JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László,
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó,
Rácz Attila, Szalai László képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Uhrin Anna aljegyző
Dr. Gulyás Zsuzsanna EEI és Rendelőintézet igazgatója
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Vad Péter Békés Tv
Gyarmati Sándor Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet elnöke
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Hidi József önkormányzati tanácsadó
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Kálmán Tibor sportreferens
Sápi András intézményi referens
a Polgármesteri Hivatal munkatársai
meghívottak
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 mind a 11
képviselő jelen van.
Külön köszönti Bereczki Lászlónét, aki november hónaptól nyugállományba vonul, jelenleg a
felmentési idejét tölti. Megköszöni az elmúlt, több évtizedes munkát, amit Békés Város
oktatásáért végzett. Tájékoztatásul elmondja, hogy Bereczki Lászlóné Brunszvik Teréz Díjban
részesült, ami a legmagasabb kitüntetés az oktatás területén. Egy csokor virággal kívánja
megköszönni a munkáját.
Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal a módosítással, hogy a IV/11.
napirendi ponttól a IV/16. számú napirendi pontig a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja
meg a napirendi pontokat. Javasolja, hogy a III/6. sorszámú napirendi pontot a IV/11.
napirendi pont után tárgyalják.
Mivel további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem hangzott el, elsőként szavazásra
bocsátja a IV/11. – IV/16. napirendi pontok zárt ülésen való tárgyalását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
257/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2014. augusztus 28-i
ülésén zárt ülésen tárgyalja meg az alábbi egyéb
előterjesztéseket:
IV/11. sorszámú:

11.
Békés, Kossuth u. 4.
szám (hrsz.:5633) alatti ingatlan
ingyenes állami tulajdonba adása

IV/12. sorszámú:

12.
A Békés, Széchenyi tér
4/2. szám (hrsz.: 2239/A/1) alatti
üzlet értékesítési feltételeinek
módosítása

IV/13. sorszámú:

A Békés, Hunyadi tér 1/1. szám
(hrsz.: 3076/A/1, 3076/B/1) alatti
társasházi ingatlanok értékesítése

IV/14. sorszámú:

Szent Lázár Alapítvány bérleti
szerződésének módosítása

IV/15. sorszámú:

Taró Sándor kérelme bérleti
szerződésének meghosszabbítása
tárgyában

IV/16. sorszámú:

Jankus
Ágnes
kérelme
garázsbérleti
szerződésének
meghosszabbítása tárgyában

Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
hangzott el, szavazásra bocsátja a III/6. napirendi pont IV/11. után, zárt ülésen való
tárgyalását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
258/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2014. augusztus 28-i
ülésén a IV/11. sorszámú napirendi pont után tárgyalja a
III/6. sorszámú előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti határozatok figyelembevételével szavazásra bocsátja a
napirend elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
259/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2014. augusztus 28-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I.

Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb eseményekről,
értekezletekről
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester

I/1.

Tájékoztató az
végrehajtásáról
Előterjesztő:

előző

képviselő-testületi

ülésen

elfogadott

határozatok

Izsó Gábor polgármester

I/2.

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő:
Tárnok Lászlóné jegyző

III.

Előterjesztések
1. Beszámoló Békés Város 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. és az
2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
2. Beszámoló a XXXVIII. Békés-tarhosi
rendezvényeiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Zenei

napok

Felsőoktatási

(BÉTAZEN)

Önkormányzati

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Ivóvíz kiépítése a Malomasszonykertben
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV.

Egyéb előterjesztések
1. Tájékoztató a képviselő-testület 2010-2014. évi önkormányzati tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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3. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Tájékoztató az Eötvös iskola bejáratával kapcsolatos egyeztetésről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása Alföldvíz Zrt-vel
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Ivóvízminőség-javító projekt konzorciumi megállapodás II. kiegészítése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson részvétel
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. LISZ Kft átalakításával kapcsolatos hiánypótlás
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Tájékoztató a Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2014. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Békés, Kossuth u. 4. szám (hrsz.:5633) alatti ingatlan ingyenes állami tulajdonba
adása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
III/6. Ifjúsági díjak adományozása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. A Békés, Széchenyi tér 4/2. szám (hrsz.: 2239/A/1) alatti üzlet értékesítési
feltételeinek módosítása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. A Békés, Hunyadi tér 1/1. szám (hrsz.: 3076/A/1, 3076/B/1) alatti társasházi
ingatlanok értékesítése
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Szent Lázár Alapítvány bérleti szerződésének módosítása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Taró Sándor kérelme bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Jankus Ágnes kérelme garázsbérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Nemzetiségi SZSZB tagok megválasztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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18. Békési Férfi Kézilabda Kft. felügyelő bizottsági tagjának választása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
19. 2014. évi szociális jellegű bérbeadási névjegyzék készítése
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
20. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
21. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
22. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
23. Lakáscsere kérelmek
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
V.

Bejelentések, interpellációk

NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb
eseményekről, értekezletekről

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóban kiegészítené az előterjesztés 19. pontját azzal, hogy
időközben Dr. Pálmai Tamás alpolgármester is lemondott a tiszteletdíjának egy részéről.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy a képviselő-testületi ülés előtt készített fénykép
megjelenik-e valahol, vagy csak ajándékba kapnak belőle a képviselők? Kérdése, hogy
kiszab-e a jegyző közigazgatási bírságot a polgármesterre? A polgármester ugyanis
megsértette a közterület használatáról szóló rendeletet, a bírság összege ötvenezer forintig
terjedhet. A helyi rendelet ugyanis tiltja a belváros egy behatárolt részén a plakátok
kihelyezését. A Polgármesteri Hivatal előtt is öt darab plakát van kihelyezve. Az egyik plakát
ráadásul magántulajdonú épületre van kihelyezve, itt a tulajdonosok hozzájárulása szükséges.
Elmondja, hogy ezt a rendeletet az elmúlt 10-15 évben majdnem mindenki betartotta. A
tavaszi választásokon is csak egy párt sértette meg. Kérdése, hogy a jegyző asszony le fogja-e
szedetni ezeket a plakátokat, vagy bárki büntetlenül tele plakátolhatja a városközpontot.
Elmondja, hogy anno Pataky István mindenkiét leszedette. Biztos azonban abban, hogy
polgármester úr le fogja ezeket szedetni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint ennek a hozzászólásnak az interpellációk
között lett volna a helye. A fényképpel kapcsolatban elmondja, hogy szabadon felhasználható,
ezért is lett készítve.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, a fényképet köszönettel elfogadja, de nem járul
hozzá, hogy a fényképe bármilyen kiadványban megjelenjen, főleg a kampányban.
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TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Válaszában elmondja, hogy a közterület használati rendeletet
ő maga is ismeri. Vannak benne bizonyos kivételek. A közterület használati engedélyeket
polgármester úr szokta kiadni. Természetesen meg fogják vizsgálni a kérdést és amennyiben
szükséges el fognak járni.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy amennyiben a rendelet tiltja a plakátolást attól
független a polgármesternek joga van felülbírálnia a rendeletet?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja Szalai László képviselő társának, hogy a jegyző
asszonytól már az előbb kielégítő választ kapott, kéri, hogy ne akadályozza a munkát.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
260/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott
határozatok végrehajtásáról

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
261/2014. (VIII. 28.) 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
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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 tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
262/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi
változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló Békés Város 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről. és az 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014.
(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett határozati javaslatot:
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
263/2014. (VIII. 26.) határozata:
1. Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
készített beszámolót elfogadja.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési
Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2014. évi
költségvetési előirányzatainak módosítását a következők szerint
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-

rendeli el, melyet a 2014. I-III. negyedéves rendeletmódosításon
át kell vezetni.
Békési Polgármesteri Hivatal:
Irányítószervi támogatás bevételi előirányzata csökken 24.499 EFttal
Dologi kiadások előirányzata csökken 24.499 EFt-tal
Önkormányzat:
PH költségvetési támogatás kiadási előirányzata csökken 24.499
EFt-tal
Működési célú tartalék kiadási előirányzata növekszik 24.499 EFttal

Határidő:
Felelős:

1. pont azonnal,
2. pont 2014. I-III. negyedévi rendelet-módosítás
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet:
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2014. (IX. 02.) önkormányzati rendelete:
önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 3/2014.(II.17.) rendeletének módosításról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a XXXVIII. Békés-tarhosi
(BÉTAZEN) rendezvényeiről

Zenei

napok

Írásos beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Elmondja,
hogy részt vett a rendezvénysorozat nagy részén. Rendkívül színvonalas és sokrétű
rendezvény volt. Köszönetet mond az intézmény vezetőjének, Bagoly László művészeti
vezetőnek és minden olyan civilnek aki segítette a rendezvény lebonyolítását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a BÉTAZEN Békés Város legnagyobb
kulturális eseménye. A rendezvénnyel párhuzamosan folyt a Békés-tarhosi Baráti Kör
találkozója. Illetve a zenepavilon sorsáról egy komoly konferencia is megrendezésre került. A
zenepavilonnál már folynak a munkálatok, több mint 10 fő dolgozik. Reményei szerint 3-4 év
múlva már ott lehet megrendezni ezt a rendezvényt. Köszönetet mond azoknak, akik
előkészítették a BÉTAZEN rendezvényt. Tapasztalata szerint minden vendég megelégedéssel
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távozott a műsorok színvonalasak voltak. Véleménye szerint a koncepció elfogadott és
kedvelt.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
beszámoló elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
264/2014. (VIII. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ XXXVIII. Békés-tarhosi Zenei Napok (BÉTAZEN)
rendezvényeiről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy korábban elhangzott bírálatként, hogy a város
egyre kevesebbet fordít támogatásra. El kell mondani, hogy ez így nem igaz. Valamennyi
érvényes kérelmet támogatásban részesít az önkormányzat. A támogatásra fordított összeg
évek óta állandó, sajnos azonban egyre kevesebben igénylik.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett
határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
265/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete meghirdetése esetén, a korábbi évek feltételeinek
megfelelően - csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. A
támogatás forrását Békés Város Képviselő-testülete az
önkormányzat 2015. évi költségvetésében a szociális
támogatások keretén belül biztosítja. A Képviselő-testület
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felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Írásos beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy nagyon sok változáson ment keresztül a hivatal
és a közigazgatás. Ennek a lekövetése és szervezés komoly erőfeszítést igényelt a hivatal
részéről és a vezetéstől. Véleménye szerint a hivatal sikerrel vette ezen feladatokat,
amelyekhez gratulál.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot:
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
266/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési
Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Tárnok Lászlóné jegyző

NAPIREND TÁRGYA:

Ivóvíz kiépítése a Malomasszonykertben

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és a
kiegészítés szerinti előterjesztést egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy mit jelent az előterjesztésben a megfelelő
számú valós igény? Kérdése, hogy ez mekkora számot takar? A megvalósítás kétháromszázezer forintba kerülhet egy-egy telekre.
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GÁL ANDRÁS osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy az összes érintett ingatlan
tulajdonosát meg fogja keresni az önkormányzat. Tájékoztatva lesznek a kiépítés feltételeiről
és annak összegéről. Amennyiben ezt szándéknyilatkozattal vállalják, abban az esetben a
képviselő-testület dönt majd a kivitelezésről.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a kiegészítés szerinti határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
267/2014. (VIII. 28.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja a Malomasszonykerti Élővízcsatorna (volt FehérKörös) töltés melletti ingatlanok vezetékes ivóvízzel és
gázzal való ellátását - megfelelő számú, valós igényű
szándéknyilatkozat esetén.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri
polgármesterét, hogy a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010.(IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 1.4.
pontjában szereplő, nyomvonal jellegű építmények
elhelyezéséről
szóló
szabályozás
felülvizsgálatát
kezdeményezze a jogalkotónál.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb előterjesztések

1.) Tájékoztató a képviselő-testület 2010-2014. évi önkormányzati tevékenységéről
Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság tekintetében elmondja, hogy a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ nagyon sok eredményes pályázatot bonyolított ebben az évben ez 125 millió forint
volt. Óvoda fejlesztésre 46 millió forint, Bóbita Óvoda kivitelezésére 210 millió forintot nyert
a város. A könyvtár 35 millió forintot nyert a múzeum pedig kilenc pályázaton több millió
forintot nyert. Azért kívánja hangsúlyozni ezeket a számokat, mert az önkormányzatok
pénzügyi lehetőségei szűkösek. Véleménye szerint viszont a városi intézményeket olyan
szakmai stáb irányítja, akik sikeresen vezetik ezeket az intézményeket.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és a
kiegészítés szerinti előterjesztést egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint az előterjesztésből több dolog is hiányzik,
adatok és elemzések. Ezek mutatnák azt a tendenciát, ami az elmúlt négy évben történt. A
művelődési központnál már javítva lett a gazdaságosság szó gazdaságosabbá. Köszöni a
javítást. Problémásnak tartja, hogy a város lemondott a sportcsarnok bérleti díjáról. A rendelő
intézetnél a beígért felújítás elmaradt. A Városgondnokság tekintetében elmondja, hogy 2012ben oda lett helyezve a gyermekétkeztetés, ebben azóta előrelépés nem történt. A LISZ Kft.-t
egy éven keresztül építette le az önkormányzat most pedig kezdjük újra felépíteni mert
szükség van rá. Sajnálatos, hogy az önkormányzat elveszítette az intézményi dolgozói nagy
részét, ezzel a gazdasági befolyását. Sajnos az átvevő működtetők 50 millió forint
támogatásban részesültek. A gazdálkodással kapcsolatban elmondja, hogy sok adat kimaradt
belőle. Négy év alatt az iparűzési adó bevétel 76,7%-al emelkedett a kommunális adó bevétel
29,8%-al és emellett az infláció minimális mértékű. A kommunális adó mértéke nyolc év alatt
3,5 szeresére nőtt. Jobban kellett volna elemezni a feladatfinanszírozást, hiszen amikor elfogy
az önkormányzat azon pénze ami ingatlaneladásból származik, akkor nem lesz szabad
pénzeszköze. A vagyongazdálkodás esetében elmondja, hogy úgy érzi, hogy kiárusítás folyik
az önkormányzatnál. Az üresen álló ingatlanok bevételkiesése miatt több millió forinttól esik
el az önkormányzat. Békésferment Kft tulajdonrészével nem tudja mi történt, szeretne erre
választ kapni. Nem érti miért akkor kell eladni az ingatlanokat amikor a legalacsonyabb a
piaci értékük, amikor magas volt nem lettek értékesítve. Az utóbbi időkben nem volt ilyen
mértékű ingatlan értékesítés. Fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy hiányolja az
infrastruktúra fejlesztések adatait. Nem szerepel az előterjesztésben, hogy hány kilométer
járda lett építve, mennyi útalap lett leaszfaltozva, és mennyi útalap épült a városban az elmúlt
években. Sajnálatos, hogy most a kampányidőszakban grédereznek több helyen is. Elmondja,
hogy 2010-ben egy Pénzügyi Bizottsági ülésen volt egy állásfoglalása, amiben azt írják, hogy
járhatatlanná fognak válni az utak. Nincs elemezve az előterjesztésben, hogy milyen hatással
van a város gazdasági helyzetére a lakosságszám csökkenés, hiszen 10 év alatt 1500 fővel
csökkent a város lakosságszáma. Ez befolyásolja az önkormányzathoz érkező állami
támogatás mértékét, emiatt ez is csökken. Kevesebb pedagógusra van szükség, csökken a
vállalkozások bevétele. A Szociális Szövetkezettel kapcsolatban egy mondat
félreértelmezhető, de ez javítható. Kérdése, hogy az elmúlt öt hónapban csak a papírok
készültek el vagy történt konkrét előrelépés is. Az értéktárral kapcsolatban megjegyzi, hogy
nagy vita volt róla nemrég, és emlékei szerint a mostani képviselő-testületi ülésre kellett volna
visszahozni az anyagot. A munkahelyteremtés esetében az anyagban véleménye szerint a
legnagyobb csúsztatások szerepelnek. Pontatlan adatok szerepelnek. Az szerepel benne, hogy
20%-al kevesebb a munkanélküli Békésen, ráadásul az önkormányzat több mint 400 új
munkahely teremtésében vett részt. Véleménye szerint egyik állítás sem valós. A kiosztott
decemberi adatokat tartalmazó táblázat szerint 40,3%-al csökkent a munkanélküliek száma.
Ez azért van, mert abban a hónapban nagyon sokakat beiskoláztak. A márciusi adatok szerint
2011 és 2012-ben volt csökkenés. 2014 márciusára növekedett a munkanélküliek száma
12,7%-al. Ez abból adódik, hogy lejárt a közmunkások szerződése. Átlagban 300 fő
közfoglalkoztatottat alkalmaztak kivéve 2013-as év, ebben az évben 654 főt. Ez torzítja el a
kimutatást. A sok beiskolázott emberből a munkaügyi központ tájékoztatása szerint nem volt
olyan, aki el tudott volna helyezkedni. Nem vitatja, hogy az önkormányzat teremtett új
munkahelyet, de az indoklás egy része belemagyarázás. Az indoklás szerint az önkormányzat
soron kívül segített bizonyos esetekben elintézni az adminisztrációt. Ezt nem tartja
eredménynek, hiszen az lenne az indokolt, ha ez önmagában menne, és nem kellene
beleavatkozni. Automatikusnak kellene lennie. Az iparűzési adó esetében kiszámolta, hogy
190 millió forinttal többet von el a jelenlegi önkormányzat mint az elődje. Véleménye szerint
több embert lehetne foglalkoztatni, ha nem növekedett volna meg ennyire az adó mértéke.
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Vajon milyen ok okozati összefüggés lehet abban, hogy sokan elmentek Békésről külföldre
dolgozni. Amit problémának lát, hogy az önkormányzat elveszítette az intézményei nagy
részét ezzel gazdasági súlya is csökkent. Ebben jelentős szerepe van az állami támogatások
csökkenésének. Volt olyan év, amikor 260 millió forinttal csökkent az állami támogatás.
Ennyivel több pénz vontak el. Átszervezések gazdasági hatását jobban be kellett volna
mutatni.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Örül annak, hogy képviselőként nem csak ő jár a
választókerületében. Elmondja, hogy azért most megy a gréderezés mert tavasszal meg lett
rendelve, de ennek technikai okai vannak és most lehetett elkezdeni a munkát. Elmondja,
hogy a közmunkás beszámolóval már tavasszal is foglalkoztak. Abban tételesen ki volt
gyűjtve, hogy hány ezer járólapot gyártottak le a közmunka program keretében. Továbbá,
hogy milyen hosszban raktak újra járdákat, tisztítottak árkokat. Az önkormányzat véleménye
szerint jól használta ki a közmunka programot. Hiszen ezt nem csak bérre lehet fordítani,
hanem dologi jellegű kiadásokra is. Ennek keretében számos utcában nyílt mód kijavítani a
járdákat. Az ároktakarítások pedig nagy eső esetén jelentenek segítséget és védelmet az ott
élőknek. Természetesen bele lehet olvasni ebbe az előterjesztésbe, az infrastruktúrális
fejlesztések hiányát, de ez nem fedi a valóságot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Szalai László képviselő társa már sok mindent említett az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kiegészíteni szeretné az elmondottakat azzal, hogy a
nyilvántartott álláskeresők száma emelkedett, ami sajnálatos. Ez sajnos összefügg azzal, hogy
nagyon sokan külföldön dolgoznak. Sajnos ez a szám a regisztrált álláskeresőket mutatja, és
nagyon sokan vannak akik már kikerültek a rendszerből. Pályázatokkal kapcsolatban
elmondja, hogy korrekt tájékoztatást kaptak. Alapvetően az a gond, hogy a Békéshez hasonló
városok jóval eredményesebben pályáznak, itt sajnos Békés a sor végén van. Nagyon kevés
pályázati pénzt sikerült megnyernie a városnak. A testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatban
elmondja, hogy az ide érkező vendégeket színvonalas ellátásban kellene részesíteni. A város
számára szégyen, ha nem megfelelő a vendéglátás és erre a kollégiumi szobák nem is
alkalmasak. Örül annak, hogy most a Madzagfalvi Napokon normális helyen szállásolják el a
vendégeket. Egy testvérvárosi kapcsolatban adni is kell, nem csak kapni. Úgy gondolja, hogy
javítani kell a testvérvárosi kapcsolatokat.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Elmondja, Mészáros Sándor képviselőnek, akivel sok éve egy
frakcióban ül, hogy a pályázatok beadásával kapcsolatban sokat egyeztettek ezért neki is
tisztában kell lenni a beadás feltételeivel. A pályázatok beadásánál fontos szerepe van az
önrésznek. Számos pályázat azért nem került beadásra, mert utalva Szalai László képviselő
társának az iparűzési adóra tett nyilatkozatára, ami igaz, hogy magas és nagy terheket ró a
vállalkozókra, de szükséges az önrész biztosításához, hiszen ebből van bevétele a városnak.
Amennyiben ez az adó kevesebb lenne, kevesebb lenne a forrás a pályázatok önrészéhez
emiatt kevesebb lenne a megnyert pályázat. A város vagyongyarapodása is lassulna ez nem
baj, hiszen így az ellenzék számon kérheti a városvezetést, hogy miért nem fejlesztettek. A
beadott pályázatokhoz az önrészt elő kellett teremteni. A beadott pályázatok jelentős része
nyert, de sajnos sok olyan pályázat van kiírva, ami értelmetlen. Sajnálatos, hogy nincs kiírva
pályázat útaszfaltozásra. Reméli, hogy a Megyei Önkormányzatnál lesznek majd ilyen
források.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint arra kell forrást találni, amire szeretne
az önkormányzat. Meg kell fontolni, hogy mi viszi előre az önkormányzatot. Nem biztos,
hogy az a jó, ha évfordulókor nullszaldós a költségvetés. Legyen akár mínusz 20-100 millió
forint mínusz, de ezt olyan beruházásokra költse el az önkormányzat, ami később megtérül 210 éven belül. El kell ismerni, hogy elkövetett az önkormányzat egy óriási nagy hibát,
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nevezetesen, hogy 2mrd forintból le lehetett volna aszfaltozni egész Békést és nem tették
meg, vajon miért.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Nem érti Mészáros Sándor képviselő társát. Úgy tudja, hogy
ő is oda sorolható, aki felelős döntéseket hoz. Azt a 2mrd forintot nem lehetett útaszfaltozásra
elkölteni. Úgy gondolja, hogy az állam pénzét nem lehet zsivány módjára zsebre tenni, hiszen
az az önkormányzat pénze is. Helyesen tettük, hogy nem okoztunk nagyobb veszteséget az
államnak. Mészáros Sándor képviselő is egyetértett azzal, hogy csak a kötvény hozamát
használja fel az önkormányzat, hiszen nem volt látható, hogy az állam konszolidálja az
önkormányzatokat. Nem tudja mikor változott meg képviselő társa szemlélete, hiszen eddig
nem így gondolkodott.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Válaszolva Barkász Sándor képviselő úrnak elmondja,
hogy ő maga is úgy gondolta, hogy felelősen kellett kezelni ezt a forrást. Azonban ahogy
hallotta, hogy Szarvastól kezdve mindenki elkölti ezt a forrást, és hallották azt, hogy az 5000
fő alatti településeket konszolidálják biztosra lehetett venni, hogy előbb utóbb mindenkit
fognak. Akkor már arról volt szó, hogy Békésnek is el kell költenie ezt a pénzt. Nem érti
miért védi Barkász Sándor az államot amikor az nem védi meg őt. Több város megmerte lépni
ezt, Békésnek is meg kellett volna tennie.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy Békés város kötvénye nem olyan típusú volt.
Nem lehetett volna elkölteni azt az összeget. Békés városának fix szerződése volt.
RÁCZ ATTILA képviselő: Nem kívánt bekapcsolódni a kampánybeszédek közé, de egy
gondolatot el kíván mondani. Úgy gondolja, hogy ha lett volna az önkormányzatnak olyan
információja, hogy ezen összeget konszolidálni fogják, akkor abban az esetben megtehette
volna az önkormányzat azokat a lépéseket, hogy ezt az összeget Békés város fejlesztésére
fordítsák.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy több tárgyalást is folytattak a bankkal, de nem
volt hajlandó átváltani ezt a kötvényt. Ebben az esetben a bank diktált, nem volt hajlandó
módosítani a szerződést. A mi lett volna ha típusú dolgokkal, véleménye szerint nem kellene
többet foglalkozni.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése Mucsi András képviselő társához, hogy melyik volt az
a pályázat, amelyet nem adott be a város önerőhiány miatt? Tudomása szerint az
önkormányzat rendelkezik szabad forrásokkal, ő maga csak amiatt aggódott, hogy ez el fog
fogyni. Elmondja, hogy arra is célozni kívánt, hogy a pályázatok megnyerései nem minden
esetben azon múltak, hogy van e megfelelő önerő, hanem, hogy hogyan sikerült lobbizni. Az
előző ciklusban nagyon sok pénzt sikerült hozni Békésre. Emlékei szerint egy 10 milliós
sikerdíj azért lett kiírva, mert nem nyertek a pályázatok, majd egy idő után megváltozott
minden. Úgy gondolja, hogy jobb kapcsolatot kellett volna ápolni azokkal akik tudtak volna
lobbizni a forrásokért. A grédezeréssel kapcsolatban elmondja, hogy csak arra akart utalni,
hogy közelednek a választások. A járdaépítés számára egy pozitív példa volt, ő a többi részt
hiányolta. A pályázatokkal kapcsolatban az a gond, hogy a kiosztott táblázat nem mutatja a
valós képet. Nem látszik belőle az eredményesség. 2.5mrd az ivóvízprogramból van
megjelölve de ez nem Békés város érdeme, ebben 66 település vett rész. A város nem
szerepelt jól a fejlesztések tekintetében, úgy véli, hogy a következő időszakban sem fog
jobban szerepelni mert nem lesz meg a szükséges önrész.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Lezártnak tekinti a vitát és elmondja, hogy sokat gondolkodtak
rajta mennyire legyen alapos ez a tájékoztató. A koncepció az volt, hogy átfogó képet
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kapjanak a képviselők. Tudni kell, hogy ezek az adatok évenként szerepelnek a
beszámolókban, onnan lettek összegyűjtve, ezek mind tényszámok. Elmondja, hogy kért
tanácsokat Szalai László képviselőtől, hogy hogyan is néz ki egy ilyen négy éves beszámoló.
Előkereste a korábban készült beszámolókat, az egyik 8 oldal a másik 12. Ezekben az
anyagokban semmi olyan elemzés nem szerepel, amelyeket a képviselő úr jelenleg hiányol.
Nem gondolja, hogy ez probléma hiszen akkor ilyen felfogásban készítették el a beszámolót,
jelenleg igyekeztek átfogóbb tájékoztatást adni. A pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy
a város intézményei is megközelítőleg 400 millió forintot nyertek. A lényeg, hogy
gyarapodott a város. Úgy gondolja, hogy sokat fejlődött a város az elmúl négy évben.
Mészáros Sándor képviselőtől szeretné megkérdezni, hogy honnan származik az az adatsor
ahol Békés utolsó a nyertes pályázatok tekintetében. Szalai László képviselőnek ügyrendi
kérdésben ad szót.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy amikor szót kért nem hangzott még el, hogy a
vita lezártnak van tekintve. Az SZMSZ szerint a vita lezárásáról szavazással kell dönteni.
Határozati javaslatot kíván tenni az alábbiak szerint. Békés Város Képviselő-testülete nem
járul hozzá az előterjesztésben szereplő adatok 5%-nál nagyobb mértékű egyidejű (sem
ingyenes sem önkormányzati támogatással történő) közléséhez. Egyszeri 500.000.- forint
eszmei ellenérték megfizetése esetén lehet 5%-nál nagyobb mennyiségű adatot egy időben
felhasználni. A képviselő-testület nem járul hozzá, hogy az önkormányzat egy átlagos
költségű Városházi Krónikánál drágább kiadványt jelentessen meg. Megtiltja, hogy kampány
jellegű kiadványokon Békés Város címerének, jelképeinek használatát.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy ezek az adatok nyilvánosak,
megtalálhatók az interneten is.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy az az adat ami nyilvános, annak még lehet
eszmei értéke. És az adat tulajdonosa kikötheti, hogy milyen összegért engedélyezi annak
felhasználását. Ezeket az adatokat nem szabad a tulajdonos hozzájárulása nélkül másolni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy a képviselő-testület kötelessége,
hogy tájékoztassák a lakosságot. Erről kíván szavazást Szalai László képviselő társa.
Szavazásra bocsátja Szalai László képviselő határozati javaslatát.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. Rácz
Attila képviselő időközben elhagyta az üléstermet.
A képviselő-testület 2 igen 6 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
268/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem
támogatja Szalai László képviselő úr módosító javaslatát.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület kívánja-e a vitát
tovább folytatni.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 8 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
269/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem
kívánja folytatni a tájékoztató a képviselő-testület 2010-2014.
évi önkormányzati tevékenységéről szóló előterjesztés
vitáját.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a kiegészítés szerinti tájékoztató tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 7 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
270/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati működés 2010-2014. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

2.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett rendelet-tervezetet:
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2014. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT
ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL
szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
3.) Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.
(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett rendelet-tervezetet:
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS
SZABÁLYAIRÓL
szóló 21/2012 (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
4.) Tájékoztató az Eötvös iskola bejáratával kapcsolatos egyeztetésről
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy az ott lakóknak lenne még néhány kérésük,
amit véleménye szerint meg lehet oldani. A személyzet és a pedagógusok is ugyanott járjanak
be az intézménybe ahol a diákok.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy nem a Jantyik utca oldala felöl fog közlekedni
az Eötvös iskola diáksága és tanári kara, hanem a Kulturális Központ felöl. Természetesen
hazafelé is ugyanígy fognak közlekedni. Így rendeződött ez a régi probléma.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a kiegészítés szerinti 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
271/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat és a Reményhír Intézményfenntartó Központ
között a Jantyik u. 21-25. sz. alatti iskolai ingatlan
használatának módosításáról szóló egyezséget elfogadja.
Felhatalmazza polgármesterét a megállapodás aláírására és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére. Kéri polgármesterét,
hogy a Jantyik utca lakóit a változásról tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

5.) Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása Alföldvíz Zrt-vel
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A víztornyokon elhelyezett antennákkal
kapcsolatos vagyonhasznosítási jutalék mértéke nem teljesen világos a számára. Eddig 80%
volt a város része és most 50% lesz?
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Válaszában elmondja, hogy pont fordítva lesz, eddig 50% volt
és 80% lesz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további 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
272/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét az Alföldvíz Zrt-vel kötendő
bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának aláírására és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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6.) Ivóvízminőség-javító projekt konzorciumi megállapodás II. kiegészítése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangú igennel a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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
273/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a „Békés
Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt
kapcsán a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítését a
következők szerint:
1. A Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga
visszterhesen kerül az Önkormányzatokhoz, mégpedig a
közöttük létrejött tulajdonjogi megállapodásban foglalt arányok
szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a Társulásnál a
Projekt valamennyi beruházási költsége az irányadó, mely a
beruházás aktiválása során figyelembe vételre kerül.
2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére tekintettel, a Projekt
menedzselésének, lebonyolításának felmerülő költségeire
projekt lebonyolítási díjat fizetnek az Önkormányzatok a
Társulásnak számla ellenében a Társulási Tanács döntése
szerint. A 2015 évre esedékes díjról és teljesítéséről a felek 2015
évben döntenek. A Társulás tag önkormányzatai a lebonyolítási
díjat közvetlenül fizetik meg, míg a Társuláson kívüli, más
Társulásokba tömörült Önkormányzatok társulásaikon keresztül
fizetik meg a díjat. A díj vonatkozásában a társulási tag
önkormányzatok a Társulási Tanácsülés határozata szerint
kötelezettek a fizetésre, a Társuláshoz konzorciumi
megállapodással kapcsolódó önkormányzatok a konzorciumi
megállapodás szerinti díjat fizetik.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármesterét a határozat mellékletét képező Konzorciumi
megállapodás II. számú kiegészítésnek aláírására.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
7.) Csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson részvétel
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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
274/2014. (VIII. 28.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
a) résztvevőként csatlakozik a közös földgázbeszerzésre
irányuló szindikátushoz,
b) jóváhagyja a határozat mellékletét képező Szindikátusi
Szerződés tervezetét.
2.
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a szindikátusi szerződés, továbbá a
beszerzési eljárás során kiválasztott ajánlattevővel a szállítási,
valamint a Sourcing Hungary Kft-vel kötendő szerződés
aláírására, valamint arra, hogy a közös földgázbeszerzés
ügyében eljárjon.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

8.) LISZ Kft átalakításával kapcsolatos hiánypótlás
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az előterjesztéshez a közszolgáltatási szerződés helyben került
kiosztásra.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
275/2014. (VIII. 28.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő- testülete 208/2014. (VI. 12.) határozatának 2.
pontját – a Gyulai Törvényszék Cégbíróságának Cg.04-09-001834/127 számú végzése
alapján - az alábbiak szerint módosítja:
„2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a városi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében - a 100% önkormányzati tulajdonú LISZ Kft.
(a továbbiakban: Kft.) alapítójaként kezdeményezi a Kft. Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággá alakítását, egyúttal kezdeményezi a Kft. alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint:
Cég elnevezése:

BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.

Rövid név:

BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.

Székhely:

5630 Békés, Verseny utca 4.

Központi ügyintézés helye: 5630 Békés, Verseny utca 4.
Telephelyei:

5630 Békés, Szarvasi út 64/1. sz.
Békés belterületi 3777/1 hrsz-ú ingatlan
Békés külterületi 0151/6 hrsz-ú ingatlan

Cég tevékenységi köre:
(Főtevékenység)

3811’08

nem

veszélyes

hulladék

gyűjtése

Cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10402025-50526656-66561005 K&H Bank Zrt.
2.

3.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Gyulai Törvényszék
Cégbíróságánál a társaság közhasznúvá nyilvánítását, valamint felhatalmazza
polgármesterét, a közhasznúvá váláshoz szükséges okiratok aláírására és jognyilatkozatok
megtételére.
Békés Város Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza polgármesterét a
határozat 1. mellékletét képező Alapító Okiratot módosító okirat, a határozat 2.
mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a határozat 3.
mellékletét képező Közszolgáltatási szerződés aláírására, valamint a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: Intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
9.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a kiegészítés szerint egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
kiegészítés szerinti határozati javaslatot:
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő. Koppné
Dr. Hajdu Anikó időközben elhagyta az üléstermet.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
276/2014. (VIII. 28.) határozata:
1.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
határozatának 1. 5. pontját hatályon kívül helyezi.

91/2014.

(III.

27.)

számú

2.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében tervezett,
működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatai terhére, valamint az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a civil
szervezetek működési támogatására betervezett forrás terhére az alábbi pénzösszeg
átcsoportosítását hagyja jóvá:
1.)

Békés Művészetéért Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Bólyai út 17.)
támogatására 59.000,- Ft,

2.)

Békési Református Egyházközség (székhely: 5630 Békés, Széchenyi tér 21.)
támogatására 118.000,- Ft,

3.)

Családért Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Malom utca 5.) támogatására
100.000,- Ft.

4.)

Hétkrajcár Egyesület (székhely: 5630 Békés Petőfi S. utca 2.) támogatására
118.000,- Ft,

5.)

Református Templomért Alapítvány Békés (székhely: 5630 Békés, Széchenyi tér
21.) támogatására 118.000,- Ft

6.)

Békési Média Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Rákóczi utca 4.) támogatására
811.000-, Ft.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön az 1. pontban
megjelölt összegekkel, azzal, hogy a támogatások felhasználásáról a támogatottaknak
2015. június 30-ig kell írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek
elmaradása esetén – annak pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást
felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
3.)

A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése
szerint letétbe helyezett beszámoló.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

10.) Tájékoztató a Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
277/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testületet a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás és intézményei 2014. I. félévi
gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 259/2014. (VIII. 28.)
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
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.

ülésen folytatja

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 11 képviselőből 11 képviselő jelen
van.
Interpellációkra adott válaszok:
Az interpellációkra adott válaszok csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
1. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válaszok.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A válaszokat elfogadja.
2. Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
MUCSI ANDRÁS képviselő: A választ elfogadja.
3. Szalai László képviselő interpellációjára adott válasz.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.
4. Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott válaszok.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.
5. Vámos László képviselő interpellációjára adott válaszok.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Az első és a második választ nem tudja elfogadni, a harmadik
kérdésre adott választ elfogadja.
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: 11 fő.
A képviselő-testület 3 igen 5 nem 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
292/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete Vámos
László
képviselőnek a „Tárház és a Csallóközi utca összekötése
miatti probléma” tárgyú interpellációjára adott választ nem
fogadja el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy még az ősz folyamán kijavításra
kerül az útszakasz.
Mivel a képviselő úr nem fogadta el a 2. választ, szavazásra bocsátja, hogy a képviselőtestület elfogadja-e.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 6 igen 2 nem 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
293/2014. (VIII. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete Vámos
László
képviselőnek a „Tárház utca útburkolatának javítása”
tárgyú interpellációjára adott választ elfogadta.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Bejelentések - interpellációk:
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy a kosárlabdapályánál vissza fognak-e kerülni a
palánkok?
A Fábián utcán derékig ér a fű, kérdése mikor lesz lekaszálva?
Kérdése jegyző asszony felé, hogy mit fog tenni ha tiltott területen belül plakátokat helyeznek
ki politikai szervezetek?
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy az önkormányzati lakásokra van-e kötve
biztosítása az önkormányzatnak? Többen kérdezték tőle, hogy a biztosítókat nem lehetne-e
bevonni az ingatlanok felújításába a biztosítás terhére.
Sodrony utcában élő családdal nagyon sok probléma van. Három kiskorú gyermek is van,
akik nem járnak iskolába. Kérdése, hogy valós-e a jelzett probléma?
Bejelenti, hogy a róla készített fényképek nyilvános, kampány célú felhasználásához nem
járul hozzá.
RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy amikor a képviselő-testület tárgyalta a Szociális
Szövetkezet alapítását jelezte, hogy alapító tag kíván lenni. Kérdése, hogy megalakult-e a
szövetkezet, és amennyiben meg mi az oka, hogy nem lett a tagja.
DR. UHRIN ANNA aljegyző: Válaszában elmondja, hogy egy hiánypótló végzés miatt új
tagként nem volt lehetőség felvenni a képviselő urat. Természetesen a következő szövetkezeti
ülésen már a kérelem elbírálásra kerül.
RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy alapítóként kívánt részt venni a szövetkezetben.
Kérdése, hogy annak mi az oka, hogy nem lett alapító tag?
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy az elkészített fénykép
kampánycélú felhasználásához nem járul hozzá.

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
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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