
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 10-én, a Városháza 

Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt  üléséről.  

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 

 Pásztor János, Deákné Domonkos Julianna  

 Balázs László, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, 

 Rácz Attila, Szalai László, Dr. Seres István 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 távolmaradt: Barkász Sándor   

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 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, hogy új napirendi pontként kerüljön felvételre 

IV/11.-es sorszámmal Nem képviselő Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottsági tag megválasztása tárgyú előterjesztés. Javasolja a meghívó szerinti napirend 

megtárgyalását azzal, hogy az újonnan felvett napirendi pontot a III/1.-es napirendi pont előtt 

tárgyalja a képviselő-testület. Zárt ülésen kell megtárgyalni a IV/9. és IV/10. napirendi 

pontokat. 

 

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 

348/2014. (XI. 10.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2014. november 10-i 

ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

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

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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I/1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/2. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

IV/11.  Nem képviselő Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsági tag  

megválasztása 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

III. Előterjesztések 

1. Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

2. Beszámoló a XVI. Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester    

3. Békés Város Önkormányzata 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve, 

valamint a 2015. évi éves ellenőrzési terve 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester     

       

IV. Egyéb előterjesztések      

1.  Folyószámla-hitel (likvid-hitel) megújítása 2015. évre 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

2. A Békési Városgondnokság költségvetésének módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

3. A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás számára jóváhagyott átadott 

pénzeszközök előirányzatának zárolása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

4. Békés Város Önkormányzata 2010-2014. évi közbeszerzései felülvizsgálatának 

előkészítése   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

        

5. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központ 

tetőfedés javítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

6. Tarhosi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

7. Óvodaigazgatói pályázatok véleményezése    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

8. Körzethatárok véleményezése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

9. A 2014. évi szociális jellegű bérbeadási névjegyzék kapcsán érkezett 

észrevételek   

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

10. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 
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Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

 

V. Bejelentések, interpellációk 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy minden képviselőnek kiosztásra került egy 

boríték, amely tartalmaz helyi rendeleteket, és a jelenleg hatályos önkormányzati szmsz-t. 

Ezeket az anyagokat tájékoztató jelleggel osztották ki, hiszen hat hónapon belül a képviselő-

testület felülvizsgálja az szmsz-t.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy az interpellációknál kívánt hozzászólni, így 

majd ott is választ szeretne kapni a kérdésére. Kérdése, hogy az szmsz. módosítását az alakuló 

üléstől számítva mennyi időn belül kell beterjeszteni az új törvény szerint?   

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Válaszában elmondja, hogy a képviselő-testület az alakuló 

ülésén döntött, hogy a gazdasági programot a fejlesztési tervet és az szmsz.-t fölülvizsgálja a 

törvényi kötelezettségnek megfelelően. Ezért került kiosztásra az szmsz., hogy át lehessen 

tanulmányozni és amennyiben gyakorlati módosítása lesz a képviselőknek azt szívesen várják. 

A gazdasági program a januári képviselő-testületi ülésen lesz felülvizsgálva. Tudomása 

szerint az szmsz.-t hat hónapon belül kell felülvizsgálni, reményei szerint már a januári ülésre 

elő tudják készíteni.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy lehet ő tudja rosszul de az új törvény 

értelmében vagy az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen kell felülvizsgálni az szmsz.-t. 

Tudja, hogy mit fogadott el a képviselő-testület a legutóbbi ülésén és lehet, hogy ő téved. 

Kérése, hogy ennek nézzenek utána. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy utánanézett ennek a dolognak és az Mötv. 43§ (3) 

bekezdése értelmében alakuló ülés vagy az azt követő ülésen kell az szmsz. módosításáról 

dönteni.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy törvényesen jártak el, hiszen az alakuló 

ülésen beterjesztésre került az szmsz. felülvizsgálata, annak megfelelően, hogy milyen 

döntések születtek. Az alpolgármesterre, tanácsnokra, bizottsági struktúrára vonatkozó 

módosítások át lettek vezetve. A felülvizsgálatnak tehát eleget tettek. Az szmsz. bármikor 

módosítható, jelenleg más módosító javaslat nincsen. Amennyiben szükséges be fogják 

terjeszteni a módosításokat.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az alakuló ülésen valóban módosították az 

szmsz.-t, ezzel a törvényi feltételeknek eleget tett a képviselő-testület.  Valószínű, hogy a 

közeljövőben szükséges lesz egyéb módosításokat beterjeszteni az szmsz-el kapcsolatban. Ez 

az anyag elő lesz készítve a következő képviselő-testületi ülések egyikére.  

 

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 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy amennyiben a képviselők közül van valakinek 

olyan információja, amit szeretne a tájékoztatókban szerepeltetni, az legalább 10 nappal a 

képviselő-testületi ülés előtt jutassa el a titkárságra. Természetesen amennyiben ezek az 
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információk közérdekűek úgy szerepelni fognak a tájékoztatóban. Ezzel kívánják, még jobban 

bemutatni, hogy milyen dolgok történnek a két képviselő-testületi ülés között. Tudomása 

szerint most is történt olyan fontos dolog a városban, amiről illő szót ejteni.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Elmondja, hogy az intézményi 

beszámolóknál kívánt beszámolni erről az eseményről. Az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság ülésén elhangzott, hogy az elmúlt héten a Dr. Hepp Ferenc iskola Budapesten 

átvehette a mentorálló intézmény címet. A tantestület a júniusi kitüntetés után is ugyanolyan 

lelkesedéssel végzi a munkáját.  

 

 

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.  

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

          

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

349/2014. (XI. 10.) 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: 10 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

350/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.  

 

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 

351/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Nem képviselő Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottsági tag  megválasztása 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti Bereczki Mónikát, aki vállalta, hogy az Ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságban dolgozzon. Miklós Lajos bizottsági helye 

megüresedett és ennek pótlására Bereczki Mónikát javasolja.  

 

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

javaslat elfogadását. 

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 

352/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő 

tagjának 2014. november 10-től megválasztja Bereczki 

Mónikát.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagot az 

eskütételre fáradjon előre. Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel időtartamára mindenki 

álljon fel. 

 

Kérem, hogy mondjak utánam az eskü szöveget. 

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

 „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
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Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; BIZOTTSÁGI TAGSÁGI tisztségemből eredő feladataimat 

a BÉKÉS VÁROS fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az esküokmány jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató 

 

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

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

elnöke: Elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést. Alaposan megvizsgálták, megnézték a tájékoztatókat. Valamennyi beszámoló 

nagyon színvonalas volt.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy egyesével tárgyalják meg valamennyi 

beszámolót. Öt darab beszámoló van. Az óvoda beszámolójával kezdenék. Köszönti Berecki 

Lászlóné igazgatót.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Elmondja, hogy a Békési Kistársági Óvoda 

és Bölcsőde igen részletes beszámolót készített. Az elmúlt 4 évről szól a szakmai beszámoló, 

a pénzügyi pedig a 2013/14. tanévről. Igazgató asszony a szervezeti, strukturális változásokról 

is írt az anyagban. A gyermeklétszám a személyzeti feltételek alakulása is megtalálható az 

anyagban. A pályázati lehetőségek és a gazdasági helyzet is bemutatásra került. 

Összességében az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott, biztonságos, az évenkénti 

változások nehézségeinek ellenére is stabil a működés. Gratulál a munkához.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Gratulál az elvégzett munkához és megköszöni a színvonalas 

beszámolót. Igazgató asszonynak szép hosszú boldog nyugdíjas éveket kíván.  

 

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

tájékoztató tudomásul vételét. 

 

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 

353/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Óvoda és 

Bölcsőde 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Következő a beszámolók sorában a Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója. A tájékoztatót Kiss Eszter tankerületi 

igazgató és Deákné Domonkos Julianna igazgató asszony készítette.   

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Elmondja, hogy az elmúlt évekhez megszokott magas 

színvonalú anyagot kaptak. Maximális tájékoztatást kaphattak az iskola munkásságáról. Ki 

szeretné emelni, hogy a versenyeredmények azt mutatják, hogy egy magas színvonalú munka 

folyik az intézményben. A pedagógusok is lépést tartanak a korral ebben a felgyorsult 

világban is. Ezekkel a továbbképzésekkel az a baj, hogy a munkaidő rovására mennek, ez a 

helyettesítéseknél okoz problémát. Gratulál a tájékoztatóhoz. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy magánjellegű véleménnyel kívánja kiegészíteni a 

beszámolót. Az idei évben iskolaválasztó szülő lett. Nagy fejtörést okozott, hogy hová írassa a 

gyermekét. A beszámoló megerősíti abban, hogy jó döntést hozott. Gratulál, és jó munkát 

kíván az intézménynek.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Szeretne köszönetet mondani Békés Város 

képviselő-testületének azért a támogatásért amit évek óta kap az intézmény. Tankerületük 

vezetőjének is megköszöni a munkát. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint valamennyi oktatási intézmény a városban 

jól látja el a feladatát. Ezt a munkát szeretné megköszönni igazgató és tankerület vezető 

asszonynak. Köszöni továbbá a tantestület kollektívájának. Bízik a sikeres együttműködésben. 

 

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. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

354/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. évi munkájáról és a 

2014/15. tanév beindulásáról szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Következő a beszámolók sorában a Szegedi Kis István 

Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tájékoztatója. Az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság ezt a tájékoztatót is megtárgyalta.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottságelnöke: Igazgató úr kérésére az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén 

kicserélték a beszámolót. Ez a beszámoló tartalmazott minden fontos elemet. Örömmel 

olvasták a sikeres középiskolai beiskolázást. Jó úton jár a sportiskolai képzés. Szép 
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eredményeket mondhat magának az intézmény. Köszöni szépen a beszámolót további sikeres 

munkát, szép eredményeket kíván. 

 

KOVÁCS DÁNIEL igazgató: Elmondja, hogy szeretne önkritikát gyakorolni. Az összeállított 

anyagra kellett volna még egy végső utolsó pillantást vetni, ami sajnálatosan elmaradt. 

Sajnálatosan belekerült két olyan passzus, ami inkább belügy mint külügy. Az egyik egy 

fegyelmi ügy a másik egy vezetőnek Végh Gábornak a személyes véleménye Varga Emília 

tanítónőről. Szeretné elmondani igazgatói véleményét az ügyről. Varga Emília kolléganőt ő 

nevezte ki intézményegység vezető helyettesnek. Az intézmény regisztrált tehetség ponttá 

vált. Ennek a pontnak látta el a koordinálását. Ezt rendkívüli magas szinten végezte el, ennek 

a tevékenységnek köszönhető, hogy az intézmény hosszú távon számít a munkájára. Kéri, 

hogy a képviselő-testület is cserélje ki ezt az anyagot ugyanúgy mint ahogyan ez a bizottsági 

ülésen is megtörtént.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: igazgató úr ezt elmondta az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság ülésén is. Véleménye szerint adminisztratív hiba előfordul. Varga Emíliáról nem 

változott meg senkinek sem a véleménye, hiszen ő egy kitűnő tanítónő. Erről nem is érdemes 

több szót ejteni.  

 

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. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

355/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Szegedi Kis István 

Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

tájékoztatóját tudomásul veszi.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Következő a beszámolók sorában a Reményhír középiskola, 

Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tájékoztatója. Az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság ezt a tájékoztatót is megtárgyalta.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

elnöke: Ez az intézmény a nevében is megújult. Az elmúlt években sok átalakuláson mentek 

át, a tájékoztatóban ez is részletesen le van írva ebben a színvonalas anyagban. A 

felnőttképzés területén új feladatokat vállaltak. Innovatív a tanári kollektíva. A célkitűzéseket 

meg tudják valósítani. Egy országos játékos vetélkedőn a Reményhír tantestülete és néhány 

tagja részt vett. Színvonalas versenyen vettek részt. Ezúton kíván gratulálni az intézménynek.   

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

356/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Reményhír középiskola, 

Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

tájékoztatóját tudomásul veszi.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Következő a beszámolók sorában a Békés Megyei Tisza 

Kálmán Szakképző Iskola tájékoztatója. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ezt a 

tájékoztatót is megtárgyalta.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

elnöke: Elmondja, hogy Igazgató asszony a teljes vertikumáról nem számolt be, csak a Békési 

tagiskoláról. Változások előtt áll és változásokon ment át az intézmény. Az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság ezt a tájékoztatót is egyhangúlag elfogadta, ugyanúgy mint a 

valamennyi korábbi tájékoztatót.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Egy összefoglaló gondolatsort kíván elmondani a 

tájékoztatókról. Amennyiben ezeknek a tájékoztatóknak csak az a célja, hogy a képviselő-

testület ezeket meghallgassa és tudomásul vegye, akkor nem mondana többet. Azonban úgy 

gondolja, hogy a város jövője és ezen tájékoztatók között van kapcsolat. Véleménye szerint az 

óvoda tájékoztatójából az tűnik ki, hogy rengeteg hátrányos helyzetű gyermek van. 

Véleménye szerint nem túl jók a lehetőségek a továbbtanulásra. A város rossz helyzetben van 

ebben a tekintetben is. Nem a magasan képzett munkaerőre van szüksége a városnak, hanem 

az alacsonyabban képzettekre. A tájékoztatók mindegyikében szerepelt a gyerekek nehezen 

kezelhetősége. Úgy gondolja, hogy mindannyian hallottak a kormány oktatásmegújító 

programjáról, leginkább a középfokú oktatásról van szó. A szakképzés kapna nagyobb 

szerepet. Meg kellene vizsgálni a város lehetőségeit egy bizottság felállításával, Mucsi 

András oktatási tanácsnok vezetésével. A munkanélküliség leküzdésében mi a szerepe az 

oktatásnak, mik a kitörési pontok ebben. Az oktatás megreformálása után a hatások csak 

nyolc évvel jelentkeznek. Érdemes lenne az ipartestület véleményét is kikérni. Egy komplex 

megoldási tervet kellene kidolgozni figyelembe venni a város agrár jellegét. Figyelemmel 

arra, hogy a reménybeli 44-es autópálya is megépül. A felzárkóztatásról véleménye szerint 

kevés szó esett, a tehetséggondozásról viszont jóval több. A felzárkóztatásra nagyobb 

hangsúlyt kellene fektetni. Sajnos nincsen arról adat, hogy hányan hány évesen végzik el az 

oktatási intézményeket, illetve, hogy ezek után mi lesz a sorsuk. A húsz évesek 

korosztályában nem lehet tudni milyen végzetséget szereznek meg. A szakképzésnek jóval 

kisebb a jelentősége Magyarországon mint Ausztriában, ott a fiatalok 60% vesz részt ilyen 

képzésekben míg nálunk ez csak 20%. Véleménye szerint ebben a dologban most kell 

előrelépni. Szeretné, ha erről határozati javaslatban döntene a képviselő-testület. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Üdvözli a képviselő asszony által elmondottakat. Véleménye 

szerint jól látja a problémákat a képviselő társa. A kormány nem véletlenül készítette elő az 

oktatás teljes megreformálását. Teljesen új komplex rendszer lesz. A felzárkóztatásra 

véleménye szerint is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ismerve valamennyi oktatási 

intézményt, ezek az intézmények rengeteg felzárkóztató programot szerveznek. Úgy gondolja, 

hogy ezzel kapcsolatban az oktatási intézményektől is lehet tájékoztatást kérni. Viszont fontos 
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gondolata a kormánynak, hogy beszélnek a tehetséggondozásról. Sok olyan tehetséges diák 

van akik igénylik a felkészítést. A munkacsoport felállítását támogatja, legyenek bevonva a 

szakmai szervezetek és intézmények. Az oktatás megújításának keretében jöttek létre a KLIK-

ek, és ezért lesz átalakítva a szakképzés is. Olyan képzési formákat kell oktatni amelyekre a 

piacnak szüksége van, nem piacképes képzéseket nem szabad támogatni. A Tisza Kálmán 

intézményben folyó képzésre szüksége van a városnak, sajnálja még csak a gondolatát is, 

hogy ez a képzés innen elkerüljön. Nagyon örül annak, hogy mégiscsak maradt a képzés 

Békésen, ebben nagy szerepe volt Dankó Béla országgyűlési képviselőnek, hiszen 

minisztériumi tárgyalásokra is szükség volt. Az agrárképzésnek meg kell maradnia Békésen, 

hiszen jó a képzés, gyakorlatias. Várja képviselő asszonytól a konkrét javaslatot a 

munkacsoportra, ő maga támogatni fogja.  

   
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Elmondja, hogy nem zárkóznak el a 

munkacsoport létrehozásától, ő maga is szívesen részt vesz ebben a munkában segítve 

tanácsnok úr munkáját. Természetesen az intézményekben a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás egyenlő mértékben valósul meg. Nyílván egy picit lehet előtérbe van helyezve 

a tehetséggondozás, de ez az előre mutatás miatt van.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint Békés abban a szerencsés helyzetben van, 

hogy a legfiatalabb korosztálytól a középiskolai szintig, szinte minden területen lehet képezni 

a gyermekeket. Minden óvodának megvan a sajátos irányultsága. Az iskolák is rendelkeznek 

speciális területekkel, az általános tanterven túl. Van a városnak egy gimnáziuma, ami szintén 

lehetőségeket biztosít. A szakképző intézményben pedig szinte minden szakma elsajátítható. 

A járási központ tehát széles palettát biztosít az oktatás területén. Az itt tanulókból sokan 

mennek egyetemekre. A képviselő asszony által elmondottakkal egyetért. Oktatási koncepciót 

fölállítani nehéz lesz hiszen az önkormányzatnak a befolyása az oktatásra csökkent. 

Önkormányzati intézmény egyedül az óvoda, amire közvetlen hatással tud lenni az 

önkormányzat. Közvetett hatása van az önkormányzatnak, de ez nem jelentős. Ahány 

intézmény van a városban annyi a fenntartó is. Ezek a fenntartók szuverén módon határozzák 

meg az oktatás irányát. Sajnálja, hogy az oktatási intézményekre nincs igazi ráhatása az 

önkormányzatnak. Az önkormányzatnak nincs ráhatása arra, hogy ez a jól kialakult oktatási 

szerkezet maradjon meg Békésen. Hiszen a fiatalok minden téren meg tudják találni a 

számukra kedvező oktatási formát. A Tisza Kálmán iskolában meg lehet tanulni a megfelelő 

szakmát is, amit magas szinten oktatnak. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén 

elmondta, hogy azért javasolta az oktatási tanácsnok megválasztását, mert így lehetséges a 

sokszínű oktatási rendszer összefogása és egy pici irányítási lehetőséget is ad.  Nincs ellene, 

hogy felálljon ez a bizottság. Fontos, hogy az oktatáson keresztül a leendő értelmiséget 

képezzük ezért fontos, hogy kötődjenek a városhoz. Megköszöni valamennyi tájékoztatót, 

hiszen nagyon tartalmas anyagokat kaptak. Az az adminisztratív teher, ami az 

átszervezésekkel ezekre az intézményekre hárult sok plusz feladatot jelentett. A pedagógusok 

jól végzik a munkájukat. kritikai észrevételként megjegyzi, hogy két intézmény nem jött el a 

képviselő-testületi ülésre. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén ott voltak. 

Véleménye szerint amennyiben az önkormányzat lenne a fenntartó valószínűleg itt lennének. 

Meg szeretné kérni ezt a két intézményt, hogy a jövőben legyenek jelen a képviselő-testület 

ülésén, hiszen a közös munkának ez is a része. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

ülésén elhangzott, hogy a Reményhír intézmény egy szakképző iskolát indított. Ez 

önmagában jó dolog, hiszen egy olyan réteget szólít meg amit más intézmények nehezen 

tudnak, de sajnos kiderül, hogy párhuzamosság van más intézménnyel. A párbeszéd 

létrehozása ebben a kérdésben az önkormányzat feladata, bár ha nem kérdezik meg az 

önkormányzatot akkor nem tud segíteni. Reméli, hogy ezek a párhuzamosságok a jövőben 

meg fognak szűnni, hiszen a kevés gyermeket ne egymástól szívják el a békési oktatási 

intézmények. A Tisza Kálmán intézménnyel kapcsolatban meg kívánja jegyezni, hogy két év 
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kőkemény munkájának az eredménye, hogy az intézmény itt maradhatott. A Katolikus egyház 

átveszi a képzéseket így minden képzés sértetlen marad.  

 

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. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

357/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Tisza Kálmán 

Szakképző Iskola tájékoztatóját tudomásul veszi.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Képviselő asszony javaslata egy munkacsoport létrehozása volt, 

Békés város oktatási koncepciójának és a jövőbeni munkanélküliséget csökkentő 

intézkedések kidolgozására. Ezen elképzelések összefüggenek. Az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság ülésen lett volna több lehetőség ezt a kérdést megvitatni, a következű 

bizottsági ülés majd megvitatja ezt a kérdést. Nem feltétlen kell, hogy sok képviselő legyen 

benne ebben a testületben, hanem inkább szakembereket kell bevonni. Mint például 

iparkamara és gazdakör.  

 

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

hogy Békés Város Önkormányzatának képviselő-testülete egy oktatási és szakképzési 

koncepciót kidolgozó ideiglenes bizottságot hoz létre az oktatási tanácsnok vezetésével. A 

bizottság felállítása az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság feladata. 

 

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 

358/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete úgy döntött egy oktatási és 

szakképzési koncepciót kidolgozó ideiglenes bizottságot hoz 

létre az oktatási tanácsnok vezetésével. A bizottság 

felállításával az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot bízza 

meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester és Deákné Domonkos 

Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság elnöke  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a XVI. Madzagfalvi Napok rendezvény 

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

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

elnöke: Koszecz Sándor igazgató úr időre, rendben elkészítette a beszámolót. A beszámolóból 

megtudhatták, hogy a rendezvény előkészítése során elkészült a rendezvény honlapja is, ahol 

tájékoztatták a lakosságot az aktualitásokról. Ebben az évben is megjelentek a hagyományos 

rendezvények, sok új színvonalas program volt. A helyi értékek feltárására nagy hangsúlyt 

helyeztek, helyi termelők bevonásával. A rendezvény ismét három napos volt ennek a 

lakosság nagyon örült. Több helyi vállalkozó ötletével és munkájával támogatta a 

rendezvénysorozatot. Szerény keretek között, de erős helyi összefogással valósult meg a 

programsorozat. Gratulál az elvégzett munkához és megköszöni a beszámolót.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy sokan már temették a három napos 

rendezvényt, gyakorlatilag most bebizonyosodott, hogy van rá igény. Megfelelő tartalommal 

kell megtölteni. Gratulál a rendezvényhez. Külön öröm számára, hogy 90%-ban civil 

szervezetek vettek részt a lebonyolításban, ez ennek a rendezvénynek ez a sajátossága. Ezt a 

rendezvényt saját erőből hozta létre a város. Ilyen rendezvény a megyében sincsen. 

Véleménye szerint ezen a szerkezeten nem szabad változtatni, csak finomításokat kell 

végezni.  

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

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 

359/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ XVI. Madzagfalvi Napok rendezvény 

lebonyolításáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata 2015-2019. évi stratégiai 

ellenőrzési terve, valamint a 2015. évi éves ellenőrzési terve 

 

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. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Szeretné jelezni, hogy amennyiben több oldalból áll egy 

előterjesztés, akkor kerüljön megszámozásra, mert úgy lehet hivatkozni részekre. Az 1. számú 

mellékletben a dátum felett a negyedik sort javasolja kiegészíteni azzal, hogy a három 

ajánlatos, meghívásos pályázatok is kerüljenek ellenőrzésre.  

 



 13 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért Szalai László képviselő javaslatával.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztés az önkormányzat intézményeire 

vonatkozik. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok minden évben adnak 

be tájékoztatást az éves tevékenységükről, főleg a mérleg érkezik be a képviselő-testület elé. 

Nem tudja, hogy van-e lehetőség arra, hogy az ellenőrzést kiterjesszék az önkormányzat 

gazdasági társaságaira is. A mérlegből ugyanis nem derül ki semmi.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy van rá lehetőség, azonban minden 

önkormányzati gazdasági társaságnál felügyelő bizottság működik. Ezek feladata a rendszeres 

ellenőrzés, nem zárkózik el a javaslattól. A belső ellenőr kapacitásától is függ ez és a 

költségvetésben biztosítani kell rá a fedezetet.  

 

JUHOS JÓZSEFNÉ belső ellenőr: Elmondja, hogy Könyvvizsgáló is működik a gazdasági 

társaságoknál amik szintén ellátnak felügyeleti feladatokat. Ettől függetlenül, amennyiben 

konkrét feladat meg van határozva beépíthető az ellenőrzési ütemtervbe.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy nem ismert előtte, hogy mi a gyakorlat ilyen 

esetben. Tudomása szerint, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló elégséges a működéshez.  

 

VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Elmondja, hogy a képviselő-testület saját maga dönthet 

arról, hogy elrendel-e egy további belső ellenőrzést. Véleménye szerint azonban a felügyelő 

bizottsággal és a könyvvizsgálóval az ellenőrzés elégséges. Amennyiben konkrét javaslat van 

abban az esetben elrendelhető a belső ellenőrzés. A 2015-2019.-es stratégiába ezt be lehet 

építeni. A jövő évi ellenőrzési terv esetén ez azért problémás, mert az ellenőri kapacitás ki van 

használva. Egyéb fenntartók belső ellenőrzését is el kell végezni, mint a pl. a nemzetiségi 

önkormányzatok. Véleménye szerint tehát a 2016.-os évre lehet ezt ütemezni.    

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja, Szalai László módosító javaslatát, hogy az 1. számú 

melléklet 6. pontjának a kiemelten kezelt területei egészüljenek ki a három árajánlatos 

meghívásos pályázatokkal.  

 

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 

360/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervének 1. 

számú mellékletének 6. pontját kiegészíti a három 

árajánlatos meghívásos pályázatokkal. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, 

hogy az 1. számú melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a stratégiai ellenőrzési tervbe 

beemelésre kerül, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságait is vizsgálja.  
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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 

361/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervét 

kiegészíti azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

gazdasági társaságokat is vizsgálja. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslatot, a módosításokkal 

egységes szerkezetben.   

 

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 

362/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés 

Város Önkormányzatának 2015-2019. évi stratégiai 

ellenőrzési tervét a határozat 1. melléklete szerint 

jóváhagyja.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés 

Város Önkormányzatának 2015. évi éves ellenőrzési tervét 

a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2015. évi zárszámadás időpontja 

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző 

 

NAPIREND TÁRGYA:  E g y é b   e l ő t e r j e s z t é s e k 

 

1.) Folyószámla-hitel (likvid-hitel) megújítása 2015. évre 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés 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 most kiosztott kiegészítés szerint egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak 

tartotta. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztés 3. pontjáról külön szavazást 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja, a kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslat 1-2. 

pontját.   

 

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 

363/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetétől 

– az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt-től – 2015. január 1. 

napjától 2015. december 31 napjáig terjedő időszakra 

maximum 100.000.000,- Ft felső határú, 1 éven belüli 

folyószámlahitelt vesz fel. A hitelfelvétel célja a 2015. évi 

költségvetésben tervezett működési kiadások fedezetének 

biztosítása, az egyenlőtlenül érkező saját bevételek miatt, 

valamint pályázati pénzeszközök és pályázatos beruházások 

támogatásának szükség szerinti megelőlegezése, a 

gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a folyószámlahitel szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő:       értelem szerint  

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a határozati javaslat 3-as pontja 

azt tartalmazza, hogy az önkormányzat új ajánlatokat kíván bekérni és ezzel jobb banki 

kondíciókat kíván kiharcolni az önkormányzatnak. Ez a lehetőség hatásos szokott lenni.  

 

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

kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslat 3. pontját.   

 

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 

364/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy Békés Város Önkormányzata és 

Intézményei pénzügyi szolgáltatásainak 

költséghatékonyabb biztosítása érdekében, 

számlavezetésre a pénzintézetektől ajánlatot kér. A 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

pénzintézeteket versenyeztesse meg és a kapott ajánlatokat 

terjessze a képviselő-testület 2015. januári ülésére.  
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Határidő:       értelem szerint  

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

2.) A Békési Városgondnokság költségvetésének módosítása 

 

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 

365/2014. (XI. 10.) határozata: 

 
1.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből a 

közétkeztetéshez kapcsolódó  

a) személyi juttatások előirányzatából 5.051 EFt-ot 

b) szociális hozzájárulási adó előirányzatából 1.473 EFt-ot 

c) dologi kiadások előirányzatából 5.735 EFt-ot  

d) működési bevételek előirányzatából 4.273 EFt-ot 

 zárol. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgondnokság 2014. évi költségvetési 

előirányzatait a közérkeztetéshez kapcsolódó feladatátadás miatt  

a) a személyi juttatások előirányzatát 5.051 EFt-tal, 

b) szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.473 EFt-tal 

c) dologi kiadások előirányzatát 5.735 EFt-tal 

d) működési bevételek előirányzatából 4.273 EFt-tal 

e) költségvetési támogatás előirányzatát 7.986 EFt-tal,  

pótelőirányzat biztosításával megnöveli. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy az 1. és 2. 

pont szerinti előirányzatok gazdálkodók közötti átcsoportosítás 2014. évi IV. negyedévi 

költségvetési rendeleten történő átvezetéséről, a Képviselő-testület elé terjesztéséről, 

gondoskodjon.  

 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

Határidő:  1.2. pont azonnal, 3. pont 2015. február 28. 

 

3.) A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás számára jóváhagyott átadott 

pénzeszközök előirányzatának zárolása 
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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 

366/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás működéséhez kapcsolódó  

a) átadott pénzeszközök előirányzatából 5.034 EFt-ot zárol, 

b) a tartalékok előirányzatát 5.034 EFt-tal megnöveli. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 

polgármesterét, hogy az 1. pont szerinti előirányzat-

módosítások 2014. évi IV. negyedévi költségvetési 

rendeleten történő átvezetéséről, a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről, valamint a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás elé terjesztéséről gondoskodjon.  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont 2015. február 28. 

 

4.) Békés Város Önkormányzata 2010-2014. évi közbeszerzései felülvizsgálatának 

előkészítése 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés 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 most kiosztott kiegészítés szerint egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak 

tartotta. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is hosszas vita alakult ki erről az 

előterjesztésről. A jegyzőkönyv kedvéért elmondja, hogy a 2010 és 2014 közötti 

közbeszerzésekkel és a három árajánlatos meghívásos pályázatokkal kapcsolatosan három 

képviselő kezdeményezte egy rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását. Határozati 

javaslatot a képviselők nem tettek azt a polgármester úr tett. Két javaslat volt, hogy a 

BAUER-ÉPKER Kft. szerződései a törvénynek megfelelőek, ezt a képviselő-testület nem 

fogadta el. A második javaslat értelmében a polgármester úr javasolta egy külső szakértőkből 

álló bizottság létrehozását. Ezt a javaslatot név szerinti szavazáson fogadta el a képviselő-

testület. Fontos megjegyezni, hogy ezt csak a városvezetés tagjai szavazták meg, az ellenzék 
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nem. Rácz Attila képviselő társa meg is indokolta, hogy a vizsgálattal egyetértenek de a 

módjával nem. A Pénzügyi Bizottság bölcs volt és elvetette azt a költséges megoldást, hogy 

külső szakértőket vonjanak be. Szót nem ezért kért, hanem mert a szóbeszédek megszüntetése 

érdekében a pályázatokat átláthatóvá kell tenni, másrészt pedig a 2010-2014. közötti 

időszakot felül kell vizsgálni. Véleménye szerint ebben is egyetértés van. Ezért két határozatai 

javaslattal kíván élni. Az első, hogy a közbeszerzéseket és a meghívásos pályázatokat 

átláthatóvá, nyilvánossá kell tenni, ezért a pályázati kiírásokat a pályázók adatait a nyertes és 

az alvállalkozók adatai Békés város honlapján nyilvánosságra kell hozni. Hozzáteszi, hogy a 

meghívásos pályázatok tartalmát, nyerteseit értékeléseit nem ismerte. A kiegészítésnek a 

második pontjával kapcsolatban van néhány észrevétele. A hivatal adatszolgáltatására kell 

támaszkodnia, nem tudja vannak-e új adatok. Amennyiben adatokat kell keresni az baj mert ő 

maga kérte ezeket és akkor nem kapta meg őket. Kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a 

hivatal keres ki adatokat. Az egyik céggel kapcsolatban amikor adatokat kért többször is 

nehézségekbe ütközött. Ezért a kettes határozati pont helyett új határozati javaslatot terjeszt be 

amely így hangzik: Békés város önkormányzata az Mötv. 57§ (3) alapján bizottságot hoz 

létre. A megbízatás 2015.01.31.-ig szól. A bizottság feladata 2010-2014 közötti 

közbeszerzések és meghívásos pályázatok vizsgálata, amelynek eredményét a januári 

bizottsági, képviselő-testületi ülésre kell összesíteni. Vezetője ellenzéki önkormányzati 

képviselő. Tagjai a vezetővel együtt 3 fő önkormányzati képviselő. A bizottság hatásköre a 

pályázatokkal kapcsolatban adatokat, kimutatásokat, iratokat kérhet, amelyeket az 

intézmények, többségben önkormányzati tulajdonban lévő Kft. dolgozói kötelesek a 

munkájukhoz biztosítani. Elnöknek Rácz Attila képviselőt javasolja. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Úgy látja, hogy a közbeszerzések kérdése továbbra is élénken 

érdekli a képviselő-testületet, ezen keresztül a város lakóit is hiszen közpénzekről van szó. 

Véleménye szerint, ha már rendeletet módosít a képviselő-testület, és a jövőre nézve 

megnyugtató mederbe kerüljenek a közbeszerzések és a meghívásos beszerzésekről a 

képviselő-testület elé kerülne egy tájékoztató. Hiszen évente több mint 70 ilyen beszerzés van 

és ezekről a polgármester dönt. Ezt a tájékoztatót tudná tudomásul venni a képviselő-testület, 

és a jövőben ilyen problémák nem merülhetnének fel. Szalai László képviselő társa által 

felvetett bizottság alapítása is méltó lezárása lehetne ennek az elmúlt négy évnek. 

Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy létrehozza a bizottságot vállalja az ebben 

való munkát. Javasolja továbbá, hogy még egy ellenzéki képviselő vegyen részt a munkában, 

ő Szalai László képviselő társát javasolja, hiszen a képviselő úr élharcosa ezeknek az 

ügyeknek.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri Szalai László képviselőt, hogy ismételje meg az első 

határozati javaslat tervezetét. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az első határozati javaslat, hogy a közbeszerzéseket és a 

meghívásos pályázatokat átláthatóvá, nyilvánossá kell tenni, ezért a pályázati kiírásokat a 

pályázók adatait a nyertes és az alvállalkozók adatait Békés város honlapján nyilvánosságra 

kell hozni 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért a javaslattal és javasolja a képviselő-testületnek az 

elfogadását, ezért szavazásra bocsájtja a módosító javaslatot.  

 

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

 

A képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

367/2014. (XI. 10.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közbeszerzéseket és a meghívásos pályázatokat nyilvánossá 

teszi, ezért a pályázati kiírásokat a pályázók adatait a nyertes 

és az alvállalkozók adatait Békés város honlapján 

nyilvánosságra hozza. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A második módosító javaslata képviselő úrnak egy bizottság 

felállítása volt. Az összetétellel kapcsolatban elmondja, hogy egyetért Rácz Attila 

elnökségével, viszont tagként nem ellenzéki képviselőt, Balázs Lászlót és Barkász Sándort 

javasolja. Véleménye szerint így kiegyensúlyozott lesz a bizottság. Rácz Attila képviselő úr 

ismeri a témát. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint sok oka van annak, hogy fel kell állítani a 

vizsgáló bizottságot. A polgármester úr által elmondottakkal működésképtelenné lehet tenni a 

bizottságot. Ugyanis ha az elnök vizsgálódni akar de a másik két tag leszavazza abban az 

esetben még napirendre sem lehet venni az adott kérdést. Úgy gondolja, hogy akár 2-2 fő is 

lehetne tagja a bizottságnak. Azért javasolt ellenzéki vezetőt a bizottságnak mert ez a 

szokásjog ahol vizsgálóbizottság áll föl a városvezetést érintő kérdésben. Amennyiben 2-2 fő 

lenne a bizottság összetétele abban az esetben szavazategyenlőség esetén az elnök szava lenne 

a döntő.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint amennyiben Rácz Attila képviselő úr nem 

lesz valamivel megelégedve azt jelezheti a képviselő-testületi ülésen illetve interpelláció 

formájában szóvá teheti. Személy szerint ebben nem lát veszélyt, és a nyilvánosság biztosítva 

van. Ezért is javasolta az általa már említett összetételt. Az elnök javasolja, hogy milyen 

témákat vizsgáljon a bizottság. Január végén pedig beszámol a munkáról ez a bizottság. 

Leszavazni az elnökurat természetesen le lehet, de akkor ez szóvá tehető, és újra napirendre 

lehet vetetni az adott kérdést.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint polgármester úr attól tart, hogy ő maga is 

tagja lesz a bizottságnak. Elmondja, hogy azért kíván tagja lenni ennek a bizottságnak, mert 

több dologra kíváncsi. A meghívásos pályázatoknál ugyanis egyes vállalkozások neve 

gyakran ismétlődik. A Békés-Vill Kft. aki szintén többször nyert, ezt a céget becsüli mert bár 

többletmunkához jutott de hozzájárult a játszótér megépítéséhez. Vannak olyan vállalkozások 

amelyek árbevétele ugrásszerűen megnőtt. Ez egybeesik azzal, hogy önkormányzati munkákat 

nyertek el. Van olyan aki az előző évi összes árbevételének 2,5.-3. szorosát nyerte meg csak 

önkormányzati közbeszerzésen. Van olyan ahol a nettó árbevétel hírtelen 30 szorosára nőtt az 

előző évinek. A tulajdonosi köröknél fel lehet fedezni a kapcsolódást az önkormányzattal a 

városvezetéssel. Munkakapcsolatot és rokonságot. Véleménye szerint felmerült a 

versenytörvény versenykorlátozó megállapodásának tilalmára vonatkozó rendelkezések 

megsértése. Véleménye szerint ezen okokat meg kell vizsgálni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szünetet rendel el. Szünet után megállapítja, hogy a képviselő-

testület határozatképes. Folytatja a megkezdett munkát. 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szünet után elmondja, hogy az első határozati javaslatát Szalai 

László képviselőnek elfogadták. Elmondja, hogy határozati javaslatban elfogadták azt is, 

hogy az alvállalkozók adatai is nyilvánosságra hozzák, azonban ezekről az önkormányzat nem 

vezet nyilvántartást. Az alvállalkozókról ezt csak abban az esetben tudják nyilvánosságra 

hozni, amennyiben ezt a fővállalkozó kiadja.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Pontosítaná a javaslatát, hiszen a javaslata a közbeszerzésekre 

vonatkozott, ott pedig nyílván kell tartani az alvállalkozókat.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az idéglenes bizottsággal kapcsolatban elmondja, hogy az 

önkormányzatnak a tulajdonában többek között a BKSZ Kft. van, ezt kívánja ellenőrizni a 

bizottság? 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Válaszában elmondja, hogy többek között a BKSZ Kft.-t 

kívánja ellenőrizni, de minden olyan céget is amelyben az önkormányzat többségi tulajdonos. 

A bizottság felállítása pedig a megoldás arra, hogy a kért iratanyagokat a képviselők 

megkapják.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy ezek a gazdasági társaságok rendelkeznek 

felügyelő bizottsággal, könyvvizsgálóval. Ezek az intézmények vizsgálják ezeket a 

társaságokat. A felügyelő bizottság tagjait pedig a képviselő-testület választja meg. Az 

önkormányzat vizsgálatával egyetért azonban a gazdasági társaságok vizsgálatával nem, ezt 

nem tartja szükségesnek a fent említett okok miatt. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint egy felügyelő bizottság vagy könyvvizsgáló 

más szempontok alapján vizsgál egy céget. Nem ilyen vizsgálati szempontok alapján. A 

felmerülő problémákat meg kell vizsgálni. 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy nem ért egyet 

azzal, hogy egy gazdasági társaságot bármikor csak úgy vizsgálhassanak, hiszen ez a 

működését nehezíti meg. Erre lett létrehozva a felügyelő bizottság. Azon keresztül meg lehet 

kérni minden szükséges adatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Továbbra is fenntartja véleményét, hogy a gazdasági 

társaságokat ez a bizottság ne vizsgálja, csak az önkormányzatot. A gazdasági társaságok 

amúgy is csak kis részben gazdálkodnak közpénzzel. A bizottság megalakításának pedig az az 

alapja, hogy a közpénzeket ellenőrizze. A felügyelő bizottságok minden évben tesznek 

jelentést, hogy a törvényes működésnek megfelelően működtek-e ezek a kft-k. A piaci 

feltételeknek megfelelően működnek ezek a cégek.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint egy 100% önkormányzati tulajdonú Kft. 

minden egyes forintja 100%-ban közpénz. Véleménye szerint emiatt is jogos a vizsgálat. A 

létrehozandó bizottság alkalmas arra, hogy lefolytassa ezt a vizsgálatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Változatlanul fölöslegesnek tartja a vizsgálat ezen részét hiszen 

amennyiben az a kft. a törvényességnek megfelel, a felügyelő bizottságnak megfelelően 

működik akkor teljesen felesleges még egy bizottságot a kft-re küldeni. Úgy gondolja, hogy 

Szalai László képviselő nem bízik a felügyelő bizottság munkájában.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Válaszában elmondja, hogy megbízik a felügyelő bizottságban 

azonban a felügyelő bizottság a kft. működési feltételeit más szempontok alapján vizsgálja. 

Tudna mondani olyan szempontot ami alapján a felállítandó bizottság vizsgálódhatna.  
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy egy kft-t a 

felügyelő bizottság vizsgál. A vizsgálathoz bármelyik képviselő adhat javaslatot, hogy milyen 

szempontok szerint mit vizsgáljon meg a felügyelő bizottság. A további plusz vizsgálatok 

ellehetetlenítik a kft-t.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A kérdést pusztán politikai alapon tudja megközelíteni. Az 

egész ügy azt a látszatot kívánja kelteni, mintha valami nem lenne rendben. Négy éven 

keresztül rendben volt minden, nem kérdezett senki semmit. Most folyamatosan lebegtetnek 

dolgokat. Szalai László képviselő úr csak lebegtet dolgokat, soha semmilyen konkrét dolgot 

nem mondott. Amennyiben a képviselő úr konkrétan tudja, hogy mivel van a probléma akkor 

azt jelezze a Pénzügyi Bizottság ülésén és ott kérdezzen rá ezekre. A képviselők az Mötv. 

értelmében minden olyan anyagba betekinthetnek, amelynek az önkormányzat működéséhez 

köze van. Senki sem tiltja meg a képviselőnek, hogy ezekbe betekintsen. Az, hogy itt 

vizsgálóbizottságot kíván felállítani ám legyen, de azt a látszatot kívánja kelteni mintha 

valami nem lenne rendben. Konkrétan kérdezzen rá a képviselő úr arra, amit problémásnak 

gondol. A felügyelő bizottság tagjainál is rá tud kérdezni dolgokra. Nyíltan fogalmazzon és ne 

keltsék azt a gyanút mintha valami nem lenne rendben.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szeretné hozzáfűzni, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az 

eredeti előterjesztést ellenszavazat nélkül fogadta el a bizottság. Erre a képviselő úr előjön 

egy újabb javaslattal. Pedig azt ott is megtehette volna. Úgy gondolja, hogy mondhatná azt, 

hogy az eredeti javaslat szerint szavazzanak. A bizottsági ülésen az hangzott el, hogy erre a 

vizsgáló bizottságra nincs ideje a képviselőknek, és, hogy a műszaki osztály készítsen egy 

kimutatást. Nem gondolta, hogy ezzel az előterjesztéssel a mai nap bárkinek problémája lesz. 

A lényeg, hogy a kft-re egészen más szempontok vonatkoznak.  Az önkormányzat 

közbeszerzéseit vizsgálja, ez a bizottság azt támogatni tudja.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Mielőtt teljesen parttalanná válna a vita elmondja, hogy az 

önkormányzat kifogástalanul végezte a munkáját. Sőt a közbeszerzések tekintetében is 

minden rendben van. Véleménye szerint alakuljon meg a vizsgáló bizottság és a január végi 

beszámolóban is mindent rendben fognak találni, de ahhoz, hogy ne vetődjön árnyék az 

önkormányzatra szükséges a vizsgálat és, hogy a bizottság felálljon. A BKSZ. kft 

működésével, üzemeltetésével semmi fennakadás nem keletkezik akkor amikor a könyvelésbe 

betekintenek a képviselők, vagy megtekintik, hogy kikkel kötött szerződést a kft. Más 

vizsgálati területre nincs szükség. A könyvelésen mindent meg lehet találni, plusz munkaidőt 

ez nem igényel. Személyemben több kft-nek vagyok a tulajdonosa, és szeretem tudni, hogy a 

cégekkel minden rendben van-e. Nem a felügyelő bizottságon keresztül ellenőrzi a munkát 

hanem személyesen néz bele a könyvekbe. Ez sohasem szokott fennakadást okozni. A 

felügyelő bizottság teljesen más szempontok alapján vizsgál egy kft-t. Törvényességi 

szempont alapján vizsgálódik alakilag és számszakilag. A bizottság nem erre kíváncsi, hanem 

arra, hogy kikkel, milyen alvállalkozókkal lettek ezek a szerződések megkötve. Véleménye 

szerint ez nem nagy kérés.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy továbbra is azt 

javasolja, hogy a felügyelő bizottságot kérjék meg a vizsgálatra. Meg kell fogalmazni mire 

kíváncsi és meg fogja kapni a szükséges adatokat. Nem szükséges, hogy mindenféle 

bizottságot küldjenek a kft nyakára.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem érti, hogy miért lehetetlenülne el a kft működése azáltal, 

hogy egy bizottság vizsgálódik. A napi munkát ez abszolút nem érinti. Maximum a 

könyvelést, de azt külön cég végzi. Ott maximum fél nap lenne a vizsgálat. A felügyelő 
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bizottságot tehát nem kell közbeiktatni. Mucsi András képviselő társának elmondja, hogy nem 

lebegtet sok adatot, amit lehetett ismertetett a képviselő-testülettel. Másfél hónapja sok 

mindenre igyekezett rákérdezni, de kitérő válaszokat kapott. Vélemény szerint mindenkinek 

az az érdeke, hogy a felmerült pletykáknak van-e alapja vagy sem. Ez az érdeke mindenkinek. 

Amennyiben politikai haszonszerzés lenne a cél akkor nem lenne szükség bizottságra, hanem 

hagyni kellene, hogy beszéljenek az emberek azzal lehetne elérni a legnagyobb politikai célt. 

Már a választások alatt is sok pletyka indult el. Mindig lesz olyan önkormányzati dolgozó 

vagy vállalkozó, akik adatokat adnak ki az ellenzéknek. Nem szokott a levegőbe beszélni. Ma 

ennél több konkrétumot nem akart kiadni. Rácz Attila képviselő társával ért egyet a bizottság 

végezzen teljes vizsgálatot a kft-nél. A bizottság által benyújtott vizsgálati eredményről úgyis 

a képviselő-testület fog dönteni, és ezzel végre lezárulnának a pletykák.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Két dolog jutott eszébe. A békési önkormányzatot 

eddig még sohasem vitték a rendőrség elé így nem is volt alkalom arra, hogy felmerüljön a 

gyanú lehetősége. Amennyiben mégis valami gyanús ügybe keveredett az önkormányzat 

akkor azt nem a város vezetői hanem mások generálták. A másik, hogy Szalai László miért 

amerikaiul beszél. Hisz ha valaki lebegtet vádakat, ezt teszi most Amerika is 

Magyarországgal szemben, képviselő úr is ugyanezt teszi. Amennyiben az önkormányzatnál 

valami agyon volt vizsgálva azok a közbeszerzések. Van egy nagyon jó eredeti határozati 

javaslat, javasolja, hogy arról szavazzanak, bizottságra pedig nincs szükség.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez a javaslat tehát gyakorlatilag arról szól, amit a Pénzügyi 

Bizottság már elfogadott.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Véleménye szerint a helyzet súlyosságát az is jelzi, hogy 

alpolgármester úr is szót kért, talán maximum kétszer az elmúlt évek során. Úgy gondolja, 

hogy maradjanak a Szalai László képviselő által beterjesztett javaslatnál, és kerüljön 

felállításra a bizottság az lenne az igazán megnyugtató megoldás.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy előtte van Szalai László képviselő idéglenes 

bizottság felállítására vonatkozó javaslata. Ami a kft-t is emlegeti, hogy a gazdasági 

társaságok is tartozzanak a vizsgálat alá. Részenként teszi fel szavazásra Szalai László 

javaslatát.  

 

Elsőként, hogy a képviselő-testület hozzon-e létre idéglenes bizottságot a már fent említett 

célokkal.   

 

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 

368/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete idéglenes 

vizsgálóbizottságot hoz létre.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Az idéglenes vizsgálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket 

javasolja. Elnöke Rácz Attila, tagjai Balázs László és Barkász Sándor.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kéri, hogy külön szavazzanak valamennyi tagról. Valamint volt 

még egy javaslat bizottsági tagra Rácz Attila képviselő úrtól. Véleménye szerint nem lehet 

egyben szavazni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elfogadja Szalai László képviselő javaslatát. Elsőnek Rácz 

Attila elnök személyét teszi fel szavazásra. 

  

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 

369/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

idéglenes vizsgálóbizottság elnökének Rácz Attila 

képviselőt megválasztja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja Barkász Sándor bizottsági tag személyét. 

  

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 

370/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

idéglenes vizsgálóbizottság tagjának Barkász Sándor 

képviselőt megválasztja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja Balázs László bizottsági tag személyét. 

  

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

 

A képviselő-testület 8 igen 1 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

371/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

idéglenes vizsgálóbizottság tagjának Balázs László 

képviselőt megválasztja. 
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Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint nincs kétsége, hogy őt nem fogják 

megszavazni a bizottságba, mivel azonban kapott jelölést kéri, hogy szavazzanak a 

személyéről is.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja Szalai László bizottsági tag személyét. 

  

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

372/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

idéglenes vizsgálóbizottság tagjának Szalai László 

képviselőt nem választja meg. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a bizottság feladatáról és hatásköréről kell 

döntenie a képviselőknek a már fent említettek alapján. Kérdése, hogy a képviselők közül 

van-e valakinek módosító javaslata? 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy továbbra is azt 

javasolja, hogy a felügyelő bizottságot kérjék meg a vizsgálatra. A kft-k vizsgálata kerüljön ki 

a bizottság feladatköréből.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Amennyiben az önkormányzati kft nem szerepel a bizottság 

munkájában akkor nincs értelme felállítani a bizottságot. A kft beletartozik ebbe a körbe. Úgy 

érzi, hogy valami takargatni való van ezzel kapcsolatban. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy semmiféle takargatni való nincs. Javasolja, 

hogy maradjon meg a vizsgáló bizottság hatáskörében az önkormányzati kft is. Elvi gondjai 

vannak ezzel, hiszen a kft eleve más szabályzat szerint dolgozik mint az önkormányzat. A 

felügyelő bizottságon keresztül ellenőrizhető lenne, tehát ez a plusz vizsgálat felesleges. A 

felügyelő bizottságot pedig a képviselő-testület választotta meg, tehát van erre megfelelő 

szerv.  

Szavazásra bocsátja a megalakult vizsgálóbizottság feladat és hatáskörét a Szalai László 

képviselő által előterjesztett tartalom szerint.  

 

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 

373/2014. (XI. 10.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

idéglenes vizsgálóbizottság feladatának a 2010-2014 

közötti közbeszerzések és meghívásos pályázatok 

vizsgálatát állapítja meg. A vizsgálat eredményét a januári 

bizottsági, képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni. A 

bizottság hatásköre a pályázatokkal kapcsolatban, hogy 

adatokat, kimutatásokat, iratokat kérhet, amelyeket az 

intézmények, többségben önkormányzati tulajdonban lévő 

Kft. dolgozói kötelesek a munkájukhoz biztosítani. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az eredeti előterjesztés első pontjáról kell még 

szavazni, amely szerint Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 310/2014. számú 

határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

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 

374/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 310/2014. 

(IX. 30.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

5.) Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központ tetőfedés 

javítása 

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Egy gondolat erejéig még visszatérve az előző napirendi 

ponthoz nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a Pénzügyi Bizottság nem ezt szavazta meg. 

Szeretné ha a kommunikációban az jönne le a miheztartás végett, hogy a képviselő-testület 

többsége biztosítja a bizottság számára a munkát az ellenzéki képviselők kérésének 

megfelelően. A vita más egyéb dolgokból alakult ki és majd a végeredmény fog számítani.  

 

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

előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A polgármester úr által elmondottakhoz a miheztartás végett 

tartani fogja magát. Számára megtiszteltetés, hogy a képviselő-testület tart tőle és nem 

szavazták be a vizsgáló bizottságba.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A határozati javaslatban úgy fogalmaz az előterjesztő, hogy bruttó 

5 millió forintot biztosít az önkormányzat fejlesztési céltartalék terhére. Ez az jelenti, hogy 

írásos ajánlatot kell bekérni. A kettes pontban pedig felhatalmazza a polgármester urat a 

jognyilatkozatok megtételére, szerződés aláírására. Ezen milyen jognyilatkozatokat kell 
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érteni? Kéri, hogy az ajánlatok kerüljenek be a képviselő-testület elé. Nyílván a gördülékeny 

munkavégzéshez, a napi feladatok ellátásához nem célszerű ezen jogkör elvonása a 

polgármestertől. Ezzel a felújítási munkával kapcsolatban adjon az önkormányzat 

tájékoztatást az ipartestületnek is, hogy lesz egy ilyen feladat, legyenek hivatalosan értesítve.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy az aláírások alatt a szerződés 

megkötését kell érteni, hiszen ez egy három árajánlatos szerződés lesz. Természetesen 

értesíteni fogják az ipartestületet.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint a már korábban elfogadott javaslat 

értelmében az erre a munkára vonatkozó felhívást fel kell tenni az internetre. Javasolja Rácz 

Attila képviselő társának, hogy hívja fel az ipartestület figyelmét erre.  

 

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 

375/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ Jantyik Mátyás utca 23-23 sz. épülete 

tetőhéjalásának felújítására bruttó 5,0 millió forintot biztosít 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének fejlesztési 

céltartaléka terhére. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére, aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Mivel meggyőződött arról, hogy ennél részletesebb szöveg nem 

szükséges és ennek a munkának a kiírása pedig megjelenik az interneten ezért a javasolt 

módosító javaslatát visszavonja.  

 

6.) Tarhosi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadása 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

376/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

befogadói nyilatkozatot ad Tarhos község közigazgatási 

területéről származó, napi maximum 5 m
3
 mennyiségű 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

fogadására 2014. november 7 – 2019. december 31-ig 

terjedő időszakra. A fogadott szennyvíz minőségi 

paramétereinek meg kell felelni az Alföldvíz Zrt. 

előírásainak. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza az Alföldvíz Zrt-t, hogy Tarhos községet 

illetően a szolgáltatás ellátására közszolgáltatási 

szerződéssel rendelkező vállalkozásokkal 3 hónapos 

felmondási határidő kikötésével a megállapodást a 

befogadásra megkösse. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

7.) Óvodaigazgatói pályázatok véleményezése 

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szeretettel köszönti Béres Istvánnét, aki az egyetlen pályázó 

volt erre az igazgatói állásra. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

elnöke: Az igazgatói álláshely azért került kiírásra mert július 30-al lejárt a magasabb vezetői 

megbízás. Április 30-al kiírásra került a pályázat akkor nem volt jelentkező ezért meg kellett 

ismételni a kiírást. Ez év október 31. volt a beadási határidő. Egyetlen pályázat érkezett. Az 

egyetlen pályázó a jelenlegi igazgató helyettese. Bereczki Lászlóné azok közé a jó vezetők 

közé tartozik aki amellett, hogy a munkáját végezte lehetőséget biztosított arra, hogy a 

helyettesei belelássanak a munkájába, így át tudta adni a tudását. Béres Istvánnét így maga 

mellé emelte. Véleménye szerint ilyen egy jó vezető. Véleménye szerint a pályázó a vezetői 

célokat nagyon konkrétan megfogalmazta. Kitűzte a megfelelő célokat. Felkészült a vezetői 

kompetenciákból. Ő maga személyesen is mint intézményvezető jó szakmai kapcsolatot ápol 

a jelenlegi pályázóval. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság támogatta a pályázatot.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Ismerve Béres Istvánné eddigi munkásságát bölcs döntést tud 

hozni a képviselő-testület. A FIDESZ nevében támogatják a kinevezését. Hosszú évek óta 

Békésen dolgozik, vezetett már tagintézményt. Tisztában van a helyi viszonyokkal. A békési 

szülők szeretik és tisztelik. Véleménye szerint jó kezekben lesz az óvoda és bölcsőde. A 

leköszönő igazgatónak egészséges, hosszú, boldog nyugdíjas éveket kíván. Megköszöni az 

eddigi munkáját.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy ő maga is régóta ismeri a jelöltet. A képviselő-

testület csak véleményezi a pályázatot és nem dönt róla. Az elmúl nyolc év együttműködése 
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sikeres volt. Szakmailag elfogadott pedagógus. Kemény határozott hölgyről van szó. Biztos 

abban, hogy ezt a nem kis létszámú intézményt megfelelően el tudja vezetni a következő 

időszakban. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a jelöltet.  

 

Mivel szóbeli további 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 

377/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatói álláshelyére 

benyújtott pályázatokat megismerte. A Képviselő-testület 

kéri a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa békési delegáltjait, hogy Béres Istvánné 

kinevezését támogassák. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

7.) Körzethatárok véleményezése 

 

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

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

elnöke: Elmondja, hogy Békés városában egy állami fenntartású általános iskola működik. 

Amelynek jelenlegi felvételi körzete Békés és Tarhos közigazgatási területe. Ezért körzethatár 

kijelölésre ténylegesen nincs szükség. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a határozati 

javaslatot egyhangúlag támogatta.  

 

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 

378/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24 § (1) bekezdésében 

foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Dr. Hepp 

Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának 

- a Békés Megyei Kormányhivatal által - megállapított 

felvételi körzethatárával (Békés város és Tarhos község 

teljes közigazgatási területe) egyetért. 
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Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 348/2014. (XI. 10.) 

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 bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

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

van.  

 

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

Az interpellációkra adott válaszok csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

1. Szalai László képviselő  interpellációjára adott válasz. 

 

1. kérdés 

 

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

. 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ nem fogadja el, mivel érdemben nem kapott választ 

pedig erre a polgármester úrnak kötelessége lenne, válaszolni. Az nem érdemi válasz, hogy 

keresse fel a kulturális központot. Intézkedni kellett volna.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el az 1. választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

 

A képviselő-testület 5 igen 3 nem 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

381/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek a „A kosárlabdapályánál vissza fognak-e 

kerülni a palánkok?” tárgyú interpellációjára adott választ 

elfogadja.  

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.  

 

3. kérdés 

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.  

 

2. Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válaszok. 

 

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

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Mivel nem a kérdésére érkezett a válasz azt elfogadni nem tudja. 

Az volt a kérdés, hogy miért nem lett alapító tagja a szövetkezetnek, erre kér választ.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr 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 6 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

382/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Rácz Attila képviselőnek 

a „Tagfelvétel a Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális 

Szövetkezetbe” tárgyú interpellációjára adott választ 

elfogadja.  

 

Határidő:       azonnal 

Felelős:     Izsó Gábor polgármester 

 

3. Szalai László képviselő  interpellációjára adott válasz. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a Magyar Posta Zrt. 

tájékoztatását.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy rengeteg kérdés érkezett Szalai Lászlótól 

egyesével fogja megkérdezni, hogy elfogadja-e a válaszokat. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Sajnálja, hogy úgy megy ki anyag a polgármesteri hivatalból, 

hogy azt nem lehet elolvasni. Tehát a V/3.-as napirendi pont 1-es kérdésével kapcsolatban 

elmondja, hogy nem a Ptk. irányadó szabályaira volt kíváncsi. A 2010-2014. között a 

képviselő-testület tagjainak milyen szerződései voltak, ez is szerepelt a kérdésben. Választ 

erre sem kapott. Véleménye szerint erre minden további nélkül lehetett volna válaszolni. 

Amennyiben megkapná az összes alvállalkozó nevét ő maga ki tudná válogatni ki kivel áll 

rokonságban. A választ tehát nem áll módjában elfogadni. 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr 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 6 igen 2 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

383/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek a „Az önkormányzatnak vagy 

intézményeinek a képviselő-testület tagjai, tagjainak 

hozzátartozói, rokonai és azok vállalkozásai közül kik, 

mikor, milyen összegben számláztak 2010 és 2014. között” 

tárgyú interpellációjára adott választ elfogadja.  

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Tehát a V/3.-as napirendi pont 2-es kérdésére vonatkozóan úgy 

gondolja, hogy nem kapott teljes kimutatást. 2013. július elseje óta nem volt a kimutatás 

szerint pályáztatás. Véleménye szerint biztosan volt, de ő nem kapta meg. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy Szalai László képviselőnek arra válaszoltak 

amit kérdezett.  

 

DR. UHRIN ANNA aljegyző: Valószínűleg a statisztikai összegzésre gondolt képviselő úr. 

Azt mindig a következő év közepéig készül el, ezért nem teljes a kért év.   

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Változatlanul nem érti miért nem teljes listát kapott, ezért a 

kérdését újra fel fogja tenni. Véleménye szerint ilyen munkát nem szabad kiadni, ami csak 

félig van kész. Nem tud fél munkát elfogadni.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: A közbeszerzéssel érintett pályázatok versenyeztetéseit kérte 

Szalai László képviselő úr az értelmezés szerint. Ez került összegyűjtésre. Azok a pályázatok 

amelyek közbeszerzés köteles elemeket tartalmaznak, azok ki lettek gyűjtve. Ez az összes, 

ami szerepel.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A közbeszerzésen kívül volt még 70 meghívásos pályázat. 

Vannak olyanok amik szerepelnek de nem teljes a lista.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Lehet, hogy fogalomzavarban szenved. Ugyanis ha pályázatról 

van szó amit Szalai László képviselő kér az az ha valakinek pénze van és visszterhesség 

nélkül odaadja a másiknak. Ezek az állami pályázatok. Pályáztatás esetén egy munkát 

végeztetnek el ezért cserébe kapnak is valamit. Amennyiben Szalai László képviselő a 

pályáztatásokról kéri a listát akkor természetesen értjük egymást de így valószínű, hogy 

félreértettük egymást. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy nem ad többet szót Szalai László képviselőnek 

amennyiben nem volt megfelelő a válasz tegye azt fel újra és pontosabban.  
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint ezt már szeptember 10-én tisztázták Gál 

András osztályvezetővel. Azt hitte, hogy egy hónap elteltével is érthető lesz, de akkor beadja 

a kérdését újra. A választ tehát nem fogadja el.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr 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 6 igen 1 nem 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

384/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek a „A közbeszerzési és meghívásos 

pályázatokon résztvevő pályázók neveit, ahol van az 

ajánlatok értékelését, a döntés hozó személy, testület 

megnevezését és ha van a döntés indoklását, leírását” 

tárgyú interpellációjára adott választ elfogadja.  

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Tehát a V/3.-as napirendi pont 3-as kérdésére vonatkozóan a 

választ elfogadja, azzal a megjegyzéssel, hogy a fogalmazás nem volt pontos.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a jegyző asszonyhoz intézett kérdésekre 

vonatkozó válaszok következnek. 1-es kérdésre elfogadja a választ? 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy pontosította az igénylését, tehát nem lehet 

ebből félreértés. Bizonytalan abban, hogy teljes körű listát kapott, emiatt nem tudja elfogadni 

a választ.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr 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 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

385/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek a „Adja meg azon számlát kibocsájtó 

vállalkozások nevét, a számla dátumát, összegét, a pályázat 

azonosítóját stb akik 2010. okt. 01 és 2014 aug. 31 között 

valamelyik beruházással kapcsolatban számlát bocsájtottak 

ki” tárgyú interpellációjára adott választ elfogadja.  
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Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: 2-es kérdésre elfogadja a választ? 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy ami le van írva az nem teljes mértékben igaz, 

hiszen Mészáros Sándor képviselő az összes alvállalkozó nevét kérte. Mivel a válasz nem 

pontos emiatt a választ nem tudja elfogadni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr 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 6 igen 2 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

386/2014. (XI. 10.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek a „A közbeszerzésben résztvevő ill. ahol a 

három ajánlatos versenyeztetés lefolytatása után vállalkozói 

jogviszonyt hoztak létre vállalkozások, alvállalkozók 

adatait” tárgyú interpellációjára adott választ elfogadja.  

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: 3-as kérdésre elfogadja a választ? 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy a nyílt ülés jegyzőkönyvét köszöni. Továbbra 

is kéri a zárt ülés jegyzőkönyvét, mert álláspontja szerint ez nem tagadható meg tőle. Úgy 

tudja, hogy a zárt ülés jegyzőkönyvébe is bárki betekinthet, csak azonosításra alkalmatlan 

formába kell hozni a jegyzőkönyvet. A hangfelvételt azért nem kapta meg, mert nem lehet 

szétválasztani a hanganyagot az indoklás szerint. Véleménye szerint külön lehet választani, 

ezért a választ nem tudja elfogadni.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Szeretné pontosítani a válaszát. Nyilvánosságra nem hozható 

a zárt ülés jegyzőkönyve, ezért nem került itt kiküldésre. Képviselő úrnak át fogja adni, ha 

ezzel a kiegészítéssel elfogadja azt megköszöni.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy ezzel a kiegészítéssel a választ elfogadja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: 4-es kérdésre elfogadja a választ? 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint a kérdésben említett rendeletet módosítani 

kell. A régi rendelet alapján nem lehetett plakátolni a városban. Vissza kellene térni a régi 

rendelethez. Ezért volt helytelen a diszkriminatív lépés, hogy két jelölő szervezetet 

felszólítottak a plakátok eltávolítására. A választ elfogadja, de kéri, hogy a jövő évi 

munkatervben kerüljön felülvizsgálatra ez a rendelet. 
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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 :  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Szeretné megkapni azt a jegyzőkönyvet amelyben a szociális 

szövetkezet megalapításáról döntött a képviselő-testület. Annak alapján fogalmazza meg a 

következő interpellációját. 

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Kérdése, hogy nincs-e mód az óvodákban a 

fűtéskorszerűsítés nyomán leszerelt szúnyoghálók pótlására, illetve a rendelőkben is. A bezárt 

Végvári úti óvodával kapcsolatban vannak szabadtéri játékok, mi a cél vele, lesz-e valahogy 

hasznosítva? 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy a vitatott interpellációt majd újra beadja.  

 

Az Önkormányzati törvény 43§ (3) értelmében „a képviselő-testület az alakuló vagy az azt 

követő ülésen a törvény szabályai szerint megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválassza a 

bizottság vagy bizottságok tagjait, …. stb”. Az SZMSZ felülvizsgálata nem szerepelt a 

meghívóban, a képviselő testület sem alakuló, sem azt követő ülésén nem vette napirendjére. 

Sőt azt a határozati javaslatot fogadta el, amely szerint hat hónapon belül kell az SZMSZ 

módosítására javaslatot tenni. Megtörtént-e az Önkormányzati törvény 43§ 3. bekezdésének 

megfelelően az SZMSZ felülvizsgálata? 

 

Az SZMSZ 26§. (2) szerint a nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet az önkormányzat 

honlapján közzé kell tenni. Itt a 2014.09.30.-i rendkívüli ülésről csak a meghívót lehet 

megtalálni. Sem az előterjesztés, sem a jegyzőkönyv lassan másfél hónap alatt nem került fel 

a honlapra. Ezzel szemben a későbbi előterjesztések igen. Az interpellációs kérdéseim, az arra 

adott válaszok a képviselő testületi ülés részét képezik. Ezek miért nincsenek fent a város 

honlapján? 

 

Kérem a  Polgármester Urat, hogy tájékoztasson arról, hogy mi lett a sorsa a város Békés 

Ferment Kft-ben levő tulajdonrészével. 

 

A Fürdő sétány leaszfaltozására 90%-os állami támogatással még Pataki István 

polgármestersége idején pályázatot nyert Békés városa. Az Ön vezetésével a következő 

városvezetés lemondott az állami támogatásról. Most teljesen saját erőből készült szilárd 

burkolat. Mennyibe került az útszakasz felújítása? Mi volt a forrása? Szerepelt –e az 

önkormányzat felújítási tervében? 

 

A Csók zugban hetek óta nincs közvilágítás,egyik lámpatest sem világít. A 

gyalogátkelőhelynél a kandeláberen sincs világítás. Kérem a hiba elhárítását. 

 

Kérdése, hogy a vashalmiakhoz eljuttatott levélben szereplő túrisztikai fejlesztésekből mikor 

lesz valami? Készültek-e tervek? Költségvetés, hatástanulmány készült-e? Mi lesz a forrása? 

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Elmondja, hogy a választási plakátok eltávolítása 

folyamatban van, de pár nap türelmet kér még.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ülés elején 

kiosztottak egy borítékot. Abban rendeleteket találnak, azok megtalálhatóak a város honlapján 

is. Továbbá felkérő levelet találnak benne a munkatervre vonatkozóan, várják a javaslatokat. 

Van benne egy másik a felkérő amelyben a gazdasági programhoz várják a javaslatokat 

december 15-i határidővel. Az Mötv. új rendelkezéseit is olvashatták, amely a kötelező 
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képviselői oktatásról szól. Mellékelve lett a kormányhivatal levele és az oktatási segédanyag. 

Amint a képzésről részletesebb tájékoztatást kapnak át fogják adni azt a képviselőknek. 

Kiosztásra került egy tájékoztató a várható bizottsági és testületi ülések időpontjáról. A 

vagyonnyilatkozati határidő holnapi nappal letelik, kéri a képviselőket, hogy ennek a 

kötelezettségüknek tegyenek eleget. Kéri, hogy a választási plakátokat is távolítsák el a 

politika pártok, szervezetek a holnapi nap 16.00. óráig. Mivel a hivatal meg lett szólítva 

Szalai László képviselő úr által, hogy a hivatalból bizalmas információk kerülnek ki, kéri, 

hogy személyesen hozzá jutassa el az ezzel kapcsolatos pontos információit.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: 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   
 


