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Tisztelt Képviselő-testület! 
 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. február 28-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
„14/2012. (II. 28.) számú határozat: 
 Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális Sport Bizottsága a városi 
labdarúgás helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy 
vizsgálja meg a Szarvasi úti Sportpálya előtti parkolási gondokat, és a lehetőségek 
figyelembevételével oldja meg. 
Határidő: azonnal, illetve a parkolási lehetőségek felmérésére 2012. március 31. 
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök 
 Gál András Műszaki Osztály vezetője” 
 A Városi Sportpálya szurkolói számára fenntartott parkolási hely a Szarvasi út melletti 
füves terület volt mindig. A parkolásban problémát az esős idő jelenti, illetve a megépült 
kerékpárút is „elvesz” némi felületet az igénybe vett területből. Az OTÉK szerint minden 5 
férőhely után 1 db személygépkocsi parkolót és 200 látogatónként 1 db autóbusz 
várakozóhelyet, valamint 20 férőhelyenként 2 db kerékpártartót kell telken belül 
megvalósítani. Ezután már könnyen számolható az igény. 500 fős nézőtábort feltételezve ez 
100 db személygépkocsi és 3 db autóbusz parkolót, és 50 db kerékpártartót jelent. A 
fenntartható közlekedés szempontjait figyelembe véve, a parkolási igények csökkenthetők, 
amennyiben a közúti megközelítés nem kiváló (ebben az 
esetben a gépjárműhasználat nem vonzó), ha a közösségi 
közlekedési ellátottság kiváló, vagy közepes, illetve a nem 
motorizált közlekedési módokkal történő megközelítés 
kiváló. Esetünkben ugyan kiváló a közúti kapcsolat, de 
kiépített parkolóhelyek nélkül ez a közlekedési mód nem 
vonzó. A kerékpáros megközelítési lehetőség is kiváló, és 
ennek nagy tradíciói vannak városunkban. Mindezeket 
figyelembe véve kb. 40 db személygépkocsi és 3 db autóbusz parkoló, viszont 200 db 
kerékpártartó létesítése lenne indokolt. A parkolókat az öltözőépület mögött javasolt 
gyephézagos burkolattal megépíteni, mely a zöldterületet is kevésbé csökkenti, a 
kerékpártartókat pedig a főbejárat mellett, illetve belül. Bekerülési költség kb. 6,5 millió 
forint. Az ez évi költségvetésben ilyen fejlesztési tétel nem szerepel. 
 



15/2012. (II. 28.) számú határozat: 
 Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális Sport Bizottsága felkéri a 
Polgármestert, hogy biztosítsa a Honfoglalás tér megközelítését az Ady E. utca felől 15-20 
db terméskő, vagy járdalap lerakással, valamint 4 vagy 6 pad kihelyezését. 
Határidő: azonnal, a munka elvégzésére 2012. április 30. 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 Mucsi András bizottsági elnök 
 A Honfoglalás tér megközelítését a megépült, 
tengelyben lévő burkolattal szemben, a Szarvasi út 20. 
számú tömbház felől lehet a legegyszerűbben és célszerűen 
megvalósítani. A tömbháznál lévő árkon átereszt kell 
építeni, itt a burkolat lehet járdalap is, az út túloldalán 
viszont a tér burkolatának megfelelően kell az anyagot 
megválasztani. Az ez évi költségvetésben a díszburkolat 
felújítási keretből ez megvalósítható, a padok elhelyezésére 
viszont nincs keret. 
 
16/2012. (II. 28.) számú határozat: 

Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális Sport Bizottsága terjesszen elő 
javaslatot a Békés Város Képviselő-testületének soron következő ülésére a Benedek György 
„Ifjúság kútja” cím ű alkotásnak a Bérház udvaráról a Városi Uszoda területére történő 
áthelyezés engedélyezésére. 
Határidő: március havi testületi ülés 
Felelős:  Mucsi András bizottsági elnök 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § 
szerint: 

„(1) Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati 
tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, 
lebontásáról a település önkormányzatának képviselő-
testülete, Budapesten fővárosi tulajdonú közterület esetében a 
fővárosi önkormányzat közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy 
épület esetében a kerületi önkormányzat képviselő-testülete dönt, és gondoskodik 
fenntartásáról és felújításáról. 

(2) A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvéleményt kell beszerezni. 

(3) Nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásokat az illetékes 
önkormányzat képviselőtestülete - szakvélemény kikérésével - védeni köteles, új elhelyezés 
esetén véleményezési joga van” 

Békés Város Képviselő-testülete 266/2007. (VIII. 30.) számú határozatában döntött a 
Galéria mögötti torzó környezetének rendezéséről, melynek eddig pénzügyi akadálya volt. A 
szobor áthelyezésének végleges eldöntése előtt a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani 
szükséges. Az áthelyezéshez a művész hozzájárulását is meg kell kérni. 

Kérjük, hogy a Tisztelt Bizottság vizsgálja felül az alkotás áthelyezéséről szóló 
határozatát. 
 

 
 



17/2012. (II. 28.) számú határozat: 
 Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális Sport Bizottsága felkéri a 
Polgármestert, hogy tegyen intézkedést a Kossuth szobor körüli díszburkolat kijavítására, 
valamint a szobor oda illő kerítéssel legyen körbekerítve. 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 Mucsi András bizottsági elnök 

Az ez évi költségvetésben a díszburkolat felújítási keretből a 
burkolatjavítás megvalósítható, az oda illő kerítést viszont az alkotó, Lantos 
Györgyi művésszel egyeztetni szükséges, nem valószínű, hogy ezt 
támogatni fogja. A kerékpártároló áthelyezéséről gondoskodni szükséges. 

 
 

19/2012. (II. 28.) számú határozat: 
 Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális Sport Bizottsága egyetért a Niké 
szobor Dánfokra kihelyezéséről. Felkéri Csökmei László főépítészt, hogy a szobor 
talapzatának megépítésére, illetve annak kihelyezésére készítsen egy előméreti költségvetést 
a március havi bizottsági és képviselő-testületi ülésre. 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
 Költségvetés elkészítésére: 2012. március havi bizottsági ülés 
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök 
 Csökmei László főépítész 

Békés Város Képviselő-testülete 266/2007. (VIII. 
30.) számú határozatában döntött a Niké szobor Kettős-
Körös töltésén való elhelyezéséről. A Niké szobor 
eltávolítása előtt a művész örökösével és a művészeti 
lektorátussal több helyszín is megtekintésre került. 
Egyezség, illetve jóváhagyás a Kettős-Körös töltése 
melletti helyszínben született, amely helyszínen való 
felállításnak eddig pénzügyi korlátai voltak. Becsült 
költség 4-5 millió forint. A szobor áthelyezésének 
végleges eldöntése előtt a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani szükséges. 

Kérjük, hogy a Tisztelt Bizottság vizsgálja felül az alkotás áthelyezéséről szóló 
határozatát. 
 
A határozati javaslat a bizottsági üléseken kerül megfogalmazásra. 

 

 

Békés, 2012. március 18. 

 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
 

Jogi ellenjegyző 
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző 


