
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott nyílt  üléséről.  

 

Az ülés helye:  Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) 

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor János, Deákné 

Domonkos Julianna, Balázs László, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu 

Anikó,Rácz Attila, Szalai László, képviselők 

  

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Uhrin Anna aljegyző  

 Dr. Juhász Csilla jogász 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Vad Péter Békés Tv 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Bimbó Mária osztályvezető  

 Kálmán Tibor sportreferens  

 Sápi András intézményi referens  

 a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

 meghívottak  

 

Igazoltan távol:  Barkász Sándor később érkezett meg az ülésre 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.48 h 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11 

képviselőből 10 képviselő jelen van.  

 

 

Javasolja új napirendi pontként felvenni a Meghívóban nem szereplő IV/23. sorszámú „Békés 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szabadtéri égetés szabályairól szóló rendelet 

megalkotása”,  IV/24. sorszámú „Gálicz István és neje Békés, Veres P.t.9. I.24. szám alatti 

lakos kérelme” tárgyú előterjesztéseket. Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott 

meghívó szerinti sorrendben tárgyalják meg, azzal az eltéréssel, hogy az új napirendi pontként 

felvett IV/23. sorszámú előterjesztést a IV/16. sorszámú előterjesztést követően tárgyalják 

meg, valamint a III/8. sorszámú „Helyi elismerések adományozása” előterjesztést a IV/17. 

napirendi pont előtt tárgyalják meg. Zárt ülésen kell tárgyalni a III/8., a IV/17-IV/22. és a 

IV/24. sorszámú előterjesztéseket 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Javasolja, hogy a I/2. napirend után a képviselő-testület vegye 

napirendre az építményadóról szóló 32/2014. (XI. 24.) szóló önkormányzati rendelet 

visszavonását. Erről az SZMSZ értelmében névszerinti szavazást kér. Az ügy fontossága 

miatt kéri a napirendre vételt. Másfél hét alatt közel kétezer aláírás gyűlt össze az 

építményadó visszavonásáért. Ez a szám folyamatosan növekszik. Ennyien tiltakozást még 

nem írtak alá. A városvezetésnek be kellene látnia, hogy az új adó bevezetése előkészítetlen, 

átgondolatlan volt. A lakosság számára is igazságtalan. Az, hogy csak az épület nagyságától 

függ az adó sok idős embert hátrányosan érint, és a vállalkozók terheit is növelte, és 

hátráltatja az új munkahelyek létrejöttét.   
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TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy SZMSZ 9. § (2) értelmében a szóbeli 

előterjesztés esetén is ki kell osztani a képviselőknek az írásos határozati javaslatot. 

Napirendre vételnél kell kiosztani a határozati javaslatot.  

 

Elmondja, hogy Szalai László javaslatáról amely szerint „a képviselő-testület vegye 

napirendre az építményadóról szóló 32/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet visszavonását” 

a képviselő úr névszerinti szavazást kért. 

 

SZMSZ értelmében ő fogja felolvasni a képviselők nevét betűrendben. Megkéri a 

képviselőket, hogy hangosan jelezzék döntésüket. 

 

A szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: nem 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő: nem 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: nem 

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: igen 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: nem 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: nem 

 

PÁSZTOR JÁNOS képviselő: igen 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: igen 

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: igen 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: igen 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Megállapítja, a szavazás eredményét, a képviselő-testület 5 

igen 5 nem szavazatot hozott.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a szavazás eredményét. 

 

A képviselő-testület 5 igen 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

építményadóról szóló 32/2014. (XI. 24.) szóló önkormányzati 

rendelet visszavonása tárgyú napirendet nem vette napirendjére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2015. (III. 30.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2015. március 30-i 

ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

I. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb eseményekről, 

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/2. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének fontosabb jogszabályi 

változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző 

III. Előterjesztések 

1. Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2014. évi munkájáról 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

2. Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

3. Belső ellenőrzési terv 2014. évi végrehajtásáról jelentés 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

4. 2015. I. félévi sporttevékenységek támogatása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

5. Pályázati kiírás civil szervezetek számára 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

6. Beszámoló a 2014. évi önkormányzati adózásról 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

7. Beszámoló a Polgármester Hivatal 2014. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

IV. Egyéb előterjesztések      

1. Békés, Kossuth u. 4. szám alatti ingatlan ingyenes állami tulajdonba adására vonatkozó 

szerződés közös megegyezéssel történő módosítása 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel kötött városüzemeltetési szerződés 

felülvizsgálata 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek átnevezése.   
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        
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4. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

5. Békés Város közművelődési koncepciójának jóváhagyása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

6. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló 

szabályzat elfogadása       

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

7. Intézményi gazdasági feladatok ellátásának végzése 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

8. Városgondnokság igazgatói pályázata 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

9. Múzeumi pályázatok jóváhagyása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

10. Köznevelési ingatlanok működtetéséről szóló döntés 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

11. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése a Békési Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat  gazdálkodásával kapcsolatban. 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

12. Szociális és gyermekvédelmi intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

13. Vízterhelési díj megállapítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

14. Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

15. Békési Motoros Baráti Kör elhelyezése 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

16. Ideiglenes Bizottság jelentése 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

17. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szabadtéri égetés 

szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

18. Helyi elismerések adományozása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

19. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása   

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 
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20. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

21. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása   

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

22. Felmondott lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelem elbírálása   

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

23. Lakáscsere kérelem elbírálása   

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

24. Horváth Dezső lakás-felajánlási kérelme   

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

25. Gálicz István és neje Békés, Veres P.t.9. I.24. szám alatti lakos kérelme   

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

V. Bejelentések, interpellációk 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb 

eseményekről, értekezletekről 

 

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A huszadik ponttal kapcsolatban lennének kérdései. Igaz-e az 

az állítás mely szerint polgármester úr tiltotta meg, hogy a hét szervezet megemlékezéséről a 

Békés Tv tudósítson? Amennyiben így volt akkor a városvezetés bemutatta mennyire 

kicsinyes. Nem engedték, hogy leadják ennek a hét szervezetnek a március 15-i 

megemlékezését, tiltakozását. Izsó Gábor is volt amikor külön ünnepelt. Pataki Istvánnak 

akkor eszébe sem jutott azt letiltani. Az igaz, hogy Pataki István a Békésiek polgármestere 

volt, míg Izsó Gábor csak a Jobboldali Összefogás, és az építményadó polgármestere. Azt 

nézik mit tudnak elvenni az emberektől. Az elmúlt 20 évben nem volt rá példa, hogy a 

városvezetés megvágta volna a képviselő-testületi ülésen készült tudósítást. Valaki fél a 

nyilvánosságtól? Ő maga egy másodperc erejéig szerepelt ezt köszöni szépen. Az aznap esti 

tudósítást amelyet összevágtak azt a Jobboldali Összefogás a saját költségén állta? A jelentős 

közpénzből támogatott televízió miért nem tudósított cenzúra nélkül? A Békés Tv eddig 

korrektül működött függetlenül a város vezetésétől. Polgármester úrtól kérdezi, hogy miért 

nem engedi, hogy a Békés Tv minden városi eseményről tudósíthasson? Továbbra is 

cenzúrázni fogják-e a tájékoztatásokat? Izsó Gábor szereplése az itt élők szerint is kontra 

produktív, hiszen akkor nem magyarázkodna annyit. Ennyire bajban vannak? Félnek a mások 

véleménytől? Nagy a baj akkor, ha több órán keresztül magyarázza valaki a bizonyítványát. 

Nagyon bízik abban, hogy nem lesz több adás cenzúrázva. Határozati javaslata is lenne, amit 

mindenki támogatni tud, aki a demokrácia híve: „A közpénzből fizetett médiumok műsorait a 
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város vezetése nem cenzúrázhatja, nem vághatja meg. A képviselő-testület ülését megszakítás 

nélkül kell leadni.” 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy 13 éven keresztül a helyi televíziót ő működtette. 

Korábban sohasem volt példa arra, hogy politikai indokból műsorok lettek volna letiltva. 

Javasolja, hogy a képviselő-testületi ülésekről élőben készüljön tudósítás. Azt nem lehet 

manipulálni, aki a saját szája íze szerint varázsolna anyagot. Igy a teljesen egyoldalú 

tájékoztatás sem működne. Szándékosan nem tették közzé a saját felvételüket a 

költségvetésről, de összehasonlítás képen megvan a Békés Tv felvétele is. Egymás mellé 

teszik majd a két felvételt. A lakosok majd eldöntik ki próbál mellébeszélni. Közzétesz még 

egy levelet amelyben a Békés Tv vezetője felhívja a politikai pártok figyelmét, hogy a 

közeljövőben politikai tartalmú anyagokat nem tud közzétenni a televízióban. A politika 

egyenlő a közélettel. Ez a tiltás véleménye szerint az önkormányzat részéről fogalmazódik 

meg. A tények és események elhallgatása a cél. Kéri a polgármester urat, és rajta keresztül a 

Békés Tv vezetését, hogy számoljon be a politikai eseményekről, sajtótájékoztatóiról, 

ugyanúgy mint ahogyan ezt megtette korábban is. A Békési Újság képviselőiből 

alpolgármester úr van itt, vele korábban már beszéltek arról is. Ez az újság is szintén 

egyoldalúan igyekszik tájékoztatni a lakosságot. Az újság is közpénzeket használ fel. 

Kérdése, hogy 10. sorszámmal szereplő tájékoztatóhoz ahol polgármester úr az általa tartott 

road show-ról számol be, nem érti, miért mondja azt polgármester úr, hogy a gazdasági 

program el lett fogadva? Ezt az eseménysorozatot a polgármester úr az építményadó 

népszerűsítésére igyekezett felhasználni, itt pedig gazdasági programként van feltüntetve. A 

22. sorszámon március 18-án tartotta ülését a Megújuló Tarhosért Alapítvány, ahol a 

kuratórium tagjának választották meg Izsó Gábort. Nem érti ez miért ilyen fontos ez az 

alapítvány?      

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: Ismét megrendezésre került a Kecskeméti Gábor emlékkonferencia. Nagyon értékes 

előadássorozat volt. Szalai Lászlónak elmondja, hogy Pataki István nem csinált volna olyat, 

hogy külön szervez ünnepséget. A külön ünnepléssel kapcsolatban problémája azzal van, 

hogy a város felelős vezetői távol maradtak az eseménytől. Pataki István értékrendjébe a 

megosztás politikája nem fért bele. Más kérdés, hogy ezen rendezvényekre mennyien mentek 

el. A közpénzekről elmondja, hogy anno mindig be lettek kérve a beszámolók, a város által 

támogatott médiáktól. Az előző ciklusban a Torony Rádió ami elég komoly közpénzeket 

kapott milliós nagyságrendben. Ennek ellenére bojkottálták a városi rendezvényeket. A 

Torony Rádió egyoldalúan számolt be az eseményekről, miközben közpénzeket használ fel. A 

képviselő-testület bizonyos tagjai meg sem jelenhettek a rádióban. Ha erről akarunk beszélni 

ki hol nem jelenik meg akkor ez is a történet része. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy mielőtt parttalanná válna az eszmecsere ő a 

jelenről beszél, a mostról kell beszélni. Nem bírálták a televíziót csak a mentalitását a 

városvezetésnek. Hiszen a televízió azt teszi közzé amit az önkormányzat megkér tőle. Meg 

lehet hívni a Torony Rádió vezetőjét és akkor majd ő beszámol ki, mikor mennyi időt 

szerepelt a rádióban.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Mucsi András képviselőnek elmondja, hogy Pataki István 

valóban sohasem szervezett külön ünnepséget. Annak idején Izsó Gábor szervezett külön 

ünnepségeket, ezek szerint a bírálatát is neki szánta. Akkor egyetlen egy esetben sem volt 

megtiltva a közvetítés, nem úgy mint most. A Békés Tv-t senki sem bírálta, eddig korrekten 

leadtak mindent. A cenzúrával van a baj és annak mértékével. Véleménye szerint Mucsi 

András képviselő elégtelenre vizsgázott demokráciából, hiszen nem az a megoldás arra, ha 

valaki nem szerepelhet a rádióban, hogy azt kitiltják a tv-ből.    
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a Békés Tv-nek senki sem tiltotta meg, hogy 

felvételeket csináljon. A Tv azokra a rendezvényekre megy el amelyek érdeklik. Ez az 

információ egyszerűen nem igaz. Megérti, hogy a lakosság aláírásgyűjtésbe kezdett, hiszen 

senki sem szeret adót fizetni. Ez egy demagóg dolog. Az embereknek elmondták, hogy 

többféle kedvezmény és méltányosság lesz. Ezeket azután lehet meghatározni miután 

beérkeznek a bevallások. Az ellenzék csak a lakosságot hergeli ezzel. A városnak fejlődésre 

van szüksége. A Gazdasági Program az még tervezet, arról még van mód vitázni. Az még 

nincsen elfogadva. El szeretné magyarázni, hogy milyen elképzelései vannak a 

városvezetésnek, most van itt a fejlődés lehetősége. Ezt nem szabad elszalasztani, felelőtlen 

emberek aláírásgyűjtése miatt. A város le fog állni. Az pedig, hogy politikai eseményekről 

nem közvetít a Tv az saját elhatározásuk volt. Tarhos ezer szállal kötődik Békéshez, 

ugyanakkor ott egy nagyon komoly fejlesztés indul el.  Tarhos ezzel sok embernek adhat 

munkát, és olyan kulturális attrakció jöhet létre amire mindenki büszke lehet és fellendítheti 

az idegenforgalmat is.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy akkor a képviselő-testületi ülésen elkészült 

felvételek akkor lemehetnek adásban a Békés Tv-n ennek így akkor nincsen akadálya. Kéri, 

hogy polgármester úr tolmácsolja a Tv felé, hogy nincsen semmilyen korlátozás, és a Tv 

bármelyik politikai párt kérésének eleget tehet. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy ilyen kérés nem is volt.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint nem kell a felelősséget a Tv-re hárítani. Ő 

maga úgy halotta, hogy polgármester úr szerződésre hivatkozott, ami miatt nem került adásba 

az ellenzéki megmozdulás. A képviselő-testületi anyagot pedig valaki megvágta. Köszöni 

most viszont polgármester úr korrektségét és hozzáállását.  Az ellenzék nem is említette meg 

az építményadót március 15-én.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az ellenzék azért szervezett külön ünnepséget, 

hogy ott el tudja indítani az aláírásgyűjtő akcióját az építményadó ellen. A cenzúrázás és az 

anyagok megvágásának vádját pedig határozottan visszautasítja. A közpénzből működtetett 

televízió felvételét pedig egy az egyben kell leközölni. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy ő maga is azt javasolta, hogy közvetítsék élőben a 

képviselő-testületi ülést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az élő közvetítéshez 4 kamera szükséges, plusz 

rendező, személyzet. Ennek a működtetése biztosan több millió forintba kerül. A képviselő-

testület ülését megszakítás nélkül kell közölni.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy ameddig ennek a költségvetési forrását nem 

tudják megteremteni, addig ő maga önköltségből vállalja a közvetítést, szakemberrel.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az élő közvetítésre a következő soros 

képviselő-testületi ülésen visszatérnek, addig megvizsgálják a lehetséges közvetítési 

megoldásokat, azok anyagi vonzatát, technikai igényét. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Megköszöni polgármester úrnak a korrekt hozzáállást. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja Szalai László módosító javaslatát amely szerint: „A 
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közpénzből fizetett médiumok műsorait a város vezetése nem cenzúrázhatja, nem vághatja 

meg. A képviselő-testület ülését megszakítás nélkül kell leadni.” 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. ( 

Időközben Barkász Sándor megérkezett az ülésterembe. )  

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:             

          

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete azt a javaslatot amely 

szerint: „A közpénzből fizetett médiumok műsorait a város 

vezetése nem cenzúrázhatja, nem vághatja meg. A 

képviselő-testület ülését megszakítás nélkül kell leadni.” 

támogatja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

    

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (Szalai 

László Kikapcsolta a szavazógépét.)  

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:             

          

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott 

határozatok végrehajtásáról 

 

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2015. (III. 30.) határozata:  
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Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének fontosabb 

jogszabályi változásokról 

 

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató Békés 

Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2014. 

évi munkájáról 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti Dr. Gulyás Zsuzsanna főorvos asszonyt.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Az 

intézmény munkáját megismerték. Jó döntés volt, hogy a rendelő intézetet tovább üzemelteti a 

város. Az önállóság megőrzése fontos. A védőnők munkájáról is tájékoztatást kaptak, nagyon 

fontos munkát végeznek. Sajnos a lakosság mozgásszegény életmódot folytat. Az intézmény 

magas színvonalon végezte a munkáját. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy jól ismeri az ott dolgozók körülményeit, 

munkájukat. A beszámoló is ezt hűen tükrözi. Az adatok is azt igazolják, hogy önállóan kell 

üzemeltetni a gyógyászatot. Békés a megyében a legjobb járó beteg szakellátással 

rendelkezik. Ebben mindenkinek nagy szerepe van. Az egészségügyben nagyon sok és gyors 

változás megy végbe. A békési emberek egészségének megóvása a városvezetés egyik 

legfontosabb feladata. Az egészségügytől nagyon sok megkeresést kapott. Bízik abban, hogy 

az ügyelet úgy működik, hogy arra nincsen panasz. A háziorvosokkal vannak még anyagi 

viták, de ezek is rendezésre kerülnek majd. Minden egyes helyen elmondta, hogy 4-5 

szakrendelés megszűnt volna, ha a szakrendelőt átadták volna Békéscsabának, vagy az OEP-

nek. Gratulál az elvégzett munkához az orvosoknak és a szakszemélyzetnek.  
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DR. GULYÁS ZSUZSANNA főorvos: A háziorvosokkal szoros együttműködésben 

dolgoznak, a betegek így jó ellátást kapnak. Megköszöni a munkatársainak a munkáját. A 

teljesítménymutatók nagyon szépek. Bíznak abban, hogy a József Attila u. 5. szám alatti 

ingatlan is megszépül.    

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Sokan szinte tudatában sincsenek azzal, hogy 

mennyire kiemelt helyzetben vannak a Békési lakosok és a háziorvosok is. Ezt a mostani 

helyzetet amely nagyon is kedvező ameddig csak lehet védeni fogja a városvezetés.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy a békési lakosok számára nagyon fontos a 

szakrendelők, labor megléte. Ehhez az önkormányzatnak mint fenntartónak hozzá kell 

járulnia. Az utóbbi időben az önkormányzati helytállás nem volt nyomon követhető, hiszen az 

állami és egyéb bevételek biztosították a működéshez szükséges feltételeket. Az ingatlan 

nagyon rossz állapotban van, fejleszteni szükséges. Nagyon komoly felújításra van szükség. 

Az itt rendelő orvosokat itt tudják tartani a szakrendelésekkel együtt. Természetesen ehhez 

adóra van szükség, a kommunális adó az erre is jó volt. Az az adó a város kiadásaira is jó volt, 

nem új adónemet kell bevezetni. A kommunális adóban is el lehet erre tételt különíteni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem akar adóvitába belemenni, de teljesen mindegy, hogy mi a 

neve egy adónak. Kedvezmény adható ide is oda is. 

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Köszönetét fejezi ki a fogászat a pszichiátria és a 

bőrgyógyászati szakrendelés felújításával kapcsolatban. Megtörtént a gázóra leolvasás, és 

jelentősen csökkent a rezsi a fogászaton, és 14 éve először nem fáztak a télen.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A kommunális adó nem fedezte a szemétszállítási díjat, ez tisztán látható a 

számokból. A Vásárszéli rendelő fel lett újítva, ez is egyfajta önkormányzati hozzájárulás. A 

gyógyfürdő felépítése sem volt egyszerű feladat. A köszönetet örömmel vette, és gratulál a 

munkához. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A rendelőintézetben dolgozókkal kapcsolatban kellemes 

tapasztalatai vannak. A körülmények rosszak, ezen mindenképpen javítani kell. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A gyógyfürdőre nem kíván kitérni, hogy az milyen csodálatos 

és hogy milyen tervek vannak még vele. 

 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2015. (III. 30.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési 

Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2014. évi munkájáról 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

2014. évi munkájáról 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti Kádasné Öreg Julianna igazgató asszonyt.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

Rendkívül színvonalas anyagot olvashattak. Az intézményt nem az egyhelyben topogás 

jellemzi, képesek a megújulásra. Számos megvalósult pályázattal büszkélkedhetnek. 

Szabadidős tevékenységre is odafigyelnek. Pályázatokon részt vesznek, és a munkatársakat 

képzik. A családok veszélyeztetettsége sajnos nő. Életvezetési problémák okozzák a 

legnagyobb gondot. Sok a szenvedélybeteg is. Örömmel olvassa, hogy van korrepetálás, 

odafigyelnek a gyerekekre. Gratulál a munkához. A pályázatokhoz önerő kell, és úgy érzi, 

hogy az asztal túloldalán ülők nem drukkolnának a városnak. Szalai Lászlóra tud most nézni, 

aki hangos kritikákat fogalmazott meg anélkül, hogy tudná az építményadó végleges 

struktúráját. Politikailag érti, de ezen okokból ne áldozzák be a város jövőjét. Annyit kér, 

hogy várják meg a végleges rendszert. A kötelező feladatokat el kell látni, végrehajtó szerepe 

van az önkormányzatoknak. Önerő nélkül nem lehet pályázni, pályázatot beadni, ha pedig a 

jelenlegi városvezetés nem ad be pályázatot akkor azt majd pár év múlva fel lehet hozni 

ellene.    

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy megnézte a napirend címét miközben Mucsi 

András képviselő beszélt és az van odaírva, hogy tájékoztató a Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról. Nem is akart ehhez hozzászólni. Nem érti miért 

magyarázza ennyire az építményadót ha az emberek elfogadták. Több módosítást kellett 

azonban beadni hozzá. Pályázati önerőt azonban takarékossággal is elő lehet teremteni, ha a 

költségvetésben nem folyik el annyi pénz, kevesebbet kell elvenni a lakosságtól.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Mucsi András képviselő kampánybeszédét egy mondattal 

egészítené csak ki. Nem a fejlesztésektől sajnálják a pénzt. A Jobboldali Összefogás szerint a 

városnak 150 millió forintos tartaléka van, amely a tarhosi ingatlan eladásából származik. A 

közvilágítás felújítása kapcsán pedig megtakarít a város. A város lakosságára nehezedő terhek 

csökkenését ígérték, tehát nem tartották be a választási ígéreteiket. Amennyiben úgy 

kampányolnak, hogy új adót vezetnek be lehet nem is nyerték volna meg a választást. 

Aláírásukkal nagyon sokan szavaznak az építményadó ellen. El kell azon gondolkodni, hogy 

ennek az adónak van e társadalmi elfogadottsága.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Nagyon jó együtt dolgozni a szolgáltató központtal. 

Érződik a dinamikusság, a fiatalosság és a tudatos felépítés. Az emberiesség és profizmus 

nagyon látszik a munkájukban.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Nagyon tartalmas anyagot kaptak. A szociális szolgáltatások 

terén is egyre többet kell adnia a városnak. Egyre öregebb a város, és egyre több a szegény 

ember. Sajnos sok a munkanélküli és rászoruló. Nagyon szépen működik a szolgáltató. 

Büszke arra, hogy Békésen minden embernek volt hajlék a feje felett a télen. Egy-egy sürgős, 

rendkívüli ügyben is mindig segítenek. Mindenkinek ez lenne a jó, ha minél kevesebben 

szorulnának erre rá. Megköszöni a munkát.       

 

Mivel további szóbeli kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett 

határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

  

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés 

Városi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról 

szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Belső ellenőrzési terv 2014. évi végrehajtásáról jelentés 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti Juhos Józsefné belső ellenőrt.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi 

ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja és 

az ellenőrzések tapasztalatai alapján a 2014. évi ellenőrzésekkel 

kapcsolatban a következő feladatokat határozza meg: Az intézményeknél 

a soros vizsgálatok alkalmával ellenőrizni kell a költségvetési szerv 

vezetője által kialakított belső kontrollrendszer működtetését és az ehhez 

kapcsolódó, előírt belső szabályzatok meglétét. A pénzügyi-gazdasági 

ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, felszámolása 
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érdekében megtett intézkedések végrehajtását utóvizsgálat formájában 

ellenőrizni kell. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző 

  Balázs László Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

NAPIREND TÁRGYA:  2015. I. félévi sporttevékenységek támogatása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. 18 millió forintos keret áll rendelkezésre. Nyilvánvaló, hogy minden 

egyesület több pénzt szeretne. Az utánpótlás nevelés kérdése is felvetődött.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy valamennyi sportszervezetnek szüksége lenne 

plusz forrásokra, így a Békési Futball Klubnak is, hiszen a tavalyi évben egy osztállyal feljebb 

lépett a csapat. Nem kíván pénzt elvenni más egyesülettől, hiszen mindenki megérdemli amit 

kap. Itt viszont komoly segítségre lenne szükség. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A tavalyi támogatásnál valamivel idén többet kap a klub, de 

tudja, hogy ez nem elég.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Anno 1 millió forintot csoportosítottak át a futballtól az asztali 

teniszhez amikor a csapat ebből az osztályból kiesett. Jelezni kívánja csak, hogy segítségre 

van szüksége a klubnak. Esetleg csatlakozni tudhatna a békéscsabai férfi csapathoz, mint 

nevelő, vagy utánpótló csapat. Játékos csere is szóba jöhetne, a békési klub bármilyen 

együttműködésre nyitott. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy egyetlen egy klubnál nem csökkent a 

támogatás a tavalyi évhez képes, ez örvendetes. Mindenhol emelkedés van. A futball klub is 

több pénzt kap az idén. Az úszószakosztály figyelmét szeretné felhívni, hogy jövőre legyenek 

egy kicsit mohóbbak. Az úszás nagyon egészséges sport.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ő maga fogja javasolni az úszok nagyobb mértékű támogatását, 

azonban jelzi képviselő úrnak, hogy a fürdő évi 20 millió forintjába kerül a városnak. 

Természetesen nem az úszók miatt. Az uszoda megépítése után tudta, hogy hamarosan lesz 

úszó szakosztály is. Az a sport, amihez Békésen hozzányúlnak az aranyat terem. Békésen 

olyan a feltételrendszer, ami kiváló sportolási lehetőségeket biztosít. Évente közel 19 millió 

forint támogatást osztanak ki.       

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2015. (III. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2015. I. félévi 

támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Sportszervezet 

2015.I. félévi 

javaslat 

EFt-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 2000 

BTE Ökölvívó Szakosztály 230 

BTE Sakk Szakosztály 190 

BTE Súlyemelő Szakosztály 125 

Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 450 

Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 1450 

Békési Diákok Atlétikai Clubja 550 

Békési Kajak - Kenu Club 1600 

Békési Futball Club 1650 

Surman Box Club 230 

Jóbarát Biliárd Klub 50 

Linea Aerobik Klub 100 

TRITON SE Békési Szakosztály (úszás) 50 

ÖSSZESEN: 8675 

 

 

 

2. Felkéri polgármesterét, hogy a szervezetekkel kösse meg a támogatás felhasználására, 

illetve az arról való elszámolás feltételeire és módjára vonatkozó megállapodásokat. 

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportlétesítmények működtetése, 

fejlesztése feladaton szereplő Ökölvívó termek működtetése soron szereplő bruttó 

635.000.- Ft-ot az alábbiak szerint osztja meg a Békési Torna Egylet és a Surman Box 

Club között: Békési Torna Egylet számára bruttó 317.500.- Ft, Surman Box Club 

számára bruttó 317.500.- Ft, melyet a sportszervezetek az Önkormányzatnak kiállított 

számla alapján kaphatnak meg. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Pályázati kiírás civil szervezetek számára 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a civil szervezetek számára 12 millió forintot 

különítettek el. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  
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DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint ez megint egy átgondolatlan, előkészítetlen 

anyag. Naponta új anyagot kaptak a képviselők. Kérdése az, hogy az elmúlt évben volt-e arra 

példa, hogy valaki pályáztatás nélkül kapott pénzt külön eljárásban, ha igen milyen esetben és 

milyen összegben? 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Azért kapott a képviselő úr új előterjesztést, mert az előzőben 

sajnos javítani kellett, ez előfordulhat. Lényegi változtatás nem történt az anyagban. Nem 

lesznek kiemelt szervezetek, hanem a Civil Tanács javaslata alapján a képviselő-testület dönt.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy az adatokat írásban is elfogadja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 8 igen 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki a civil szervezetek támogatására a határozat 1. 

mellékletét képező pályázati kiírás szerinti tartalommal, 

valamint felkéri polgármesterét a részletes pályázati felhívás 

közzétételére. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

  beszámolásra: 2015. június 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 7 igen 4 tartózkodó szavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015. (IV. 02.)  r e n d e l e t e : 

 

A CIVIL SZERVEZETEK KÖLTSÉGVETÉSI 

TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL  

SZÓLÓ 4/2015. (II. 04.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a 2014. évi önkormányzati adózásról 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy kettő véletlen elírás szerepel a beszámolóban 

amit javítani szeretne. A 9. oldalon a 2011. évi adatokhoz képest a bevétel nem több mint 

148%-al nőtt hanem 59,9%-al. Illetve, hogy a bázisévhez viszonyított változás pozitív 

amelynek mértéke 20,3%. Az előterjesztésben 19,7% szerepel.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy 2011-ről 2014-re miért emelkedett 59,5%-al az 

iparűzési adó bevétel. Ez egy nagyon nagy növekedés. 2014-ben a bázisadathoz viszonyítva 

most 20,3%-al miért emelkedett az adóbevétel. Minden évben elmondja, hogy az iparűzési 

adóbevétel alá van tervezve. 2014-ban 330 millió forint volt a terv és 402 millió forint folyt 

be. Itt van tartalék a fejlesztésekhez.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elmúlt évben futott ki pár olyan fejlesztés, amelyeket békési 

cégek valósítottak meg. Ez is növelte az iparűzési adó bevételeket. A pályázati ciklusok 

második felében teljesítenek jól a cégek. Sajnos biztos abban, hogy jövőre nem lesz ekkora az 

iparűzési adó bevétel.  

  

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy részben igazat ad polgármester úrnak. A 

beruházásokat azonban nem békési cégek végezték. Ha mégis akkor napi iparűzési adót 

fizettek ami nagyságrendekkel kevesebb.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: lehet, hogy a fővállalkozó cégek nem békésiek voltak az viszont 

biztos, hogy az alvállalkozók 80%-a békési cég volt és békési embereket foglalkoztattak. 

Minden esetben kérték erre a nyertes pályázókat, hogy békési alvállalkozókat alkalmazzanak.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Elmondja, hogy helyes az az állítás amely szerint most 

felpörögtek az EU-s kifizetések, ez emelte meg az iparűzési adó bevételeket. A jövő évi 

iparűzési adóban biztosan lesz csökkenés. 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy a tervezéskor nem látni, hogy a vállalkozók 

milyen feltöltést teljesítenek az iparűzési adó tekintetében. Ezt nem lehet kiszámolni. Tavalyi 

évben is az év végén történt nagy összegű feltöltés. Sok tényező befolyásolja a tervezést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester:Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2015. (III. 30.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 

helyi adózás tapasztalatairól szóló beszámolót – hivatkozva a 

helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés 

g) pontjára- elfogadja.  

 

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző 

Határidő:  értelem szerint  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Polgármester Hivatal 2014. évi tevékenységéről 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és alkalmasnak tartotta. Megköszöni a 

polgármesteri hivatal dolgozóinak a lelkiismeretes munkáját. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztés foglalkozik a szervezeti 

felépítéssel és az osztályok munkájával. A lakosság részéről tömegesen nem jelennek meg 

kifogások. A gond ott van ahol a szakmai munkába belefolyik a politika. A tisztségviselőkben 

kialakul egy megfelelési kényszer. A szakmai kérdéseket felülírják a politikai elvárások. A 

hibákról nem a hivatal dolgozói tehetnek tehát. A képviselő-testület és a bizottsági munka 

előkészítését is végig kell gondolni. Nagyon sok anyagot az ülések előtt kapnak meg. Van 

amikor2-3 új előterjesztés van, vagy ugyanannyit vesznek le a napirendről. Azt tapasztalja, 

hogy az anyagok előkészítetlenek. A helyi adó rendelet 2 hét alatt háromszor módosult. Jobb 

előkészítéssel szervezéssel ezek elkerülhetőek lennének. Nagyon sok a rendkívüli képviselő-

testületi ülés 2014 ben 11 rendes ülés és 8 rendkívüli ülést tartottak. Ez nem a pályázatok 

miatt alakult így. Más városokban 1-2 rendkívüli ülés van, azaz a probléma oka máshol van. 

Egyoldalúan értelmezik az MÖtv.-t az SZMSZT a hivatalban és a város vezetésével 

megengedőbbek. A zárt ülések jegyzőkönyveit nem akarták kiadni. Üzlethelyiségek esetében 

pedig lemondtak követelésről amit a törvény tilt. Pataki István idejében bárki megkereshetett 

osztályokat adatokért, most azokat sem kapják meg amelyeket hivatalosan kérnek. Az 

anyagban is van jó pár hiba. A közfoglaltatásban mennyien dolgoznak  jelenleg? Ahhoz, hogy 

érdemi választ kapjanak néha hatóságokhoz kellett forduljanak. Van, amikor a 

kormányhivatalhoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz. Interpellációs válaszoknál is 

gyakran kapott kitérő válaszokat. Ezek stílusa is néha elfogadhatatlan volt. Két esetben nem 

hívták meg bizottsági ülésre sem. Két hónapba tellett, hogy kiderüljön, hogy a Mezőőri 

rendeletnek nem volt közzétett melléklete. A játszótér átadására nem készültek el a megfelelő 

dokumentumok.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy 64 állásból 61 a betöltött. A költségvetés 65 főt 

engedett. Meddig lesz fenntartva az üres státusz? Mikor lesz beterjesztve az a költségvetési 

rendelet amely a valós számokat fogja tartalmazni? Az intézményeknél engedélyezik-e az 
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üres státuszokat? Az anyag nem elég alapos. Birtokvédelem esetében egy alkalommal 

fellebbeztek, vajon hova? Hiszen itt ennek nincs helye. A 48 kivágott fa pótlása mikor 

történik meg? Közterületi ügyekben benne van-e az a két felszólítás is amit a választásokkor a 

jelölő szervezetek kaptak. Állattartási ügyekben egy esetben megszűnt az eljárás, a kérdés, 

hogy ezt hivatalból nem kellett-e volna folytatni? Az ügy leírását kéri. Véleményük szerint az 

alapvető hiba az apparátus vezetésében van. A kisebbségben lévő képviselők nem kapják meg 

a segítséget a munkájukhoz, vagy hátráltatják őket ebben. A gazdasági szervezetek átalakítása 

is az utolsó nap került a képviselők elé. A szervezetfejlesztési komplex anyagot kérte és nem 

az összefoglalót. A köztisztasági rendelet a mai napig nem tartalmazza az üdülő ingatlanokra 

vonatkozó szabályokat. A belső szabályzatok több éves késéssel kerültek elfogadásra. A hibás 

közbeszerzési szabályzatra is tett utalást. A várost vezetőknek el kellene gondolkodnia ezeken 

a kérdéseken.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy csak pár dologra kíván reagálni mert amit 

Rácz Attila képviselő elmondott azok egy része egyedi hatósági ügy. Ezekre most nem is 

lehet válaszolni. Írásban ezekre természetesen válaszolni fognak. A beszámoló a 2014es évről 

szól ne keverjék össze a 2015-ös költségvetési számokkal. Tény, hogy 61 betöltött állás volt, 

bér sem volt betervezve az üres státuszokra. A közfoglalkoztatásról április hónapban lesz 

részletes tájékoztató. A hivatali dolgozókat meg kívánja védeni, erőn felül teljesítenek, 

szeretne köszönetet mondani a kollégáinak. Igyekeznek a legjobb tudásuk szerint dolgozni. 

Azoknak amelyeket a képviselő úr felsorolt azon dolgoknak nincsen határideje, szépen sorban 

el fogják azokat is készíteni.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy tőle a hivatali dolgozókat nem kell megvédeni, 

elismeri a munkájukat. Egy dolgozót sem bírát, a hibákra hívta fel a figyelmet.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy a hivatal dolgozóit ő sem bírálta. Jelezte, hogy 

mindig határidő csúszásban vannak. Vannak olyan több éve elhúzódó ügyek amelyek nem 

kerülnek a képviselő-testület elé. Jelzés esetén sem történik változás. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy több mint 8 éve polgármester, de ennyire 

túlterhelt apparátust és vezetést még nem látott. Gyakorlatilag a törvényi változások jelentős 

energiákat emésztenek fel és ezek fél évente ismétlődnek. Még hétvégi munkát is kívánnak. 

Szalai László képviselő ezekben különösen szorgalmas hiszen 12-15 interpellációjával egy fél 

hivatalnak ad munkát. Ami természetes, de ezekre választ kell adni. A létszám sajnos kicsi, 

sok változás jött. Pontatlanságok vannak, ez előfordul. Igyekeznek majd naprakészebbek, 

lenni. Olyan késés és hiba, ami nem lenne orvosolható nem történt. Hihetetlen nagy munkát 

végez a hivatal. 

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Elmondja, hogy nem tudja, honnan jön ez a fajta 

felkészültség az ellenzéki képviselőknél. A képviselők olyan hibákba mennek bele, amihez a 

felkészültségük önmagában nincsen meg, de lehet, hogy ő becsüli őket alul. Árnyék jegyzői 

hatást érzékel ebben a dologban. Mintha valaki segítené őket. Egy magas felkészültségről 

adnak tanúbizonyságot tehát üdvözli Mártát. 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: A nyilvánosság kedvéért elmondja, hogy semmiféle 

törvényességi észrevételt nem tettek a kormányhivatal részéről egyetlen egy alkalommal sem. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy ő minden esetben valamennyi előterjesztést 

végigolvassa, amit nem tud annak utánakérdez. Van pár jogász ismerőse, amivel nem 

boldogul azt Budapestről megkérdezi. Az nem baj ha egy képviselő felkészült. Semmi olyat 

nem mondott amihez különleges felkészültség kellene. Nem kívánta leterhelni az 
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interpellációkkal a hivatalt, ha egyszer tisztességes választ kapott volna, akkor erre nem kerül 

sor. Volt olyan kérdése ahol hat hónap után kapta meg az adatokat. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Megköszöni Barkász Sándor dícsérő szavait, hiszen mindenki a 

városért dolgozik, és, hogy ehhez kitől kér segítséget, hát azoktól akik ebben jártasak. 

Szerencsére kilenc jogász segíti a munkájukat és ez így van jól. A IV/7. előterjesztésnél 2015 

január egyel lépett életbe a törvény, és csak most döntünk benne? A felkészültség akkor hol 

jelentkezik. Lehetne előre tervezni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az említett példánál Békéscsabai is három napja döntött, nem 

olyan nagy dologról van szó. Az ellenzék nagyobb figyelmet fordít az anyagok 

előkészítettségére mint a város ügyeire. Az, hogy támogatások érkezzenek ide és új 

pályázatokat keressenek, vagy ötletet adjanak ott már nem ekkora a lendület. A 

gazdaságfejlesztési programhoz egyetlen egy javaslat sem jött az ellenzék oldaláról. Egyetlen 

egy törvényességi észrevételt sem tett a kormányhivatal. A hivatal lelkiismeretesen végzi a 

munkáját.  

 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 7 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés, Kossuth u. 4. szám alatti ingatlan ingyenes állami 

tulajdonba adására vonatkozó szerződés közös 

megegyezéssel történő módosítása 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a kormányhivatal átveszi a járásbíróság 

épületét. Első lépésben a földszinten kormányablakokat alakítanak ki.  
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Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (Rácz 

Attila elhagyta az üléstermet. ) 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti 

156/2014. (IV.30.) és 278/2014. (VIII. 28.) határozataiban foglalt 

azon szándékát, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező – 

önkormányzati közfeladattal nem terhelt - természetben 5630 

Békés, Kossuth Lajos utca 4. szám alatti ingatlant (2007 m2 

területnagyságú ingatlan a rajta található mindösszesen 764 m2 

hasznos alapterületű volt középiskola megnevezésű épület és 

udvar, hrsz.: 5633) a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 

összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. 

törvényben meghatározott közfeladatok ellátása érdekében, a 

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatalának 

elhelyezése, valamint Kormányablak kialakítása céljából, 

ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kívánja adni. 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét az ingatlan birtokbaadásával, 

valamint tulajdonba adásával kapcsolatos valamennyi okirat 

aláírására, szükséges jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel kötött 

városüzemeltetési szerződés felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 
 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2015. (III. 30.) határozata:  

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltatóval kötendő 

városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó 



 21 

megállapodást 2015. április 1. napjától 2020. március 31. -

ig - a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal - 

jóváhagyja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására, 

valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek 

átnevezése. 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. A 

Gorkij utcával kapcsolatban elmondja, hogy nem tartja rossz írónak de a történelmi múltja 

miatt kell megváltoztatni. A lakossági fórumon a Fonó utcában állapodott meg a lakosság. A 

Tanácssor utca esetében pedig az Őszi utcában állapodtak meg.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint ez az utcanév átnevezés csak többletkiadás 

az önkormányzatoknak. Az ott lakóknak pedig kellemetlenségeket okoz. Mucsi Andrásnak 

javasolja, hogy olvassa el Gorkij önéletrajzát. Néhány adat: szembefordult Leninnel, elfogott 

embereket szabadított ki, bírálta a rendszert és háromszor emigrál a Szovjetunióból. Wass 

Albert Magyarországon híres író és hős, Romániában pedig háborús bűnös. A táblák cseréje 

és az okmányok átíratása a városnak mennyibe fog kerülni? 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: Elmondja, hogy ez számukra nem passzió hanem törvényi kötelezettség. Ő maga nem 

feltétlenül ítéli el Gorkijt de az akadémia jelzésére ezt kell lépni. Az ott lakók véleményét 

kikérve született ez a döntés.  

 

DR.UHRIN ANNA aljegyző: Az okmányiroda hivatalból átvezeti az adatokat. A 

lakcímkártya és a forgalmi engedély költségeiért nem kell fizetni. A földhivatali átjegyzésnél 

kell költséggel számolni. Az ingatlanonként 6.600,- forint. 44 ingatlant érint ez. A 

házszámozás is az új jogszabályoknak megfelelően fog megtörténni. Az utcanév táblák 

megközelítőleg 4-5 ezer ft/ db áron beszerezhetőek.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Nyelvészkedni szeretne kicsit. Javasolja, hogy ne 

Őszi legyen hiszen a többi évszak is úgy szerepel, legyen Ősz utca.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja hogy „Őszi helyett Ősz utca szerepeljen”  
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 8 igen  2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

117/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete azt a javaslatot amely 

szerint: „Őszi helyett Ősz utca szerepeljen” támogatja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

118/2015. (III. 30.) határozata:  

 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Maxim Gorkij utca közterület elnevezését a XX. századi 

önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület elnevezése 

miatt Fonó utca elnevezésre változtatja meg. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Tanácssor utca közterület elnevezését a XX. századi 

önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület elnevezése 

miatt Ősz utca elnevezésre változtatja meg. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

felkéri polgármesterét, hogy a közterület-átnevezéssel 

kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget, az 

érintett személyeket írásban tájékoztassa az ezzel 

összefüggésben felmerülő szükséges ügyintézési feladatokról. 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterület-

átnevezéssel érintett utcák új utcanév tábláit helyezze ki az 

áthúzással érvénytelenített, korábbi utcanév táblák 

meghagyása mellett. 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület-

elnevezése miatt indult ingatlan-nyilvántartási eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a 2015. évi 

költségvetés terhére átvállalja.  

 

Határidő:  értelme szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015. (IV. 02.)  r e n d e l e t e : 

 

A KÖZTERÜLETEK, TELEPÜLÉSRÉSZEK 

ELNEVEZÉSÉRŐL, AZOK JELÖLÉSÉRŐL, A 

HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL, VALAMINT A 

MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK KÖZTERÜLETI 

ELHELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 33/2008. (X.1.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

22/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. Ez a lakás már hosszú ideje üresen áll. Éves szinten bevétele lehet belőle 

az önkormányzatnak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015. (IV. 02.)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK 

BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE 

VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL 

SZÓLÓ 22/2011. (VIII. 26.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET 

M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város közművelődési koncepciójának jóváhagyása 
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Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: 5 perc szünetet rendel el. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szünet után megállapítja, hogy a 11 képviselőből 10 képviselő  

jelen van így a képviselő-testület határozatképes és folytatja munkáját. 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A közművelődés területén az önkormányzat szerepe megnőtt. 

Szükséges egyben látni a rendezvényeket, irányelveket és területeket. látni kell azokat a 

területeket is, amiket fejleszteni akarnak. Az élhetőséget a közművelődés nagymértékben 

befolyásolja. Tudni kell milyen egyesületek, szervezetek tevékenykednek és irányítják ezt. A 

koncepció ezeknek az összességét tartalmazza. Az ifjúsági koncepció kidolgozás alatt áll. Egy 

biztos a közművelődés nem hoz pénzt. A közösséget fejleszti és irányítja. Ezen 

szolgáltatásokból mindenki azt vesz igénybe amit szeretne. A koncepciót Sápi András 

intézményi referens készítette.     

 

DR.SERES ISTVÁN képviselő: A város monográfiájához nem kell öt év. Egy jó csapat kell 

hozzá, és lehetőleg helyiek. A nemzetiségi kulturális programokat lehetne színesíteni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 

Békés város közművelődési koncepcióját – a határozat 

mellékletét képező tartalommal – elfogadja.  

Határidő:  intézkedésre azonnal 

  felülvizsgálatra: 2018. március 31. 

Felelős: intézkedési terv szerint 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (IV. 02.)  r e n d e l e t e : 

 



 25 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12./2015 (IV. 02.) 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I    R E N D E L E T E 

 

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL  

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Ez a 

szabályzat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget foglalja keretek közé. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 9. ponttal kapcsolatban kérdezné, hogy a hibát nem lehet 

javítani? Mert erre meg volt a szabály, és még az országgyűlési képviselők is javítják a 

nyilatkozatukat. A 2.3. ponttal kapcsolatban kérdése, hogy a tavalyi bevallásokat 

visszakapták, de az az előttiek hol vannak? Meddig kell megőrizni a nyilatkozatokat? 

 

DR. UHRIN ANNA  aljegyző: A 9. ponton lehet pontosítani, ha a képviselő-testület úgy 

gondolja, jogi jelentősége nincsen. A vagyonnyilatkozatok megőrzésére vonatkozóan az 

MÖtv. írja elő, hogy az új nyilatkozat leadásakor a múlt évit vissza kell adni. A régebbiek 

megőrzéséről a törvény nem rendelkezik.   

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A kérdése, hogy a régebbi vagyonnyilatkozatai hol vannak? 

Amennyiben a törvény nem zárja ki a javítást akkor véleménye szerint lehet javítani. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: Véleménye szerint a képviselő legyen annyira igényes, hogy nem javít bele a 

vagyonnyilatkozatba, hanem kicseréli azt. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint fél évvel a leadás után senki se cseréljen 

oldalakat a vagyonnyilatkozatában. A hiba nem akkor derül ki amikor leadásra kerül hanem 

később. 

 

DR. UHRIN ANNA  aljegyző: Itt nyílván nem arról van szó, hogy a képviselő kikéri fél év 

múlva a vagyonnyilatkozatát és egy teljesen új tartalmú nyilatkozatot tesz. Hiszen van egy 

bizottság aki vizsgálja ezen nyilatkozatokat. Természetesen itt elírásról van szó és nem 

tartalmi javításról. Tartalmi javítás esetén módosított vagyonnyilatkozatot kell benyújtani.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: A korábbi vagyonnyilatkozatokat elzárva őrzik a hivatalban a 

selejtezés szabályai szerint. Egyértelmű, hogy itt az elírásról van szó ebben a szabályzatban, 

nem tartalmi módosításról, még azelőtt mielőtt a bizottság nyilvántartásba venné.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 

határozat mellékletét képező - vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló 

szabályzatot elfogadja.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Tárnok Lászlóné jegyző 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Intézményi gazdasági feladatok ellátásának végzése 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint december óta bőven lett volna idő a 

szükséges tárgyalások lefolytatására, megvizsgálására. A városvezetés felelőtlenül kezelte ezt 

a helyzetet. Április 1-től már új felállásban kell működni a szervezeteknek. Saját 

elképzeléseket akarták lenyomni az intézményeken, a dolgozók részéről viszont nem várt 

ellenállásba ütközött a város vezetése. Ugyanez történt az építményadónál is. Előre kellett 

volna gondolkodni, egyeztetni kellett volna. Tisztességesebben kellene bánni a város 

intézményeivel, mert nem kell akkor csodálkozni, ha ellenreakciók születnek. Nem fogja 

megszavazni az előterjesztést mivel nem lát garanciát arra, hogy a döntés átmeneti. 

Kompromisszumos megoldást kellett volna elfogadni. Az SZMSZ értelmében névszerinti 

szavazást kér.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: Szalai László úgy tesz minta nem ugyanabban a képviselő-testületben ülnének. A 

határozati javaslat 5. pontja tisztán rendelkezik az egyeztetésről, és a javaslattételről. 

Visszautasítja az erőpolitika vádját. Az előterjesztésben pedig szerepelt a konkrét indokolás, 

és a megoldási lehetőségek, ehhez meg lehet még fogalmazni szakmai javaslatokat.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Kérdése, hogy volt-e olyan egyeztetés amin az 

érdekképviseleti szervek is jelen voltak? Azt érzi, hogy nem kapnak kellő tájékoztatást, nem 

tudja, hogy a dolgozók megértették e a helyzetet. Nem tudja támogatni ezt az előterjesztést. 

Akik intézményen belül vannak azok értenek ezekhez a feladatokhoz, nem érti miért kell 

ezeket a feladatokat elvonni. Véleménye szerint fel kell emelni a létszámot száz fő felé és 

akkor meg tud maradni az önállóság és minden maradhat a jelenlegi formában. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Azt gondolta, hogy fog szakmai választ kapni. Amit Mucsi 

András elmondott azt érti. Amennyiben ha egyeztettek akkor a képviselő-testület elé miért 
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nem egy egyeztetett álláspont került. Április 1-től már új felállásban kell működnie az 

intézményeknek. Volt négy hónap az átszervezésre. A dolgozók nem hisznek a 

városvezetésnek, nem véletlenül vannak itt ilyen sokan. Valahol hiba történt. Nem utólag kell 

egyeztetni. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: Az egyeztetésről is szól az előterjesztés ő ezt mondta. Leülnek az érintettekkel és 

meghallgatják a véleményüket, nem végleges döntés születik most. A kulturális központ és a 

könyvtár is ugyanolyan fontos, egyben kell kezelni ezt a kérdést. Józanul át kell beszélni ezt a 

témát. 

 

DR. GULYÁS ZSUZSANNA főorvos: Véleménye szerint ez az előterjesztés átmeneti 

megoldás, amely csak elhúzza a probléma megoldását, ami az idő hiánya miatt keletkezett. 

Reméli, hogy születhet egy szakmailag jó megoldás, ami a rendelőintézet a betegek és a 

lakosság számára is elfogadható, ami jogilag is korrekt. A különböző intézmények különböző 

megoldási javaslatokat vittek az egyeztetésekre, azonban érdemi eszmecsere még nem folyt. 

Ez bizonytalanságot szül a működtetésben. Véleménye szerint nem biztos, hogy egységes 

megoldást kell találni minden intézmény számára. A betegellátás azonnali helyi döntéseket 

igényel, nem lehet más gazdasági vezető döntésére várni. Nehézkessé teszi a napi 

folyamatokat. A gazdasági osztályuk munkatársai csatolt munkakörben dolgoznak. A 

problémák így azonnal orvosolhatóak. A rendelőintézet megáll a lábán a TB finanszírozásból. 

Minden egyéb megoldás nem gazdaságos és nem hatékony. Európában a legkeresettebb 

szakma az egészségügyi és szociális dolgozóké. A dolgozóinkat tehát meg kell becsülni és 

motiválni kell ellenkező esetben könnyen lehet, hogy elvándorolnak. A rendelőintézet 

létszáma azért nem éri el a 100 főt mert a nyugdíjas korú orvosaik más státuszba kerültek. 

Jelenleg 17 fő szakorvos így dolgozik, amennyiben őket bele lehetne számolni a létszámba 

akkor meg lenne a szükséges 100 fő. Országosan már születtek más megoldások. A békési 

rendelőintézet országosan tekintve közepesen nagy a megyében a legnagyobb. Hasonló 

intézményeknél nem az önkormányzat alá rendelés volt a megoldás. Integrált intézményként 

is bizonyítottak már. Foglalkoztak már a szociális központ könyvelésével, az összes bölcsőde 

és uszodával is. 2012 januárjában az uszoda azért került leválasztásra mert szó volt a 

rendelőintézet államosításáról, de ezt most nincsen napirenden. Bízik abban és a dolgozók is, 

hogy sikerül kidolgozni a végleges megoldást, és meghallgatják szakmai érveiket. Ebben 

partnerek lesznek. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni Dr. Gulyás Zsuzsanna főorvos asszonynak azt, 

hogy a nyilvánosság előtt is elmondta azt amiről már korábban egyeztettek. Szakmailag jó 

döntés fog születni. Azt nem vitatja, hogy egy kicsit megkéstek ezzel az üggyel. Az 

önkormányzatnak a három intézményére egyszerre kell meghozza a döntését, ebből nem lehet 

kiemelni egyet. Ő maga mindenkit igyekezett megnyugtatni. Szalai László képviselőtől nem 

várt mást hiszen ő politikus. De az, hogy ez az önkormányzat ez a képviselő-testület nem a 

legjobb megoldást fogja meghozni ami a békési betegeket illeti azt kikéri magának. Ezt 

elmondta a főorvos asszonynak is és kéri, hogy ezt vegye tudomásul. Elmondja, hogy itt a 

törvény pontosan leírja, hogy mit lehet és kell tenni, abból lehet csak választani. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint itt mindenki azt akarja, hogy jól működjön a 

rendszer. Ő azt vetette föl problémaként, hogy időben csúszott meg az önkormányzat. Előtte 

kellett volna egyeztetni ebben a kérdésben. Az a baj, hogy az időbeni csúszás már nem 

először fordul elő, és nem kíván ebből politikai tőkét kovácsolni.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a kérdést szakmailag megfelelően fogják 

rendezni, hogy mindenkinek legyen munkája, ezzel nincsenek még elkésve. Sajnos volt aki 

hergelte az embereket. Minden egészségügyi dolgozóra szükség van. Ezt mindenki tudja.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy az előterjesztésről Szalai László képviselő 

kérésére név szerint fognak szavazni. 

 

SZMSZ értelmében ő fogja felolvasni a képviselők nevét betűrendben. Megkéri a 

képviselőket, hogy hangosan jelezzék döntésüket. 

 

A szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: igen 

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: igen 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő: igen 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: igen 

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: nem 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: igen 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: igen 

 

PÁSZTOR JÁNOS képviselő: nem 

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: tartózkodás 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: nem 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Megállapítja, a szavazás eredményét, a képviselő-testület 6 

igen 3 nem  1 tartózkodó szavazatot hozott.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Bejelenti, hogy rosszul szavazott. Új szavazást kér.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy az előzőleg elfogadott határozat így nem 

érvényes.  

 

SZMSZ értelmében ő fogja felolvasni a képviselők nevét ismételten betűrendben. Megkéri a 

képviselőket, hogy hangosan jelezzék döntésüket. 

 

A szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: igen 

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: igen 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő: igen 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: igen 
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KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: nem 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: igen 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: igen 

 

PÁSZTOR JÁNOS képviselő: nem 

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: nem 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: nem 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Megállapítja, a szavazás eredményét, a képviselő-testület 6 

igen 4 nem  szavazatot hozott.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a szavazás eredményét. 

 

A képviselő-testület 6 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2015. (III. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek gazdálkodási feladatainak ellátásával 2015. április 1-

jétől a Békési Polgármesteri Hivatalt bízza meg. A gazdasági vezetői 

kötelezettségvállalási, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési jogosítványokat a 

Békési Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályvezetője vagy az általa 

felhatalmazott személy gyakorolja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Békés Város jegyzőjét, 

hogy a gazdálkodási feladatok ellátására, megosztására vonatkozó megállapodásokat 

az intézményekkel kösse meg. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Békés Város 

Polgármesterét, hogy munkáltatói jogkörében eljárva a költségvetési szervek 

gazdasági vezetői megbízásait 2015. március 31-ével vonja vissza. 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Békés Város Jegyzőjét 

és a gazdasági szervezettel rendelkező intézmények vezetőit, hogy a dolgozók más 

munkáltatóhoz való kirendeléséről kössenek megállapodást. 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Békés Város 

Polgármesterét, hogy az érintettekkel folytasson egyeztetést és az áprilisi soros 

képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot a költségvetési szervek gazdálkodására 

vonatkozó végleges megoldásról. A javaslat terjedjen ki a feladatellátás szervezeti 

kereteire és létszámára, az esetlegesen szükséges létszámcsökkentés végrehajtására 

is. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

  beszámolásra: 2015. áprilisi soros képviselő-testületi ülés 

 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Tárnok Lászlóné jegyző 

  Váczi Julianna osztályvezető 
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  Költségvetési szervek vezetői 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja a jelenlévőknek, hogy senkinek a munkája nem kerül 

veszélye. A békési egészségügy a legjobb körülmények között fog dolgozni. Ennél többet 

nem tud ígérni.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Városgondnokság igazgatói pályázata 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2015. (III. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Városgondnokság igazgatói álláshelyére kiírt pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítja. Az álláshelyre kiírt pályázatot 

megismétli azzal, hogy az igazgató képesítési 

követelményeiként a felsőfokú végzettséget és pénzügyi 

szakképesítést írja elő. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri polgármesterét, hogy a hogy a pályázat kiírásról 

gondoskodjon.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

  beszámolásra: 2015. májusi képviselő-testületi 

ülés 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Múzeumi pályázatok jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  Itt arról 

van szó, hogy pályázatokat lehet beadni az önkormányzatnak. két féle pályázati lehetőség van. 

Ezek vissza nem térítendő támogatások. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

123/2015. (III. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklete II. 7.b ) pontja szerinti, Múzeumok szakmai 

támogatása című pályázatot benyújtsa. A pályázni kívánt összeg 

maximum 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás. 

Önerő biztosítása nem szükséges.  

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklete II. 7. d ) pontja szerinti, Járásszékhely települési 

önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 

támogatása című pályázatot benyújtsa. A pályázni kívánt összeg 

maximum 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás. Önerő 

biztosítása nem szükséges. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

utasítja a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatóját, 

hogy a pályázat benyújtásában és végrehajtásában az intézmény 

dolgozóival működjön közre. 

 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Köznevelési ingatlanok működtetéséről szóló döntés 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

Örömmel vették a működtetést.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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124/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

tulajdonában lévő és az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési feladatot ellátó intézményi ingatlanok 

működtetését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 74. § (4) bekezdése és 76. § (1)-(4) bekezdése szerint 

2015. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig 

vállalja. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az Állami Számvevőszék ellenőrzése a Békési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat  gazdálkodásával kapcsolatban. 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2015. (III. 30.) határozata:  

 
I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék Békési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről készült jelentésére 

megtett – a határozat 1. mellékletét képező - intézkedési tervet tudomásul veszi.  

II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét az 

alábbiak szerint módosítja: 

1. A 3. § 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

" 8. A jegyző által kijelölt köztisztviselők útján segíti a városi roma, német, szlovák,  

román nemzetiségi önkormányzat és a társulások munkáját és biztosítja  a működésük 

feltételeit. Gazdasági szervezete útján ellátja az alábbi költségvetés alapján gazdálkodó 

szervezetek gazdálkodási feladatait: 

a) Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

b) Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

c) Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat 

d) Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat 

e) Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

f) Békési Kistérségi Társulás és Iroda" 

2. Az SZMSZ kiegészül a 15/A. §-al az alábbiak szerint: 
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" 15/A. § a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a 3. § 8. a) - e) pontjában felsorolt szervezetek 

testületi üléseinek megszervezéséről, meghívók készítéséről és kézbesítéséről, jegyzőkönyvek 

vezetéséről, az írásbeli előterjesztések előkészítéséről" 

3. Az SZMSZ 4. Mellékletét képező Gazdasági Szervezet Ügyrendjének 2. § (2) bekezdése 

kiegészül az alábbi c) ponttal: 

" c) a nemzetiségi önkormányzatok, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, a Békési 

Kistérségi Társulás és Iroda tekintetében ellátja a tervezési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat." 

III.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Szervezet Ügyrendjének 

függelékét az előterjesztés mellékletében foglaltak alapján fogadja el. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Tárnok Lászlóné jegyző 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Szociális és gyermekvédelmi intézményi térítési díjak 

felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés  csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2015. (III. 30.) határozata:  

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

gyermekvédelmi intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Tárnok Lászlóné jegyző 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Vízterhelési díj megállapítása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az Alföldvíz Zrt., mint 

közszolgáltató által Békés városra meghatározott vízterhelési díjak összegét, melyeket az 

alábbi táblázat tartalmaz (ÁFA nélkül): 

Fogyasztói szegmens 

Vízterhelési egységdíj 

2015. 04. 01-től 

(Ft/m³) 

lakossági fogyasztó 2,00 

önkormányzati fogyasztó 2,00 

hatósági díjas fogyasztó 3,00 

szippantott szennyvíz után 4,50 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:     Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2015. (III. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 éves 

határozott időtartamra ingyenes használatba adja a BKSZ 

PLUSZ Kft-nek az NBK-501 frsz-ú IVECO gyártmányú, 

IG140E2CA-SERES típusú hulladékszállító járművet szelektív 

hulladékgyűjtés ellátása céljából. 
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét az – előterjesztés mellékleteként csatolt 

használati szerződés aláírására, a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:    Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Motoros Baráti Kör elhelyezése 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2015. (III. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 

április 15. napjától 2016. március 31. napjáig a Békés, 

Széchenyi tér 4. szám alatti, 2236. hrsz. –ú ingatlanban 

elhelyezkedő 290 m
2
 alapterületű „Kazamata” elnevezésű 

pincehelyiséget - az önkormányzati vagyonról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) 

rendelet 23. § (2) bekezdése alapján - a Békési Motoros 

Baráti Kör számára, rezsiköltségek megfizetése mellett 

térítésmentesen használatba adja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a határozat mellékleteként 

csatolt használati szerződés aláírására és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Ideiglenes Bizottság jelentése 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Sajnálja, hogy a bizottság elnöke nincsen jelen. Mindenki 

megkapta a módosító javaslatait. Véleménye szerint a szavazati arány szerint a jelentésbe az 

sem kerülhetett be, ami elhangzott. Az egész vizsgálat mesterségesen nehezített körülmények 

között folyt. Megkésve kapták meg a kimutatásokat, azok hitelességével szemben kétségei 

vannak. A bizottság működését beárnyékolta az, hogy tagja volt az a képviselő aki bevallása 

szerint is érintett volt két pályázatban. A polgármesteri hivatal egyoldalú jogszabály 

értelmezéssel lassú adatszolgáltatással nehezítette a vizsgálatot. Zárt ülés jegyzőkönyvét is 

csak napok után kapta meg. Az a véleménye, hogy a közpénzek felhasználása még a 

képviselő egy része előtt is rejtve volt. Négy év alatt csak 10 pályázatról döntött a képviselő-

testület és több mint 300-ról a polgármester. A pályázati pénzek egy behatárolható szűk 

csoport felé mozogtak. A munkák elnyerésénél három különböző személy esetében szerepet 

játszhatott, hogy a képviselő-testület tagjaival vagy a polgármesteri hivatal valamely 

munkatársával rokoni kapcsolatban állt. Az egyik békési vállalkozó csődje után helyébe 

szintén ilyen vállalkozók léptek. A bóbita utcai óvoda közbeszerzési hibája miatt 2290 ezer 

forintot fizetett ki a város büntetésként és perköltségként. Megkéri, hogy a módosító 

javaslatairól egyesével szavazzanak, azokat a polgármester úr olvassa fel. A vizsgálat arra 

elég volt, hogy a közpénzek kezelése átláthatóbb lesz. Kisebb lesz a közpénzek meghatározott 

irányba történő mozgása, ha a pályázatoknál valós verseny lesz, ha a helyi vállalkozók is 

nyernek és megszűnnek az udvari beszállítók, akkor már eredményt értek el. Lehet, hogy a 

vizsgálat most lezárult, de ha lesz elegendő bizonyíték akkor lépni fog. Legújabb fejlemény, 

hogy jelentkezett egy vállalkozó aki hajlandó írásba adni bizonyos pénzek mozgását.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ügyrendi javaslata, hogy a 

kiosztott anyag miatt és érintettsége miatt kéri a zárt ülésen való megtárgyalást. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ügyrendi hozzászólásában elmondja, hogy nem ért egyet a zárt 

üléssel mivel a határozati javaslatokban semmi olyan nem szerepel ami eddig már ne hangzott 

volna el valahol. Mivel már ezt tárgyalták nyílt üléseken, bizottsági üléseken nincsen szükség 

zárt ülésre. Nem tudja, hogy melyik az a pont amelyik személyiségi jogokat sért.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Elmondja, hogy a bizottság nem talált érdemi, tartalmi hibát. 

Annak, hogy lebegtetve vannak nevek cégek, tulajdonosok annak nem látja értelmét. A 

vizsgáló bizottságon sem tudtak semmi bizonyítékkal szolgálni. A további tartalom nélküli 

lebegtetés ne kapjon nyilvánosságot. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: Mivel ezen előterjesztésben személyes adatok vannak, zárt ülésen kellene ezt tovább 

tárgyalni független attól, hogy elhangzottak e már ezek a gondolatok vagy sem. A 

vizsgálóbizottság nem nagyon akart működni. Januárban csak megalakult. Az állítólagos 

bizonyítékok nem kerültek elő. Konkrétumot szeretne látni. Se januárban sem márciusban 

nem került elő egyetlen egy bizonyíték sem. A megfogalmazott állításokat nem tudja, mi 

támasztja alá. Hozzá nem jutottak el információk, de a lebegtetés fél éve tart.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy két pont miatt is elrendelhető a zárt ülés. 

Egyrészt kérte a képviselő úr személyes érintettség végett. Az MÖtv. 46. § (2) a) pontja 

alapján illetve a 46.§ (2) b) pontja alapján is tartható zárt ülés.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytassa a munkáját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő. (Szalai 

László nem vett részt a szavazásban. ) 
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A képviselő-testület 7 igen 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

130/2015. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-

testületi ülését az MÖtv. 46. § (2) b) pontja alapján zárt ülésen 

folytatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 130/2015. (III. 30.) 

határozatával elrendelt   z á r t   ü l é s   tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 

ülésterem elhagyására.  

 

A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.  

 

A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület  n y í l t   ülésen folytatja 

munkáját a napirendnek megfelelően.   

 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 11 képviselőből 10 képviselő jelen 

van.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

szabadtéri égetés szabályairól szóló rendelet megalkotása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: A tavaszi égetés időpontját szeretné április 15-re módosítani. 

Ebben az évben már nem lenne mód jogszabályszerűen eljárni.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy szeptember 15-től november 30-ig és február 15-

től április 15-ig tart az égetési időszak. A közte lévő időben miért nem? 

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Az avar és a kerti hulladék égetéséről van szó. Ennek 

vegetációs időszakon kívül kellene lennie. A rendeletben ez meg is van magyarázva, hogy mit 

lehet égetni és mikor. Ez csak ekkor biztosítható ebben az időszakban.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy nem egyeztetett Gál András osztályvezetővel 

de véleménye szerint jó így a rendelet ahogyan van.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Amit Gál András osztályvezető elmondott logikus, de 

novemberben pont, hogy sok csapadék esik.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Az az indoka ennek a két rövid ciklusnak, hogy az égetés 

tilalmát ellenőrizni kell, ez rengeteg plusz munkát jelentene a polgármester hivatalnak. A 

rendelet betartatását pedig ellenőrizni kell.  
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy írásban kér választ arra, hogy decemberben 

miért nem lehet égetni 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet, azzal a módosítással, 

hogy 2015. évben március 31. helyett április 15-ig lehet égetni. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (IV. 02.)  r e n d e l e t e : 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13./2015 (IV. 02.) 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I    R E N D E L E T E 

 

A SZABADTÉRI ÉGETÉS SZABÁLYOZÁSÁRÓL  

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 102/2015. (III. 30.) 

határozatával elrendelt   z á r t   ü l é s   tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 

ülésterem elhagyására.  

 

A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.  

 

A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület  n y í l t   ülésen folytatja 

munkáját a napirendnek megfelelően.   

 

B e j e l e n t é s e k   -   i n t e r p e l l á c i ó k :  

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Elmondja, hogy az első pontra adott választ el 

fogadja. A második pontra adott választ nem tudja elfogadni, mert a jegyző a tulajdonost 

pótlásra kötelezheti, erről rendelet rendelkezik.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő asszony nem fogadta el a választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 7 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

162/2015. (III. 30.) határozata:  
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Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „A Penny parkolójánál fakivágás történt, 

mikor lesznek pótolva ezek a fák? A Kossuth utcai volt 

járásbíróságtól a benzinkútig a fákat pótolni kellene. A 

kínai bolt előtt a Juhos fotó mellett is pótolni kellene a 

fákat” tárgyú interpellációjára adott  polgármesteri választ 

elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő:  Elmondja, hogy a kérdésére kapott választ elfogadja, azonban a 

kérdést rendezni kell.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy a kérdésére adott választ elfogadja. 

 

Interpellációs kérdések: 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy megnézte a hulladék gyűjtő udvarban ingyen 

átveszik a műanyagot, papírt, fémet, elektronikai hulladékot, növényvédő szert. Kérdése, 

hogy a ruhát miért nem? Miért van ilyen különbség téve a ruhánál? 

 

Polgármester úr szerint megfelel-e a gyógyszertári ügyelet ideje és rendszere? 

 

Kéri megkapni a helyi médiával kötött szerződések másolatát. 

 

Mely esetekben lehet bizottsági tárgyalás nélkül a képviselő-testület napirendjére venni az 

előterjesztéseket? 

 

Ha a képviselő kéri ki kell-e adni a bizottsági ülés hangfelvételét, megőrzésével kapcsolatban 

érvényes-e a képviselő-testületi ülés hangfelvételére vonatkozó szabályozás? 

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Vadvirág utca a Táborhely utca felöl 

megközelítve, rendkívül rossz. Kátyúzásra lenne szükség. 

 

A Tanácssor utca a focipálya felöli vége nagyon megsüllyedt. Nagyon balesetveszélyes. 

 

A Bihari utca 7 szám alatt van egy lebontott épület, a tulajdonost fel kellene szólítani a 

rendbetételre. 

 

Március 19-i átláthatósági rendelet miért nem került kiküldésre az illetékes bizottságok 

számára? Ki sértette meg az SZMSZ 24. § (3) bekezdését? 

 

Békés Város Szervezetfejlesztési komplex anyagát szeretné megkapni Rácz Attila képviselő 

úr. 

Mikor tervezi a polgármester úr ezt az anyagot minden képviselőnek eljuttatni. 
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DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő: 

 

A Szendrei utca kátyúzása szükséges lenne. 

 

A Vásárszél utcán lakók kérték meg, hogy a garázs sor előtt van néhány kiszáradt fa, ezeket ki 

kellene vágni. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelentést kíván tenni: A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési 

Központ Zrt. (az akkori Közreműködő Szervezet) 2013. júliusában a Bóbita Óvoda 

közbeszerzési eljárásával kapcsolatban szabálytalansági eljárást kezdeményezett 

önkormányzatunkkal szemben a Közbeszerzési Döntőbizottság elmarasztaló döntése után. „A 

közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó pénzügyi korrekciók 

meghatározására vonatkozó iránymutatások a strukturális alapok és a Kohéziós Alap által 

társfinanszírozott kiadások tekintetében” című COCOF Útmutatójának 24. pontjában 

foglaltak alapján, amennyiben a közbeszerzési eljárás során sérülhetett a gazdasági szereplők 

közötti egyenlő elbánásra vonatkozó alapelv, a szerződés összegének 10%-os, (az eset 

súlyosságának függvényében minimum 5%) korrekciója alkalmazandó szankcióként. 

A szabálytalansági eljárás 2013. augusztus 28-án felfüggesztésre került a közbeszerzési ügy 

jogerős lezárásáig. 

A DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft a Kúria döntése után 

folytatta a szabálytalansági eljárást és 5%-os pénzügyi korrekció mellett döntött, mely döntést 

2015. március 9-én vettünk át. 

A pénzügyi korrekció miatt az Irányító Hatóságnál, a Nemzetgazdasági Minisztériumnál 

fellebbezést nyújtottunk be 2015. március 12-én. A fellebbezésről szóló döntést a 14/2012.(I. 

26.) KT határozattal elfogadott, Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 

Közbeszerzési Szabályzatának 14. §-a alapján Békés város polgármestere hozta meg. 

 

Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a hivatal munkatársai munkáját, 

a képviselő-testület nyilvános ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző   


