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Kérdések: 

1. Kér egy olyan kimutatást, amelyben szerepelnek azok a személyek, akik Békés városát 

valamilyen szervezetben képviselik. 

2. Kérdése, hogy az SZMSZ szerint meg lehet, vagy meg kell hívni a képviselőket a bizottsági 

ülésekre?  

3. Váradi u. 42. és 62. szám előtt különösen rossz az út, mert rendszeresen feltörik az aszfalt, 

mert nagyon vékony. Ezt rendszeresen ki is foltozzák, de hosszú távon ez nem megoldás. 

Megoldást az jelentene, ha vastagabb aszfaltréteget tennének rá, mert sokan használják ezt az 

utat nagyobb gépekkel, mivel arra mennek Mezőberény irányába. Van-e valami elképzelés – 

táblakihelyezés, vagy egyéb – a probléma megoldására? Javasolja ezt átgondolni.  

4. Tudomása szerint már más képviselőket is megkerestek a Jantyik utcai problémával rajta 

kívül. Kérdése, hogy történt-e már egyeztetés az ügyben, és ha nem, akkor mikor fog erre sor 

kerülni? A tervező megadta-e a hozzájárulását a változtatásokhoz?  

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Válaszok: 

1. Békés Város Önkormányzata több szervezetnek a tagja. Békés Város Önkormányzata tagja a 

Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesületnek, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületnek, 

Dél-Kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszernek (DAREH), a „Közép-Békési 

Térség" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak, a BÉKÉS AIRPORT Repülőtér 

Működtető Fejlesztő Kft-nek, a DARFÜ Nonprofit Kft-nek, Alföldvíz Zrt-nek, Körösök Völgye 

Akciócsoport Nonprofit Kft-nek, a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének, a 

Békési Kistérségi Társulásnak, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak, a Helyi 

Védelmi Bizottságnak, a Helyi Értéktár Bizottságnak, Közép-Békési Területfejlesztési 

Önkormányzati Társulásnak, a Réthy Pál Kórház – Rendelőintézet Felügyelő Tanácsának. 

A Belencéres Néptáncegyüttesért Közhasznú Egyesületben az Önkormányzat alapító tagként 

vesz részt. Az egyesület elnöke Koszecz Sándor, titkára Méri Zoltán. Tevékenységüket társadalmi 

munkában látják el. A „Békési Fürdőért” Közalapítvány munkájában az Önkormányzat alapító 

tagként vesz részt. A közalapítvány kuratóriumi elnöke Dr. Csiby Miklós, a titkári feladatok 

Hajdu Lívia PR és marketing referens látja el. Tevékenységüket társadalmi munkában látják el. A 

Hétkrajcár Egyesületben az Önkormányzat szintén alapító tagként vesz részt. Az Egyesület 



elnöke Izsó Gábor polgármester, a titkári feladatokat Budai Tünde önkormányzati tanácsadó látja 

el. Tevékenységüket társadalmi munkában látják el. Békési Önkormányzati Tűzoltóság 

munkájában az Önkormányzat alapító tagként vesz részt. A Tűzoltóság elnöke Izsó Gábor 

polgármester, a közgyűlés tagja Mészáros Sándor képviselő. Tevékenységüket társadalmi 

munkában látják el. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény intézményi tanácsának delegált tagja Izsó Gábor polgármester.  

LISZ Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. A Kft. ügyvezetője 

Kecskeméti Sándor Istvánné. A Kft könyvvizsgálója Csáki Sándorné. A Kft. FEB tagjai: Balázs 

László, Lele Árpád, Gál András. A felügyelő bizottság tagjai munkájukat társadalmi munkában 

végeztek, azonban a Kft. beolvadása miatt az Önkormányzat, mint taggyűlés a felügyelő bizottság 

tagok részére 48/2014. (II.27.) határozatával nettó 100.000,- Ft/fő személyi jellegű juttatást 

hagyott jóvá. A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaság. Ügyvezetője Ilyés Péter, könyvvizsgálója Kovács Mihály. A Kft. FEB tagjai: 

Balázs László, Mészáros Sándor, Gál András. A felügyelő bizottsági tagok feladatukat társadalmi 

munkában látják el. Békési Férfi Kézilabda Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Kft. A Kft 

ügyvezetője Polgár Zoltán, könyvvizsgálója Krizsán Miklós, FEB tagjai: Kovács László, Pocaji 

Ildikó, Kálmán Tibor. A felügyelő bizottsági tagok feladatukat társadalmi munkában látják el. 

A Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2014. március 13. napján tartotta 

alakuló ülését. A Szövetkezet Igazgatóságának elnökévé Izsó Gábor polgármestert, igazgatósági 

tagjainak Hévízi Andrást és Jákli Jánosnét választotta a közgyűlés. FEB tagok: Miklós Lajos, 

Váczi Julianna és dr. Uhrin Anna. A Szövetkezet tisztségviselői tevékenységüket társadalmi 

munkában látják majd el. A Szövetkezetet a Gyulai Törvényszék fogja nyilvántartásba venni.    

  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti- és működési szabályzatáról 

szóló 13/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 27. § (5) bekezdése alapján a bizottság ülésére 

tanácskozási joggal meg kell hívni: a polgármestert, az alpolgármestert, a jegyzőt, a Polgármesteri 

Hivatal tárgykör szerint érintett osztályvezetőit, a napirend előadóját, a települési nemzetiségi 

önkormányzat elnökét, a belső ellenőrt a pénzügyi- és ellenőrzési témát érintő kérdésekhez, a 

városban működő intézmények vezetőit az őket érintő napirendekhez, azon személyeket és 

szervezetek képviselőit, akiknek jelenlétét a bizottság elnöke indokoltnak tartja. Meghívót kell 

küldeni a Civil Szervezetek Egyesülete által az adott bizottságba delegált személynek és a Városi 

Diákszövetség képviselőjének. Mindebből következik, hogy a képviselőket is meg kell hívni a 

bizottsági ülésekre. 

 

3. A Pénzügyi Bizottság jogosult a forgalmi rendet meghatározó kérdésekben állást foglalni. A 

következő bizottsági ülésen előterjesztésre kerül ennek az útszakasznak a problémája.  

 

4. Bodonyi Csaba tervező részére 2013 novemberében írásban megküldésre került a tervezői 

hozzájárulási kérelem. A tervezőt több hónapig nem tudta elérni sem a MPEOCM sem pedig az 

Önkormányzat Az elmúlt héten telefonos egyeztetés alapján a tervező jelezte a Reményhír 

Intézményfenntartó Központ képviselői részére, hogy a Békés Jantyik utca 21-25. szám alatti 

intézményépület bejáratának átalakításához szükséges szerzői jogi hozzájárulást megadja. A 

hozzájárulás írásban e-mailen 2014. március 13. napján megérkezett, ennek megfelelően a 

főépítészi vélemény, valamint a tulajdonosi hozzájárulás is megadható, melyre márciusban sor 

kerül.  

 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2014. március 14. 

Izsó Gábor 

                                                                                                  polgármester 


