

Elnök: Csibor Géza

Képviselő tagok: Balog Zoltán
Deákné Domonkos Julianna
Földesi Mihály

Nem képviselő tagok: Apáti-Nagy Lajos
Balázs László
Hegyesi Szilárd

Kálmán Tibor polgármester: A Humán és Szociális Bizottság tagjainak megválasztása
következik. Javasolta. hogy a képviselő-testület a Humán és Szociális Bizottság tagjainak
következő személyeket válassza meg:
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Elnök: Mucsi András

Képviselő tagok: Deákné Dornonkos Julianna
Csibor Géza
Juhos János

Nem képviselő tagok: Kovács Ildikó
Vidáné Endrődy Ildikó
Serfecz Dávid

Kálmán Tibor polgármester: A személyekről külön-külön szavaz a képviselő-testület.
Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő-testület a Humán és Szociális
Bizottság elnökének Mucsi András képviselőt válassza meg.

Szava:ós előzi tnegáUczpi/o//a. Izo’ a szavazásnál jelenlévő képviselők s:ánza: Ii/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületé,zek
405/2019. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mucsi András képviselőt megválasztotta
a Humán és Szociális Bizottság elnökének.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot. amely szerint a képviselő
testület a Humán és Szociális Bizottság tagjának Csibor Géza képviselöt válassza meg.

Szavazás előzi nwgállapíto//a, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: Ii jő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületé,zek
406/2019. X. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csibor Géza képviselőt megválasztotta a
Humán és Szociális Bizottság tagjának.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
liatáridő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot. amely szerint a képviselő
testület a Humán és Szociális Bizottság tagjának Deákné Domonkos Julianna képviselöt válassza
meg.

Szavazás előzi megáHapíklia, hogy ci szavazc’Lvnál jelenlévő képviselők száma: ilfŐ.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40 7/2019. (‘X. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Deákné Domonkos Julianna képviselőt
megválasztotta a Humán és Szociális Bizottság tagjának.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
latáridö: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot. amely szerint a képviselő
testület a Humán és Szociális Bizottság tagjának Juhos János képviselőt válassza meg.

S:mccás előtt megállapitolta. hogy a szavan’cvnál jelenlévő képviselők cérna: ii/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal. I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
408/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Juhos János képviselöt megválasztotta a
Humán és Szociális Bizottság tagjának.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselö
testület a Humán és Szociális Bizottság tagjának Kovács Ildikót válassza meg.

Szavazás előtt nzegáUapüolla. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szánta: Ii /ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
409/2019. ‚‘X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete Kovács Ildikót megvábsztotta a Humán
és Szociális Bizottság tagjának.

Felelős: Kálmán Tibor polgánester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot. amely szerint a képviselő
testület a Humán és Szociális Bizottság tagjának Vidáné Endrődy Ildikót válassza meg.

Szavazás elő/t nwgállapíto/la, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők swtna: ii/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormá,, vzata Kép viselóttestiiletének
410/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vidáné Endrödy Ildikót megválasztotta a
Humán és Szociális Bizottság tagjának.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
I]atáridő: azonnal

Kálmán Tibor polgánTester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely szerint a képviselő
testület a Humán és Szociális Bizottság tagjának Serfecz Dávidot válassza meg.

Szavuzús előtt nwgcillapíioua. hogy a s:avuzas,zól jL’lefllevo képviselők s:áma: 11 Jő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
411/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete Serfeez Dávidot megválasztotta a Humán
és Szociális Bizottság tagjának.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: A fenti szavazások alapján ismertette a Humán és Szociális
Bizottság személyi összetételét:

Humán és Szociális Bizottsát

Elnök: Mucsi András

Képviselő tagok: Deákné Domonkos Julianna
Csibor Géza
Juhos János

Nem képviselő tagok: Kovács Ildikó
Vidáné Endrődy Hdikó
Serfecz Dávid

Kálmán Tibor polgármester: Javasolta, hogy az elfogadott SZMSZ szerint az oktatási és
kulturális ügyekkel foglalkozó tanácsnokot is válassza meg a képviselő-testület. Tanácsnoknak
Deákné Domonkos Julianna képviselő asszonyt javasolta megválasztani. Kérdés, észrevétel.
módosító Javaslat nem volt, így a javaslatot szavazásra bocsátotta.

Szavazás elől! megállapüotta. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: i I fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkorniánj’zata Képviselő-testületének
412/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Deákné Dornonkos Julianna képviselőt
oktatási és kulturális tanácsnoknak megválasztotta.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
[Iatáridö: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Felkérte a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat, hogy az
eskütételre fáradjanak előre. Kérte ajelenlévőket. hogy az eskütétel idejére álljanak fel.

NEM KÉPVISELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ESKOTÉTELE

Kálmán Tibor polgármester: Átadta a nem képviselő bizottsági tagok részére az
esküokmányokat.

Táry;A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata 3. sz. függelékének elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: Mive a bizottsági elnökök és tagok megválasztásra kerültek. ezért
javasolta ennek megfelelően az SZMSZ 3. sz. tUggelékének elfogadását. Szavazásra bocsátotta az
elhangzott javaslatot.

Snirccás előtt ;negciUcipiíoitcz, hogy ci smvccdsnál jekulévő képviselők snhna: I / Jő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
413/2019. (X 29.) határo;ata

3. Függelék a 22/2019. i’X 29.) önkonminvzarí tendelerhe:

A BIZOTTSÁGI TAGOK NÉVSORA

1. ÜGYRENDI, LAKÁSÜGYI ÉS KÖZREND VÉDELMI BIZOTTSÁG:

Elnök: Balog Zoltán László

Önkormányzati képviselő tagok: Mucsi András

Rácz Attila

Molnár Gábor

Nem önkormányzati képviselő tagok: Füredi János

Kovács Gusztáv

Izsó Hunor
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2. PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG:

Elnök: Csibor Géza

Önkormányzati képviselő tagok: Balog Zoltán
Deákné Domonkos Julianna
Földesi Mihály

Nem önkormányzati képviselő tagok: Apáti-Nagy Lajos
Balázs László
Hegyesi Szilárd

3. HUMÁN ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG:
Elnök: Mucsi András

Önkormányzati képviselő tagok: Deákné Domonkos Julianna
Csibor Géza
Juhos János

Nem önkormányzati képviselő tagok: Vidáné Endrődy Ildikó
Kovács ildikó
Serfecz Dávid

Napirend tárva: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és köhségtér(téséről szóló
rendelet megalkotása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

S:cn’azás elől! megállapííoíía. hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 1] fő.

Kálmán Tibor polgármester: A korábbi önkormányzati rendelet meglehetősen elavult. már csak
azért is, mert a rendeletet megalapozó jogszabályok időközben hatályukat vesztették. Javasolta.
hogy a képviselő-testület fogadja d az új önkormányzati rendeletet az írásban kiküldött
előterjesztés szerint.

Rácz Attila képviselö: Tájékoztatást kért arról. hogy korábban mekkora összegü tiszteletdíjat
kaptak a képviselők és a külsős bizottsági tagok. Korábban volt szó arról. hogy az alakuló ülésen
a képviselők tiszteletdíját rendezik majd. Kérdése: ez az emelés most megtörténik, vagy a
képviselők tiszteletdíja nem kerül emelésre?

Mucsi András képviselő: Az előző ciklusban kezdeményezték néhányan. hogy a képviselők
tiszteletdiját emeljék meg. A jelenlegi rendeletben ez a kérés figyelembe lett véve. A kiadási oldal
nem nő. mivel nincs főállású alpolgármester a városban. illetve a bizottsági tagok létszáma is
csökkent. Ezzel lehetővé vált a képviselők tiszteletdíjának emelése. Az elmúlt 10 évben nem volt
tiszteletdíj emelés.

Rácz Attila képviselő: Kérdése: korábban mennyi volt a tiszteletdíj összege és most mennyi lesz?

Kálmán Tibor polgármester: A képviselő-testület tagjainak havi tiszteletdíja 50 ezer forintról 70
ezer forintra emelkedik. a külsős bizottsági tagok tiszieletdíja pedig 30 ezer forintról 42 ezer
forintra emelkedik. Ezek az összegek bruttó összegeket jelentenek.
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Rácz Attila képviselő: Kérdése: hogy alakul a módosított összegekkel egy-egy személy
tiszteletdíja egy bizottsági tagság esetén?

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést minden képviselő megkapta, abban le vonnak írva
az összegek konkrétan. Egy képviselő bruttó 70ezer forint, egy bizottsági tag bruttó 42 ezer Forint,
egy bizottsági elnök pedig 63 ezer Forint tiszteletdíjat kap.

Tárnok Lászlóné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet a tiszteletdíjak alakulásáról: az
alapdíj 50 ezer forint volt, ami 70 ezerre forintra emelkedik a képviselők vonatkozásában. Az
alapdíj 60 %-át kapták meg a bizottsági tagok, ami 30 ezer forintot jelentett, ami az alapdij
emelkedését követően 42 ezer Forint lesz. A bizottsági elnökök plusz tiszteletdija korábban 50 +
45 ezer Forint volt, ami a módosítás után 70 ± 63 ezer Forint lesz. A százalékok maradtak. Csupán
az alapdíj emelkedett. A módosítást követően plusz bizottsági tagságért is jár 28 ezer Uorinz
azoknak, akik több bizottságban is tagok lesznek, azonban ez az összeg csak egyszer i]leti meg az
adott személyeket. Korábban ilyen jogcím nem volt. Osszességében ezek a kiadások nem
jelentenek magasabb kiadást, mivel nincs főállású alpolgármestere a városnak. A kiadások
fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll.

Kálmán Tibor polgármester: A jegyző asszony által elmondottakat annyival egészítette ki, hogy
a jelenlegi módosításnál nagyobb vállalást nem tudnak tenni. mivel ahhoz a költségvetést is
módosítani kellene.

Rácz Attila képviselő: Így korrekt a módosítás. mert Így konkrétan lehet látni, hogy milyen
összegekrőt van szó.

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, Így szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadására vonatkozó javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, I nem szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

23/20 19. (X.30) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtéritéséről

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés/)pontjában kapott Felhatalmazás alapján,
valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének ci) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya kiterjed a képviselö-testület tagjaira - a polgármester és az alpolgámiesterek
kivételével - valamint a képviselő-testület bizottságainak nem helyi önkormányzati képviselő
tagjaira és a tanácsnokra.
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2. A tiszteletdíj összege

2. (1) A képviselö-testület tagjainak havi tiszteletdija (ci iovahhwkhcm: képviselői cilapdzj) bruttó
70.000 forint.

(2) A bizottsági tagok tiszteletdíja egy bizottsági tagság esetén a képviselői alapdíj 60%-ának
megfelelő összeg.

(3) A bizottsági tagok tiszteletdíja több bizottsági tagság esetén a képviselői alapdíj 100%-ának
megfelelő összeg.

(4) A bizottság elnökének tiszteletdíja a képviselői .alapdij 90%-ának megfelelő összeg.

(5) A tanácsnok tiszteletdíja a képviselői alapdíj 90%-ának megfelelő összeg.

(6) A tiszteletdíj a jogosultakat jogcímenként illeti meg azzal, hogy a (3) bekezdés szerinti
tiszteletdíj kettőnél több bizottsági tagság esetén sem haladhatja meg a képviselői alapdíj 100%-
át.

(7) A tiszteletdijat havonta utólag kell folyósitani.

3. Az igazolatlan távollét jogkövetkezménye

3. (1) Ha a képviselő-testület vagy a bizottság tagja két egymást követő ülésén önhibájából nem
vesz részt, a képviselő-testület az e rendelet 2. *-a szerinti tiszteletdíjat 30 %-kal csökkenti,
maximum 12 hónap időtartamra. Az erre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő
testület soron következő ülésére.

(2) Igazolt távollétnek minősülnek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletében meghatározott esetek.

(3) A képviselő-testületi, bizottsági ülések jelenléti ivei alapján a Polgármesteri Hivatal havonta
kimutatást készit.

4. Záró rendelkezések

4. (1) E rendelet 2019. november I. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépése napjától hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő
testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 9/1995. (111.
7.) önkormányzati rendelete.

Békés, 2019

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. otkóberhó 30. napján.

Támok Lászlóné
jegyző
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Napirend tárva: Delegálás a Társulási Tanácsokba

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az Mötv. 94. * (1) - (2) bekezdése alapján a ‘társult
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják a társulási tanácsot. Ezen
jogszabályi előírás alapján javasolta, hogy azokban a társulásokban. amelyekben az önkormányzat
tagként részt vesz, a Társulási Tanácsban továbbra is a mindenkori polgármester képviselje Békés
Város Onkormányzatát. Ennek megEelelöen a Békési Kistérségi Társulás és a DAREH esetében a
polgármester töltené be a delegált tag tisztségét. A Békési Kistérségi íntézményfenntartó Társulás
esetében pedig három tagot delegálna a képviselő-testület: a polgármester mellett Deákné
Domonkos Julianna képviselő asszonyi és Polgár Zoltán alpolgármestert.

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt. így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben
szereplő l-es határozati javaslatot.

Szavazás előtt megállapílona. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: ii/ő

- Megállapította. hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
414/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán Tibor polgármestert
delegálja a Békés Város Önkormányzatának tagságával működő Békési Kistérségi
Társulás Táwlási Tanácsába.

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplö II-es határozati
javaslatot.

Szavazás elől! nwgállapiíotta, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők s:áma: 11 Jő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
415/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán Tibor polgármestert
delegálja a Békés Város Onkormányzatának tagságával működő Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Onkormányzati Társulás
Tárulási Tanácsába.

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő Ill-as határozati
javaslatot.

Szavazás elő’!! nzegállapűoucz, hogy ci szavazásnáljelenlévő’ képviselők szchna: ii/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
416/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán Tibor polgármestert. illetve
Deákné Domonkos Julianna és Polgár Zoltán képviselőket delegálja a Békés Város
Onkormánvzatának tagságával működő Békési Kistérségi Inlézményfenntartó Társulás
Tárulási Tanácsába.

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárva: Megszűnt jogviszonnyal kapcsolatos döntések

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület alakuló ülésén Izsó Gábor volt polgármestert
és dr. Pálmai Tamás volt alpolgármested, akiknek nyilvánosan is megköszönte az elmúlt 13 évben
Békés városáért végzett odaadó és lelkiismeretes munkájukat. További életűkhöz sok sikert és jó
egészséget kívánt.

Kálmán Tibor polgármester a volt polgármester, illetve alpolgármester részére
ajándéktárgyat adott át.

Kálmán Tibor polgármester A polgármesteri munkakör átadása a törvényes határidöben. a
jogszabályokban foglakaknak megfelelöen. a kormányhivatal részvételével lezajlott. Az írásos
előterjesztésnek megfelelően javasolta. hogy Izsó Gábor leköszönő polgármester
végkielégitésének háromhavi mértékét a törvényben meghatározott további háromhavi
illetményével egészitse ki a képviselő-testület. Javasolta továbbá. hogy dr. Pálmai Tamás
leköszönő alpolgármester részére eredményes munkája elismeréseként a háromhavi
tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapítson meg a testület.

Rácz Attila képviselő: Megköszönte a leköszönő polgármester és alpolgármester munkáját, akik
hosszú időn keresztül képviselték Békés városát. Kérdése, hogy a leköszönő polgármesternek van
e szabadság megváltása, azaz maradt-e szabadsága, amit nem vett ki?

Kálmán Tibor polgármester: Igen, van még szabadsága a leköszönő polgármesternek.

Rácz Attila képviselő: A szabadság megváltása növeli a leköszönő polgármester felé történő
kifizetés összegét.
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Kálmán Tibor polgármester: A szabadság megváltása a törvényben előínak szedni kerül
rendezésre. Most is azt a gyakorlatot követik. ahogyan az elözö képviselő-testületek is eljának.
akár Pataki István, vagy Kökéndy József’ volt polgármesterek idejében. Hálásak lehetnek a volt
polgármesternek, illetve alpolgármestemek az elmúlt 13 évben végzett munkájáért.

További kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra bocsátotta az
előterjesztésben szereplő I-es határozati javaslatot.

S:uvccás e/üti nwgál/cipíiotta. hogi ci szcnccc’m;zá/ jelen/érő képvi.velök s:ámci: Ii tő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41 7/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/D. (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Izsó Gábor
leköszönő polgármester végkielégítésének mértékét további háromhavi illetményének
megfelelö összeggel kiegészíti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükségessé váló intézkedések megtételére.

A végkielégítés pénzügyi fedezete a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő II-es határozati
javaslatot.

Szara.ás doii nzegáüctpííottct. hogy ci s:nva:ásnál jeletilévő képviselők s:áma: I Ifő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, I nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
418/2019. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselökről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/H. (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy dr. Pálmai
Tamás leköszönő alpolgármester részére mindösszesen háromhavi tiszteletdíjának
megfelelő összegű jutalmat állapít meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükségessé váló intézkedések megtételére.

A végkielégítés pénzügyi fedezete a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

latáridő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend táruva: Bejelentések

Kálmán Tibor polgármester: Felkérte Tárnok Lászlóné jegyzÖ asszonyt. hogy tájékoztassa a
képviselőket. a polgármestert. valamint a bizottsági tagokat a vagyonnvilatkozat-tételi
kötelezettségről, összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról.

Tárnok Lászlóné jegyző: Tájékoztatásként elmondta. hogy az Mötv. szabályai szerint az
önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden évjanuár -jétő1 számított
harminc napon belül vagyonnyilatkozatot kőteles tenni. A vagyonnyilatkozatot 2 példányban kell
kitölteni, amelyhez a nyomtatványt megkapják.

Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem
folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges kőzbizalmat
megingathatja, továbbá nem tőlthet be az Mötv. 36. *-ban meghatározott tisztséget. Az
önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.

Az Mötv. tartalmazza továbbá a méltatlanság intézményét, amelynek értelmében méltatlanság
miatt a képviselő-testület határozattal megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a
megbízatását. akinek az állammal, önkormányzattal szemben köztartozúsa áll fenn. és azt az erröl
szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül nem rendezi; aki az
összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására.

Mindezekről írásos tájékoztató kerül kiosztásra a képviselők. illetve a külsős bizottsági tagok
részére. A dokumentumok között szerepel egy tájékoztatás arról. hogy a képviselőknek három
hónapon belül a Kormányhivatalnál oktatáson kell részt venniük. amiről a Kormányhivatal
tájékoztatja majd az önkormányzatot. Az időpontról minden képviselő tájékoztatva lesz, és
mindenki megkapja az oktatási anyagot is.

Kérte az érintetteket - a külsős bizottsági tagokat is -‚ hogy az ülés után tájékoztató csomagjukat
aláirással igazoltan vegyék át.

Továbbra is elektronikus úton kerülnek majd kiküldésre az előterjesztések. ahogyan korábban is
történt. A képviselői laptopokat mindenki megkapja majd az elkövetkező egy-két hétben.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte a jegyző asszony tájékoztatását. Javasolta, hogy a
korábbi tapasztalatokat és az előzetes véleményeket tiavelembe véve az alábbiak szerint legyenek
a bizottsági ülések megtartva. mindig a testületi ülések hetében:

- Kedden 13.00 órai kezdettel: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
- Kedden 14.30 órai kezdettel: UgyTendi. Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság
- Kedden 16.00 órai kezdettel: Humán és Szociális Bizottság

Javasolta, hogy a képviselő-testületi üléseket továbbra is mindig a hónap utolsó csütörtöki napján,
reggel 8.30 órai kezdéssel tartsák.

Bejelentette. hogy az első rendes testületi ülés időpontja 2019. november 28. (csütörtök). előtte
pedig 2019. november 26-án bizottsági ülések lesznek.
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VaLamennyi megváLasztott képviselö-társának. a nem képviselő bizottsági tagoknak és valamennyi
szakértőnek az elkövetkezendő öt évben ismételten jó munkát kívánt. Kérte, hogy munkájukat
nagy Felelősséggel, pontossággal végezzék, hiszen komoly Felhatalmazást kaptak erre a várostól.
Fontos, hogy Békés Város életében a következö öt év előremozdulást jelentsen valamennyi békési
lakos megelégedésére.

Kérte, hogy a nyilvános ülés befejezéseként. még a zárt ülés megkezdése előtt. közösen énekeljék
el a szózatot.

SZÓZAT

Kálmán Tibor polgármester: További napirendi pont nem lévén a képviselő-testület nyilvános
ülését 10 óra 04 perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt el. amelyről külön
jegyzőkönyv készült. Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a
jogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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