
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága 2022. január 25. napján tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Békési Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme
Békés, Petőfi u. 2. sz. I. emelet

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén megjelenteket. Megállapította,
hogy a bizottság határozatképes, mivel 7 főből 4 fő jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.

Táry: Napirendi pont elfogadása és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi
pontokat azzal, hogy a bizottság üléséről készített jegyzőkönyvet az elnök mellett Mucsi
András bizottsági tag írj a alá hitelesítőként.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ujyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsájza

5/2022. (L 25.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottsága a 2022. január 25. napján tartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:
1 . TOP-4.3 . 1 - 1 6 „Leromlott városi területek rehabilitációja” pályázat keretében

megkötött lakásbérleti szerződések módosítása
Előkészítette: Nánási Zsolt osztályvezető

Tóthné Varga Dóra ügyintéző

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előkészítette: dr. Tanai Judit jogász

3. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 23/2019. (X.
30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előkészítette: dr. Tanai Judit jogász

4. Békés Város új sportrendeletének elfogadása
Előkészítette: Polgár Zoltán alpolgármester

dr. Bocskay Arpád aljegyző



5. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata
Előkészítette: dr. Tanai Judit jogász

6. A polgármester 2021 . évben igénybe vett szabadság mértékének megállapítása és a
2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előkészítette. Tárnok Lászlóné jegyző

7. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

8. A polgármester részére járó cafeteria juttatás keretösszegének megállapítása
Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

9. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előkészítette: Támok Lászlóné jegyző

10. Békés megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előkészítette. Támok Lászlóné jegyző

11. Bejelentések

Zárt ülés:

1 . Tájékoztató a két ülés között megüresedett és bérbe adott önkormányzati lakásokról
Előkészítette: Nánási Zsolt osztályvezető

Tóthné Varga Dóra ügyintéző

2. „Esélyt a fiataloknak — Békés Város iljúságsegítő programja” című lakáspályázat
elbírálása
Előkészítette: Nánási Zsolt osztályvezető

Tóthné Varga Dóra ügyintéző

A bizottság jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi András bizottsági tagot választotta meg.

Napirend tár2ya: TOP-4.3 .1-16 „Leromlott városi terület rehabilitációja” pályázat
keretében megkötött lakásbérleti szerződések módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzb’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugyrendi, Lakásüjyyi és Közrendvédelmi Bizottsájia

6/2022. (I. 25).) számú határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy Békés Város Polgármesterének 44/2021.
(II. 9.), 45/2021. (II. 9.), 46/2021. (II. 9.) 47/2021. (II. 9.), 48/2021. (II. 9.), 49/2021. (II.
9.), 50/2021. (II. 9.), 51/2021. (II. 9.), 52/2021. (II. 9.), 53/2021. (II. 9.), 54/2021. (II.
9.), 55/2021. (II. 9.), 56/2021. (II. 9.), 57/2021. (II. 9.), 58/2021. (II. 9.) valamint
80/202 1 . (II. 24.) számú határozatait módosítja és az azokban foglalt bérleti szerződések
lejárati dátumát az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet 1 9. (2) bekezdése alapján a TOP-4.3 . 1 - 1 6 Leromlott városi területek
rehabilitációja megnevezésű pályázat fenntartási idejének lejáratáig szóló határozott
időben állapítja meg.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása

Írásos elb’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. $ (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

dr. Tanai Judit jogász: Az elmúlt időszakban történt egy törvénysértés, ami kapcsán átnézték
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát, és ennek eredményeként született meg
az előterjesztés.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a rendelet-tervezet
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugvrendi, Lakásüjzyi és Közrendvédelmi Bizottsájza

7/2022. (I. 25).) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „ Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X 29.)
önkormányzati rendelet módosítása “ tárgyú előterj esztést, azt tárgyalásra alkalmasnak
találta, és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök
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Napirend tár2ya: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló
23/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz űz MÖtV. 52. $ (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

dr. Tanai Juditjogász: Ez az anyag az előző napirendi ponttal függ össze, Ugyanis a szankciós
rendelkezések átkerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatába, így azok a
jövőben az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendeletben
nem lesznek benne.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a rendelet-tervezet
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsága

8/2022. (I. 25).) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „ Az önkormányzati képviselők
tiszteletd(járól és költségtérítéséről szóló 23/2019. (X 30.) önkormányzati rendelet
módosítása “ tárgyú előterjesztést, azt tárgyalásra alkalmasnak találta, és a rendelet-
tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tárgya: Békés Város új sportrendeletének elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugvrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsájia

9/2022. (I. 25).) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „ Békés Város új sportrendeletének
elfogadása “ tárgyú előterjesztést, azt tárgyalásra alkalmasnak találta, és a rendelet-
tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tárya: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖÍV. 52. (1) bekezdésj) pontja alapján.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Mucsi András bizottsági tag: Megköszönte a polgármesteri hivatalnak és a nemzetiségi
önkormányzatoknak ajó együttműködést. A testület által tárgyalt beszámolókból látható, hogy
a nemzetiségi önkormányzatok milyen munkát végeznek.
Kérte, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai alkalmazkodjanak a nemzetiségi
önkormányzatok tagjaihoz abban a tekintetben, hogy mikor szeretnének ülést tartani. Jó lenne,
ha a jövőben a nemzetiségi önkormányzatok elnökei mondanák meg, hogy mikor szeretnének
ülést tartani és nem a hivatal munkatársai határoznák azt meg. A polgármesteri hivatal
munkatársai magas színvonalú munkát végeznek, amelyet ismét megköszönt.

dr. Tanai Judit jogász: Takács Istvármé, a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
telefonon jelezte, hogy nem tud részt venni sem a bizottság, sem pedig a testület ülésén. Az
elnök asszony megkérte arra, hogy a nevében hívja meg a bizottság tagjait a január 30-án,
vasárnap 1 7.00 órakor tartandó, a Málenkij Robot-ra elhurcolt németek emlékére tartandó
megemlékezésükre, amelyet a Református Templom előtt található emléktáblájuknál tartanak.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

••Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugyrendi, Lakásügyi és Küzrendvédelmi Bizottsáj’a

10/2022. (L 25).) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „ Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
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együttműködési megállapodások felülvizsgálata “ tárgyú előterjesztést, azt tárgyalásra
alkalmasnak találta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tárya: A polgármester 2021 . évben igénybe vett szabadság mértékének
megállapítása és a 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Kérdés, észrevétel, módosítójavaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsága

11/2022. (I. 25).) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta „A polgármester 2021. évben igénybe vett
szabadság mértékének megállapítása és a 2022. évi szabadság ütemezésének
jóváhagyása “ tárgyú előterjesztést, azt tárgyalásra alkalmasnak találta, és a határozati
j avaslat elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend táriya: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. $ (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma. 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ujivrendi, Lakásüjyyi és Közrendvédelmi Bizottsága

12/2022. (I. 25).) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta „A polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapítása “ tárgyú előterj esztést, azt tárgyalásra alicalmasnak
találta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tár2ya: A polgármester részére járó cafeteria juttatás keretösszegének
megállapítása

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

••Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugvrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsága

13/2022. (L 25).) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta „A polgármester részére járó cafeteria
juttatás keretösszegének megállapítása “ tárgyú előterjesztést, azt tárgyalásra
alkalmasnak találta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tár2ya: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

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

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
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Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: Ifő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugvrendi, Lakásüji és Közrendvédelmi Bizottsája

14/2022. (I. 25).) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta „Az alpolgármester tiszteletdijának és
költségtérítésének megállapítása “ tárgyú előterj esztést, azt tárgyalásra alkalmasnak
találta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tárya: Békés megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

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

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugvrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsáj’a

15/2022. (I. 25).) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „ Békés megye 2. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása”
tárgyú előterjesztést, azt tárgyalásra alkalmasnak találta, és a határozati javaslat
elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tár2ya: Bejelentések

Mucsi András bizottsági tag: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata
módosításra kerül. A jelenlegi testület a ciklus félidejéhez érkezik márciusban. Kérte, hogy a
polgármesteri hivatal készítsen egy táblázatot a képviselők testületi és bizottsági üléseken való
megjelenéséről. Ezután értékelni kell a képviselők és bizottsági tagok üléseken való részvételét,
meg tudják nézni, ki mennyire dolgozik meg a tiszteletdíjáért.

8



Kérte, hogy azt is nézzék meg, hogy a hiányzók igazoltan vagy igazolatlanul vannak-e távol az
ülésekről. Van ugyanis olyan képviselő, aki nem jelzi, hogy nem vesz részt az iMéseken.
Elsősorban az elnök felé kellene jelezni, ha valaki nem vesz részt a bizottság ülésén.

Tárnok Lászlóné jegyző: Azt látják, hogy valaki eljön a bizottság ülésére vagy nemi, de nem
tudják, hogy igazoltan vagy igazolatlanul van-e távol bárki is.

Mucsi András bizottsági tag: A képviselők nem csak képviselői tiszteletdíjat kapnak, hanem
bizottsági pótlékot is, így mindenki köteles részt venni a bizottság ülésén: Nem kell ezt az
anyagot testület elé terjeszteni, elég, ha az ügyrendi bizottság megtárgyalja, és határozati
javaslatot fogalmaz meg. A soron kívüli testületi ülés ugyanolyan ülésnek számít, mint a soros
ülés, ezért ugyanúgy jelezni kell, ha valaki nem tud részt venni azon. El kellene gondolkodni
azon, hogy bevezetik-e azt a rendszert, amely szerint a képviselők. bizottsági tagok igazoltan
vagy igazolatlanul vannak-e távol az ülésről? Ugyanis szankciót csak akkor tudnak alkalmazni,
ha valaki igazolatlanul van távol az ülésről. A református presbitériumban úgy van, hogy ha
valaki kétszer nem jelzi, hogy nem vesz részt a presbiteri ülésen és egymás után kétszer így
távol marad, akkor annak megszűnik a mandátuma.

Tárnok Lászlónéjegyző: A szervezeti és működési szabályzatban úgy lesz ez megfogalmazva,
hogy aki két egymást követő ülésen önhibájából nem vesz részt, annak a tiszteletdíját 30 %-kal
csökkentik maximum 12 hónap időtartamra. At kell gondolni, hogy mitjelent az „önhibájából”
megfogalmazás. Például, ha valaki beteg, akkor attól igazolást kérnek ahhoz, hogy igazoltan
lehessen távol?

PoI2ár Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint minimum a bizottság elnöke vagy a
polgármester felé kell jelezni e-mailen, ha valaki nem tud részt venni a testületi, illetve
bizottsági ülésen.

Mucsi András bizottsági tag: Az SZMSZ-be bele lehetne írni, hogy írásban kell jelezni a
testületi, illetve bizottsági ülés előtt a távolmaradást, megjelölve annak okát is. Az
önkormányzat nem vizsgálja azt, hogy ez valós indok-e, így nincs bizonyítási kényszere sem a
képviselőknek, sem a bizottsági tagoknak. Százalékosan kellene meghatározni a részvételt, és
ha például valaki az ülések 25 %-án nem vesz részt igazoltan vagy igazolatlanul — ez mindegy
-‚

akkor azzal szemben szankciót alkalmaznak. Ne két egymást követő ülés tekintetében
határozzák meg a szankciót. Eves szinten, ha az ülések 50 %-ról hiányzik valaki, akkor azzal
szemben konkrét szankciót alkalmazzanak. Nem gondolták, hogy ebben a ciklusban lesz olyan
képviselő, aki nem jár ülésre. A ciklus félidejénél szembesülni kell azzal, hogy nem mindenki
veszi komolyan az üléseken való megjelenést. A mostani SZMSZ maradjon így, de márciusra
át kell tekinteni és módosítani kell majd.

Balo Zoltán bizottsági elnök: Egyéb napirendi pont, bejelentés nem lévén a bizottság
nyilvános ülését befejezettnek nyilvánította és zárt ülést rendelt cl, amelyről külön
jegyzőkönyv készült. Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek arra a
jogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

7(i 14 (
Balog Zoltán Mucsi András
biz. elnök jkv. hitelesítő
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