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Kérdések: 

1. Az önkormányzat honlapján az önkormányzati rendeletek egy részénél nem találhatók meg 
a mellékletek, pedig ezek is a rendelet részét képezik, és közérdekű információt tartalmaznak. 
Kérik soron kívül pótolni. 
 
2. A helyi adók megfizetése a lakosság egyes rétegei részére nehézséget okoz, javasolja a 
helyi adók – különösen a kommunális adó – tárgy éven belüli módosítását úgy, hogy az 
kedvezőbb legyen az adózók számára. 
 
3.A Múzeum-köznél és az OTP-nél lévő kerékpáros átvezető rendkívül balesetveszélyes, mert 
a legtöbb kerékpáros úgy megy át, hogy nem száll le a kerékpárról, hanem „átszáguld” az 
úton. Mindkét kereszteződésben történt baleset az elmúlt időszakban, közte súlyos is. 
Békéscsabán látott olyan figyelemfelhívó táblát, amely szerint a kerékpárról leszállva, 
gyalogosan áttolva lehet csak áthaladni. Lépéseket kellene tenni, hogy Békésen is legyenek 
ilyen táblák.  
 
4. A rendkívüli testületi ülésen már említette, de Polgármester Úr elmondta, hogy akkor nincs 
interpellációra lehetőség, és Gál András osztályvezető sem volt jelen, így most megismétli, 
hogy a Piac tér 1. szám alatti háztömb bizalmija kereste meg, és az ő vállalkozása is ott 
működik, hogy az épületet körbevevő csapadékvíz elvezető csatorna el van dugulva, és oda 
folyik be a régi Bérház felőli csapadék is. Az esős időszak közeledtével felhívja a figyelmet, 
hogy tegyenek lépéseket a csatorna tisztítására. A múlt hétvégi esőzéskor a Piac tér 1. alatti 
épület udvara víz alá került, már annyira nem tudja ellátni a feladatát az ottani csapadékvíz 
elvezető. 
 

 

 



2. 

Válaszok: 

Tisztelt Képviselő Úr! 

1. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek, településrészek 
elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások 
közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi 
jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/1998. (III.27.) önkormányzati rendelet és 
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.9.) 
önkormányzati rendelet hiányzó mellékletei a www.bekesvaros.hu honlapra feltöltésre 
kerültek.  
 
2.  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény valóban nem zárja ki az évközi kedvezőbbre 
történő módosítást, de tekintettel arra, hogy a II. félévet érintő adóértesítők is postázásra 
kerültek, sőt az adózók egy része mára kivetett adót be is fizetette, ezt a megoldást 2012. évre 
nem látjuk kivitelezhetőnek. 

A helyi adók kivetésének joga az önkormányzatok Alaptörvényben rögzített alapjoga, 
melynek megállapítása és beszedése a helyi közfeladatok ellátását szolgálják. Az 
önkormányzatok helyi adókból beszedhető bevételei az egyre szűkülő költségvetési 
támogatások miatt fokozatosan nagyobb arányt képvisel a város költségvetésben. A helyi 
adók kedvezőbb módosításának szándéka mellett mindig szükséges annak is a vizsgálata, 
hogy az önkormányzat milyen közfeladatot lát el (kötelező vagy önként vállalt), melyeket a 
lakosság széles rétegei térítés nélkül, vagy kedvezményesen használnak, hiszen ennek 
biztosítása többek között a beszedett adókból történik. 

A helyi adókban nyújtott kedvezmények, mentességek körének, valamint azok 
mértékének áttekintése, felülvizsgálata indokolt a 2013. évre vonatkozóan. Azonban 
elkerülhetetlen annak vizsgálata is, hogy a mentességek, kedvezmények körének bővítése a 
költségvetési bevételekre, valamint az adózói morálra milyen hatással vannak. Objektív, 
következetes és végrehajtható rendelet-módosítással elérhető, hogy az az adózói kör kerüljön 
kedvezőbb adózói környezetbe, ahol az szociálisan leginkább indokolt.  

A kommunális adókkal kapcsolatos támogatások körének bővítésére a szociális 
rendeletünk módosítása szükséges, azonban ez a lehetséges hatások vizsgálata nélkül 
kockázatos. A szociális rendeletünk 2013. évre vonatkozó módosítása indokolt lehet, olyan 
módon, hogy az valóban a leginkább rászorult adózók körét célozza meg, a költségvetésben 
tervezett keret összegéig. 

A helyi adók beszedésével kapcsolatosan minden adónemre 2011. évre vonatkozóan a 
Képviselő-testület a márciusi ülésen átfogó tájékoztatást kapott. A tájékoztatás a 2011. évi 
lekönyvelt adatokra alapult, összhangban az MÁK-nak leadott adózárási adatokkal, valamint 
a 2011. évi beszámolóval. Képviselő Úr által kért átfogó áttekintés a 2012. évi adózással 
kapcsolatosan nem adna valós és korrekt képet, mert a 2012. év még nem lezárt év, valamint 
az adott évre jellemző minden adóval kapcsolatos esemény (adóbehajtás, feltöltési 
kötelezettség) nem történt meg. 

A helyi adó rendeleteink módosítását a novemberi testületi ülésre terjesztjük a 
Képviselő-testület elé, a költségvetési koncepcióval egyidejűleg, azzal hogy a Testület 
döntését elősegítsék a novemberre már esetlegesen körvonalazódó következő évi 
költségvetési keretek. Az októberi Ügyrendi, Lakásügyi Egészségügyi és Szociális Bizottsági 
ülésére előterjesztés készül, melyben javaslatokat terjesztünk be a helyi adókkal kapcsolatos 



3. 

rendelet és a szociális rendeletünk módosításra, hogy az esetleges további javaslatok, 
megoldások megvitatásra kerülhessenek. 
 

3. 

Az OTP előtti gyalogátkelőhelyen történt baleset oka, hogy egy kerékpáros a tilos jelzés 
ellenére próbált felülve áthaladni, a Múzeum köznél a kerékpáros elsőbbségadás nélkül 
egyenesen át akart áthajtani. Amennyiben a kijelölt gyalogos átkelőhelynél pirossal felfestett 
burkolat van, és oda kijelölt kerékpárút vezet, ott felülve lehet átbiciklizni, de az elsőbbséget 
meg kell adni a közúti forgalomnak. Ahol ilyen felfestés nincs, ott elhelyezésre kerültek a 
„Hajtva tilos, tolva szabályos” nem KRESZ táblák. A rendőrség és a közútkezelő bevonásával 
átgondoljuk a Múzeum közi átkelő biztonságosabbá tételét. 
 
4.  
A Piac tér 1. számnál a Bérházat is érintő zárt csatornaszakasz mosatásáról gondoskodunk. 
 
Kérem válaszaim elfogadását. 

 

Békés, 2012. szeptember 13. 
 

Izsó Gábor 
           polgármester 

 


