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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. augusztus 28-i ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Jantyik utca lakói ismételten – az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel - fordultak a képviselő-
testülethez, azzal, hogy kerüljön áthelyezésre az iskola előtti kerékpár tároló, valamint a 
megnövekedett forgalom miatt a gyerekek a Csíkos utcai bejáratot használják. 
Durkó Albert Misszióvezető úrral folytatott személyes egyeztetés alapján az alábbi egyezség, 
megállapodás született a probléma megoldása érdekében: 
 

1. Békés Város Önkormányzata vállalja, hogy 
a. tanítási napokon az aula ingatlanrészen reggel 700 – 800 és délután 1530 – 1630 között 

az energiatorony alatti főbejáratot nyitva tartja és az aulán keresztül a Reményhír 
Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Eötvös József 
Általános Iskolája tanulói számára az átjárást biztosítja; 

b. az energiatorony alatti főbejárat (Kulturális Központ bejárata) felőli oldalon helyet 
biztosít a kerékpártárolók számára; 

c. a Jantyik utca lakóit a használat módosításáról értesíti. 
 

2. A Reményhír Intézményfenntartó Központ vállalja, hogy  
a. intézménye az iskola Jantyik utcai bejáratát a 1.a. pontban jelzett időpontokban zárva 

tartja, 
b. vállalja, hogy 1.a. pontban meghatározott időpontokban a tanulók felügyeletéről 

gondoskodik, 
c. az aulát a 1.a.  pontban rögzített időpontok után – közvetlenül a használat után -  az 

iskola személyzete kitakarítja, 
d. a kerékpártárolók áthelyezéséről a 1.b. pontnak megfelelően gondoskodik, 
e. felkéri az iskola dolgozóit, a szülőket, hogy a Csíkos utca felőli parkolókat vegyék 

igénybe, 
f. a használat módosításáról az iskola dolgozóit, tanulóit, a szülőket tájékoztatja. 

 
A korábban az általános iskola által használt 5612/A/3 helyrajzi számú általános iskolai ingatlanrész 
megosztásáról Békés Város Képviselő-testülete  246/2013. (VI.27.) sz. határozatával döntött. Ennek 
4. pontja értelmében Felek egymás helyiségeinek használatáról szabadon egyezhetnek meg.  
A tulajdonos és az iskola fenntartója a fenti tartalmú használatban egyezett meg, amihez kérjük a 
képviselő-testület hozzájárulását. Reméljük, ezzel a Jantyik utca tehermentesítése megoldódik és 
nyugvópontra jut az ügy. 
 
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

 



Határozati javaslat: 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Reményhír 
Intézményfenntartó Központ között a Jantyik u. 21-25. sz. alatti iskolai ingatlan 
használatának módosításáról szóló egyezséget elfogadja. Felhatalmazza polgármesterét a 
megállapodás aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Kéri polgármesterét, 
hogy a Jantyik utca lakóit a változásról tájékoztassa.  
 
Határid ő: intézkedésre azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2014. augusztus 21. 
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