JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. június 26-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.
Pankotai Julianna sok éves munkaviszony után nyugdíjba vonul. Ezen a fórumon kíván tőle
elbúcsúzni.
Dávid Mátyás sajnálatos haláláról is meg kíván emlékezni. A megemlékezés szövege csatolva
a jegyzőkönyvhöz.
Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy új napirendi pontként
kerüljön felvételre a IV/15. számú Költségvetési előirányzatok átadása a Városgondnokság
részére tárgyú, a IV/16. számú EDF DÉMÁSZ Zrt. lámpatestek megvásárlása tárgyú, IV/17.
számú Szándéknyilatkozat szolgáltató váltásra az orvosi ügyelet ellátása vonatkozásában
tárgyú, IV/18. számú Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos határozat módosítása
tárgyú, és a IV/19. számú Nem képviselő ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális
bizottsági tag lemondása és megválasztása tárgyú napirendi pontok. Javasolja, hogy a
napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerint tárgyalják, azzal a módosítással, hogy a
IV/15. napirendi ponttól a IV/18. számú napirendi pontig a nyilvános ülés végén kerüljenek
megtárgyalásra. A IV/19. számú előterjesztés pedig a III/1. sorszámú előterjesztés előtt
kerüljön megtárgyalásra. A IV/10. sorszámú napirendi pont esetében dönteni kell, hogy nyílt
vagy zárt ülésen tárgyalják. Javasolja a zárt ülést ebben az esetben.

Mivel további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem hangzott el, elsőként szavazásra
bocsátja a IV/10. számú napirendi pont 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
211/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2014. június 26-i ülésén
zárt ülésen tárgyalja meg az alábbi egyéb előterjesztést:
IV/10. sorszámú:
Határidő:
Felelős:

Vállalkozói Alap felhasználására
érkezett pályázatok értékelése

azonnal
Izsó Gábor polgármester

RÁCZ ATTILA képviselő: Dávid Mátyás megemlékezésével kapcsolatban elmondja, hogy a
hivatalos búcsúztatás július 4-én, pénteken 11.30. órakor lesz a Mezőberényi Köztemetőben.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti határozat figyelembevételével szavazásra bocsátja a
napirend elfogadását azzal, hogy zárt ülésen kell megtárgyalni a IV/10-14-ig sorszámú egyéb
előterjesztéseket.
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
212/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2014. június 26-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:

I/2.

előző

képviselő-testületi

ülésen

elfogadott

határozatok

Izsó Gábor polgármester

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő:
Tárnok Lászlóné jegyző

IV. 19. Nem képviselő ügyrendi, lakásügyi, egészségügyi és szociális bizottsági tag
lemondása és megválasztása
III.

Előterjesztések
1. Tájékoztató az önkormányzat által beadott pályázatok megvalósításáról
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
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2. Szakorvosi rendelések szüneteltetése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. A képviselő-testület 2014. II. félévi munkaterve
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. 2014. II. félévi sporttevékenységek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV.

Egyéb előterjesztések
1. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 15/2014. (V. 5.) rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. A mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Köztisztasági rendelet, valamint a hulladékkal
felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

kapcsolatos

rendeletek

5. Rendelőintézet alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Békés
Város
Önkormányzata
vagyongazdálkodási
felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

koncepciójának

8. Békés, szennyvíztisztító telep művelési ág változtatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Költségvetési irányzatok átadása a Városgondnokság részére
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. EDF DÉMÁSZ Zrt. lámpatestek megvásárlása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Szándéknyilatkozat szolgáltató váltásra
vonatkozásában
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

az

orvosi

ügyelet

ellátása

13. Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos határozat módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázatok értékelése
zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Javaslat „BÉKÉS MEGYÉÉRT” kitüntető díjra
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Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

16. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
18. Felmondott lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
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: Kéri, hogy Barkász Sándor képviselő társa számoljon be a
csehországi hivatali utazásról.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Tájékoztatást szeretne kérni azzal az üggyel kapcsolatban, hogy
valós-e az a hír, miszerint 50 borsodi roma család tervez Békésre költözni. Az Országos
Cigánymissziónál az elkészült kerítéshez találhatta ki valaki ezt a történetet, mondván, hogy
ott lakópark épül. Ez a történet már két éve is megjelent, ezért szeretné megtudni, hogy valóse.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy szintén hallotta ezt a hírt, de szeretné
elmondani, hogy ez a hír nyílván nem igaz. A helyi romák problémáinak megoldása is sok
feladatot ró az önkormányzatra és a kisebbségi önkormányzatra. Amennyiben valaki
rendelkezik információval az ossza meg a képviselő-testülettel.
BARKÁSZSÁNDOR képviselő: Elmondja, hogy őt is megkeresték ezzel a hírrel, ami
természetesen nem igaz. Az a cigányság, aki a városban él szocializálódott a magyarsághoz.
Egy új nagyobb beköltöző csoport gondokat okozhatna.
Megtartja beszámolóját a csehországi hivatali utazásról. Elmondja, hogy most először volt
hivatalos városi delegációval külföldön Koprivnice-ben ahol Tatra gyár is található. Technikai
érdeklődésű emberként szívesen ment. Sajnos azonban oda kellett utaznia, hogy rájöjjön
milyen sorstalanok a Közép-Európai országok. Ott szembesült azzal, hogy az autógyártás
egyik bölcsője, ami a monarchia legiparosabb régiója volt jelen pillanatban hol tart. Ez a
település 1880-ban kezdte el az autógyártást és műszaki kultúrát teremtett. Ez jelentősen
javította az életminőségüket. Hatalmas számban gyártottak járműveket, hoztak létre
szabadalmakat. Eleinte személygépkocsikat később tehergépjárműveket gyártottak. A II.
világháború után már csak tehergépjárműveket gyártottak. A település ekkor 25.000 főt
számlált és 1950-ben 12.000 embert foglalkoztatott a gyár. Nagyon magas szintű volt a
munkakultúra. A rendszerváltáskor sajnos a gyár teljesen tönkrement, kiszolgáltatott lett a
nyugatnak. Jelenleg a városban a volt 12.000 dolgozóból 1.100 fő dolgozik. A polgármester
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büszkén számolt be a város egyik zöldmezős beruházásáról, ami egy autóalkatrész beszállító
cég. Ott 2.500 fő dolgozik ennek 99%-a betanított munkás. Beszélt kinti magyarokkal ahol
sajnálatosan azt tapasztalta, hogy a gyermekeik már egyáltalán nem beszélnek magyarul.
Összességében elmondta, hogy szíven érintette ez az utazás látva a sorsközösséget a
Csehekkel. Nagyon tanulságos volt számára, és ott döbbent rá, hogy a magyarok is milyen
nehéz helyzetben vannak. Véleménye szerint érdemes lehet testvérvárosi kapcsolatot
kialakítani.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a beszámolót.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Örül annak, hogy Barkász Sándor képviselő is rájött az általa
említett probléma gyökereire. Elmondja, hogy sok volt szocialista országban járt ahol ő is
ilyen állapotokat tapasztalt.
Elmondja, hogy ő is hallott a betelepülni szándékozó cigány családokról. Mucsi Andrástól
kérdezi, hogy ki az a politikus, akitől ez a hír elindult.
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Elmondja, hogy olyan hírt is hallott, amelyben őt említik
meg, mint ennek a betelepítésnek a szervezőjét. Jövő héten nyilatkozni fognak ebben az
ügyben, hogy megcáfolják.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen ez egy nem valós hír. Örül annak, hogy feltették
ezt a kérdést mert így nyilvánosan is van mód megcáfolni.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Örül annak, hogy az újságban is megcáfolásra kerül ez a
hír. Felé olyan jelzés is érkezett, hogy tiltakozó akciókat fognak szervezni amennyiben a hír
igaznak bizonyulna.
RÁCZ ATTILA képviselő: Véleménye szerint nem biztos, hogy rossz szándék húzódik meg
az ügy mögött. Véleménye szerint a miskolci kitelepítések miatt került felszínre ez a hír.
Mucsi András képviselőtől szeretné megtudni, hogy melyik az a politikai kör aki ezt a hírt
terjeszti.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A már korábban említett területre a Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszió templomot kíván építeni.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Elmondja, hogy nem azt mondta, hogy politikus terjeszti a hírt
hanem, hogy neki azt mondták, hogy egy komoly ember. Természetesen azt nem tudja ki az a
komoly ember, erre vonatkozóan nincsenek információi.
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: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2014. (VI. 26.) 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
214/2014. (VI. 26.) 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
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
215/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi
változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Nem képviselő ügyrendi, lakásügyi egészségügyi és szociális
bizottsági tag lemondása és megválasztása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Köszönti Uhrmann Károly Ferencet, valamint jó munkát
kíván.
RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdései, hogy miért nem várta meg Polgármester Úr amíg a
FIDESZ frakció jelöl egy személyt erre a helyre, mert ez őket illette volna, illetve, hogy neme összeférhetetlen a választási bizottsági elnöki tisztégével ez a külsős bizottsági hely.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy március óta fel volt ajánlva a jelölés lehetősége
azonban nem érkezett személyi javaslat. Három hónap eltelt és a bizottság működő
képességét biztosítani kell. Mivel nem érkezett jelölés Polgármester Úr ezt ráutaló
magatartásként értékelte. Természetesen Uhrmann Károly le fog mondani a választási
bizottsági elnöki tisztségéről amennyiben megválasztják.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további, kérdés, észrevétel nem hangzott el, Uhrmann
Károly Ferencet javasolja megválasztani az ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság nem képviselő tagjának. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 9 igen 1 nem 1 tartózkodással alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
216/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete
1. tudomásul veszi Csibor Géza nem képviselő ügyrendi, lakásügyi,
egészségügyi és szociális bizottsági tag lemondását 2014. március
01. hatállyal, helyére Uhrmann Károly Ferencet (5630 Békés,
Bólyai utca 25. sz. alatti lakos) választja 2014. július 1-jétől a
jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának hátralévő idejére az
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság nem
képviselő tagjának,
2. a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) ör. 2.
Függelékének 2. pontjában Csibor Géza nevét 2014. július 1-jei
hatállyal Uhrmann Károly Ferenc nevére módosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri Uhrmann Ferenc Károlyt az eskütételre. Megkéri a
jelenlévőket, hogy álljanak fel.
Az esküokmány csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
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NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató az önkormányzat
megvalósításáról

által

beadott

pályázatok

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.
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: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
217/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat által beadott pályázatok megvalósításáról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

Értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Szakorvosi rendelések szüneteltetése

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 további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra.
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
218/2014. (VI. 26.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egészségügyi
szolgáltatás
gyakorlásának
általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1)
bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Városi
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
keretein belül működtetett egyes szakrendelések a
szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi időpontokban
szüneteljenek:
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a) II. sz. Belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2014. július
07-től július 19-ig,
b) I. sz. Belgyógyászati szakrendelés szünetel 2014. július 14től augusztus 01-ig
c) Urológiai szakrendelés szünetel: 2014. július 04-től július
08-ig és 2014. augusztus 14-től augusztus 22-ig,
Pszichiátriai szakrendelés szünetel: 2014. augusztus 04-től
augusztus 22-ig, kivéve 2014. augusztus 06-án és13-án
(szerdánként), mivel ezeken a napokon Dr. Szuromi Pál
főorvos rendel,
d) Neurológiai szakrendelés szünetel: 2014. június 30-tól
július 07-ig és 2014. augusztus 11-től augusztus 23-ig,
e) Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2014. július 14-től
- július 25-ig és 2014. augusztus 18-tól augusztus 29-ig,
f) Nőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2014. július 14-től
július 28-ig és 2014. augusztus 21-től szeptember 04-ig,
g) Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: 2014. július 21-től
július 25-ig és 2014. augusztus 18-tól augusztus 29-ig,
h) Szemészeti szakrendelés szünetel: 2014. augusztus 11-től
szeptember 05-ig,
i)Reumatológiai szakrendelés szünetel
a. Dr. Farkas Ida szakrendelése vonatkozásában 2014. július
21-től augusztus 17-ig,
b. Dr. Nyeste Mónika szakrendelése vonatkozásában 2014.
augusztus 01-től augusztus 29-ig,
j)

Ortopédiai szakrendelés szünetel 2014. augusztus 01-től
augusztus 29-ig.
2. A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje
alatt a Békéscsabai Réthy Pál Kórház Sürgősségi
Betegellátó Osztályán történik.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos a lakosság felé történő tájékoztatásért,
illetve az engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek határidőben
történő bejelentésért

NAPIREND TÁRGYA:

A képviselő-testület 2014. II. félévi munkaterve

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 és a kiegészítés szerint egyhangú igennel tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az áprilisi képviselő-testületi ülésen is felvetette, hogy
problémák vannak a lakásrendelettel, ott az hangzott el, hogy a júniusi képviselő-testületi
ülésre készít javaslatot a pénzügyi bizottság. Sajnálatát fejezi ki, hogy ez a probléma még
mindig fennáll. Javasolja, hogy a lakásrendelet átfogó áttekintését az augusztusi képviselőtestületi ülésre tűzzék napirendre.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a javaslatait eddig is mindenki megtehette,
hogy hogyan legyen összeállítva a II. félévi munkaterv. Javasolja, hogy augusztusig
érkezzenek be az észrevételek.
RÁCZ ATTILA képviselő: Az augusztusi képviselő-testületi ülésre javasolna egy napirendi
pont felvételt, hiszen az lesz a ciklus utolsó testületi ülése. Kéri, hogy készüljön egy
számvetés az elmúlt négy év munkájáról, tehát, hogy a jelenlegi képviselő-testület mivel vette
át az önkormányzatot és mivel adja át a ciklus végén.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Elmondja, hogy a Szalai László képviselő által javasolt
rendelet felülvizsgálata az augusztusi Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság ülésen napirenden lesz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Rácz Attila képviselővel egyetértve elmondja, hogy egy
szöveges értékelés elkészül az elmúlt négy évről. Kéri, hogy érkezzenek be a javaslatok a
lakásrendelet felülvizsgálatához is. Véleménye szerint augusztusban vitát lehetne folytatni a
beérkezett javaslatokról, azt azonban nem támogatja, hogy új rendeletek is szülessenek ezzel
kapcsolatban a nyáron. Javasolja elfogadásra a beszámoló elkészítését is.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot az írásbeli és szóbeli kiegészítéssel egyben.
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
219/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2014. II. félévi
munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
2014. II. félévi sporttevékenységek támogatása

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.
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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: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
220/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2014. II. félévi
támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Sportszervezet
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
BTE Súlyemelő Szakosztály
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda)
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda)
Békési Diákok Atlétikai Clubja
Békési Kajak - Kenu Club
Békési Futball Club
Női Kézilabda Torna Egylet
Jóbarát Biliárd Klub
Linea Aerobik Klub
Surman Box Club
ÖSSZESEN:

2014. II. félévi
javaslat
EFt-ban
2000
190
190
110
450
600
540
1525
1550
355
50
110
230
7900

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2015. június 30-ig kell írásos tájékoztató
megküldésével elszámolnia, amelynek elmaradása esetén - annak pótlásáig – az
Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség
terheli.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság tevékenységéről

Írásos beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
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MUCSI ANDRÁS képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Nagyon
értékes anyagnak tartja és köszönetet mond azoknak akik részt vettek az anyag elkészítésében.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a bizottság munkáját, hiszen társadalmi munkában
végezték el ezt a feladatot. Szerencsére sokan bekapcsolódtak a munkába. Komoly irodalom,
és szakmai munka áll mögötte. A felterjesztések is egyre jobbak. Természetesen az anyagba
mindig kerülhetnek be új értékek pl.: Békési Tájház ami jelenleg nincsen benne az anyagba.
Biztos benne, hogy lesz az anyagnak folytatása. Az értéktárat szerencsére nagyon komolyan
veszik országos szinten is. Erről személyesen is meggyőződött, amikor részt vett a BékésTarhosi ének iskola konferencián, ahol országosan is elismert szakemberekkel, politikusokkal
egyeztetett. Egy-egy ilyen komoly értéknek a fejlesztése és megőrzése valamint
népszerűsítése támogatásra számíthat a jövőben, így Békés városa is gyarapodhat, részben
anyagilag részben szellemileg. A Békés-Tarhosi ének Iskolának komoly esélye van arra, hogy
hungarikummá nyilvánítsák, így kiemelt támogatásban is részesülhetne, valamint olyan
tevékenységet folytasson, ami a magyar kultúra továbbfejlődését biztosítja. Az
élelmiszerekkel pedig a piacot lehet jobban megcélozni. Külön köszönetet mond az értéktár
bizottság tagjainak. Elmondja, hogy a bizottság részvett a Csabai Csülökfesztiválon is ahol
nagy népszerűségnek örvendtek.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy az Értéktár felsorolásban javítani
kell a szivattyútelep számozását, mert helyesen az 1. számú szivattyútelep lenne. Úgy
gondolja, ha a felterjesztés az 1960-ban épült szivattyúra vonatkozik, akkor jó az anyag, de
véleménye szerint azt nem kellene felterjeszteni. Az egy jelenleg s működő szivattyú.
Véleménye szerint az OptiGép gabona adapterét sem kellene felterjeszteni. A koránál fogva
még nem kellene felvenni az értékek közé, fiatalnak érzi és még piacképes. Ebben az évben
telik le a szabadalom húsz éves oltalma, tehát közkincsé válik. Azt gondolja, hogy azok az
értékek amik felvételre kerülnek az Értéktárba azoktól valami féle patinát is elvárnak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy javaslatokat az Értéktár
képviselő-testületnek csak jóvá kell hagynia a javaslatokat. Különböző
megkülönböztetni, a műszakiban van a legkevesebb javaslat. Barkász
társával vitatkozna az OptiGép adapterével kapcsolatban, mert jónak
javasolta a felvételét.

Bizottság tesz. A
kategóriákat lehet
Sándor képviselő
gondolja ő maga

RÁCZ ATTILA képviselő: Egyetért Barkász Sándor képviselő társával, azonban megjegyzi,
hogy a kultúra területén is tartalmaz az értéktár olyan elemeket, amik ma is működnek.
Példakép hozza a Csuta Nemzetközi Művésztelepet, a Kecskeméti Gábor kulturális
Központot, szerinte így van helye az anyagban az OptiGép szabadalmának. Több felterjesztés
van a Megye és a Magyar Értéktár irányába, illetve a kulturális irányba Püski Sándor
munkássága. Úgy gondolja, hogy ez kiegészítésre szorulna, pontosítani kellene, hiszen Püski
Sándor néven többen élnek és alkotnak napjainkban is. Könyvkiadóról van szó.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy valóban a könyvkiadóra érkezett javaslat az
értéktárhoz. Barkász Sándor képviselőnek elmondja, hogy az OptiGép maga tervezte,
kivitelezte az adaptert a kezdetektől a végéig, nem sok ilyen létezik ma Magyarországon. Ezt
a gépet a világ 21 országában szállítják, nagyon elterjedt és piacvezető. Javasolja, hogy az
OptiGép gabona adaptere maradjon benne az anyagban, és a Püski Sándor munkássága
kerüljön pontosításra. A 3. számú szivattyútelepet pedig javítsák 1. számúra.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A bizottsági ülésen szintén javasolta, hogy az OptiGép
maradjon benne az anyagban.
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint is maradjon benne az anyagban az OptiGép.
Az építészeti remekeknél nem volt más betehető épület csak az egykori volt Leányiskola
épülete. Véleménye szerint Békésen nagyon sok olyan épület van, ami kerülhetett volna a
listába. A kulturális örökségnél nem tartja örökségnek a kulturális központot, nem érti mi
alapján került be. Elmondja, hogy szerinte a Tyúkos Káposzta kimaradt a listából, ez egy
nagyon jellegzetes étel.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy nagyon sok minden maradt még ki a listából.
Minden képviselő kapott egy szórólapot, valamint a lakossághoz is eljuttatták, így
mindenkinek volt módja arra, hogy javaslatokat tegyen. Természetesen, ha szükséges ezt meg
fogják ismételni. Sok mindenre érkeztek javaslatok, amiket a bizottság igyekezett megszűrni.
Javaslata szerint kivenni nem kellene a listából. A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
Békés város kultúrájának egy meghatározó objektuma, nagy súllyal vesz részt a helyi értékek
alakításában. Véleménye szerint a központ sokat fejlődött, meg lett töltve kultúrával.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A Mesterséges csatornákat javasolja kivenni az anyagból.
Szennyvíz csatorna minden településen van, ha ez nem valami mást takar, akkor mindenképp
kerüljön ki. Véleménye szerint nem lesz az értékeknek hitele, minél több ilyen kerül be annál
jobban csökken az értéke az értékeknek. Ami általánosan szükséges az ne kerüljön be, olyan
dolgoknak kell bekerülnie amikre az adott település kifejezetten büszke. Úgy gondolja, hogy
ezért nem jó, hogy mindenki beleszólhat az Értéktár összeállításába.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy gondolja, hogy ebben az esetben a csatornákra, kanálisokra
gondolt a bizottság, amik a Körösök szabályozásával jöttek létre. Elmondja, hogy van még
egy szabad hely a bizottságban, kéri Barkász Sándor képviselőt, hogy tegyen személyi
javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az lenne a javaslata, hogy ezekről a módosításokról ne most
döntsön a képviselő-testület, de kerüljenek átnézésre az Értéktárba felvezetett nevezetességek.
Kérné, hogy ami nem egyértelmű az Értéktárban, ahhoz készüljön egy rövid szöveges
indoklás.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy kerüljön elfogadásra a beszámoló, valamint egy
műszaki szakember delegálása is szükséges lenne a bizottságba. A sport, népművészet,
képviselteti magát, valamint Mester Péter, Varga István is a bizottság tagja. Javasolja, hogy
Gál András kerüljön felvételre a bizottságba, de ez most nem végrehajtható mivel az értéktár
valamennyi okiratát módosítani szükséges.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Javasolná, hogy minden értékhez, ami bekerült az értéktárba
készüljön egy pár mondatos leírás, jellemzés, hogy mi miatt javasolták a felvételét.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Véleménye szerint a vita kezd parttalanná válni, ezért úgy
gondolja, hogy az augusztusi Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésére kérni fogja az
Értéktár Bizottságot, hogy számoljanak be mi miért került fel a listára. Illetve szeretettel várja
a képviselőket is a bizottság ülésére.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetértve Mucsi Andrással elmondja, hogy nem szerencsés
túlterhelni az Értéktár Bizottságot, hiszen a tagjai társadalmi munkában, civilként végzik ezt a
munkát. Javasolja, hogy évente egyszer tartson beszámolót az Értéktár Bizottság és akkor
meg lehet vitatni a témát. Örömét fejezi ki, hogy a Csülök Fesztiválon nagyon jól működött a
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bizottság. Természetesen minden egyes az értéktárba felvett értékhez tartozik magyarázat
annak a részéről aki javaslatot tesz. Egy adatlap kitöltésével lehet javaslatot tenni.
BUDAI TÜNDE önkormányzati tanácsadó: A műszaki megoldásokkal kapcsolatosan
elmondja, hogy az Értéktár Bizottság nem írásos előterjesztések, hanem ötletelés alapján
döntött, természetesen várják a további javaslatokat. Elmondja, hogy az Értéktár Bizottság
beszámolóját a képviselő-testületnek tudomásul kell vennie, és a javasolt módosításokat a
bizottság a következő ülésén megvizsgálja.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint a testület bizonyos kérdésekben nem mer
határozottan lépni, félnek bizonyos posztokra embereket megszavazni. Javasolja, hogy az
Értéktár Bizottságba Gál Andrást mindenképp szavazzák be, mert egy hozzáértő műszaki
emberre szükség van a bizottságban. Úgy gondolja, hogyha egy ide látogatónak megmutatásra
kerül az értéktár, akkor az legyen komoly, mutasson tényleges értéket. Véleménye szerint
szerepelnek az anyagban komolytalan dolgok, ezeket fel kell vállalni és ki kell venni az
anyagból. Tiszteli és becsüli a bizottság munkáját, de át kell gondolni mik maradnak benne az
értéktárba, mert vannak benne komolytalan dolgok. Véleménye szerint ez nem egy
megfontolt lista.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem ért egyet Barkász Sándor képviselővel, ez igen is egy
megfontolt lista. Az értéktár azokat a dolgokat tartalmazza, ami a békési embereknek érték,
rájuk jellemző, hozzátartozik a városképhez. Véleménye szerint ez egy érzés is, ami az itt
élőkre jellemző. Megfoghatatlan, hogy meddig lehet elmenni abban, hogy mit tartunk
értéknek, ezt a testületnek kell megvitatnia. Javasolja, hogy a képviselők vegyenek rész a
következő Értéktár Bizottság ülésén, ahol megtehetik a javaslataikat. Az itt felsorolt értékek,
helyi értékek, nem kerülnek országos felterjesztésre.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Javasolja, hogy vegyék tudomásul a beszámolót és az
augusztusi testületi ülésen térjenek vissza a témára.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a beszámoló tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. Vámos
László időközben egyéb elfoglaltsága miatt elhagyta az üléstermet.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
221/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Értéktár Bizottság
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb előterjesztések

1.) Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 15/2014. (V. 05.) rendeletének
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.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A nem képviselő ügyrendi, lakásügyi egészségügyi és szociális
bizottsági tag lemondása és megválasztása tárgyú napirendnél leadott szavazatát módosítja
nem szavazatról igen szavazatra. (A napirendnél a szavazati arány már ennek megfelelően lett
feltüntetve.)
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 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
20/2014. (... ...) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
szóló 15/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
2.) A mezei őrszolgálatról szóló 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
21/2014. (... ...) önkormányzati rendelete:
A MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL
szóló 5/2007 (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
3.) A talajterhelési díjról szóló 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.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A rendeletben kettő köbméter van meghatározva határnak, amit
problémásnak tart mivel több olyan nyugdíjas van, aki ennél nagyobb mennyiséget fogyaszt.
Aki már 2,25 köbmétert fogyaszt, az hátrányt szenved. Elmondja, hogy olyan rendeletet nem
tud támogatni ahol egyetlen egy ember is hátrányt szenved, főleg nem a kisnyugdíjasoknál,
hiszen náluk ez a pénz nagyon fog hiányozni.
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: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014. (... ...) önkormányzati rendelete:
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
szóló 15/2012 (V.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
4.) Köztisztasági rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata
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.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Erről a rendeletről március 25-én döntött a képviselő-testület,
akkor sem szavazta meg, mert több problémája is volt vele. Véleménye szerint az idő őt
igazolta, hiszen észrevételeket tett a Kormányhivatal is. A szilárd hulladékgyűjtésnél az 5.§
foglalkozik a szelektív hulladékgyűjtéssel, véleménye szerint rövidek az itt említett határidők.
Megemlíti továbbá, hogy a Fáy utcán nem működik a gyűjtés, valamint problémás a
zöldhulladék begyűjtése is.
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Elmondja, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság ülésén is elhangzott, hogy a városnak van egy nagyon jó rendelete most
még egy ennél is jobb készült.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a köztisztaság fenntartásáról előterjesztett rendelet-tervezetet:
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2014. (... ...) önkormányzati rendelete:
A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL
szóló 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről előterjesztett rendelet-tervezetet:
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2014. (... ...) önkormányzati rendelete:
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL
KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI
KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásokról előterjesztett rendelet-tervezetet:
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2014. (... ...) önkormányzati rendelete:
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT
HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE
VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről előterjesztett rendelet-tervezetet:
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2014. (... ...) önkormányzati rendelete:
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ, ÉS EZEK
ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL
szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
5.) Rendelőintézet alapító okiratának 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 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
222/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés
Városi
Egyesített
Egészségügyi
Intézmény
és
Rendelőintézet alapító okiratának módosítását a határozat
1. melléklete szerint fogadja el. Az intézmény egységes
18

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete
szerint adja ki.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

6.) A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 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 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
223/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
módosítását a határozat melléklete szerint fogadja el.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző

7.) Békés Város Önkormányzata vagyongazdálkodási koncepciójának felülvizsgálata
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.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangú igennel a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy azok az ingatlanok,
amelyek értékesítésre vannak kijelölve és amíg nem jelentkezik rá vevő, addig miért nem adja
ki bérbe az önkormányzat. Számításai szerint több millió forinttól esik el az önkormányzat
emiatt. Véleménye szerint automatikussá kell tenni a bérbeadást is az értékesítés mellett.
Természetesen figyelembe kell venni a bérbeadásnál azokat a hátrányokat amik ezzel
járhatnak. Határozati javaslatot tesz. Az eladásra kijelölt ingatlanokat, helységeket, ha a
meghirdetés után eredménytelen az értékesítés vagy fél évnél hosszabb ideig üresen áll, akkor
értékesítéssel párhuzamosan bérbeadásra is meg kell hirdetni az ingatlant. Amennyiben az
értékesítés az elsődleges cél, akkor ezt a szerződési feltételek között figyelembe kell venni.
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RÁCZ ATTILA képviselő: Minden évben a képviselő-testület előtt van ez az anyag.
Korábban is említette, hogy a helyes megnevezés a koncepció, bár ő ebben nem vél felfedezni
koncepciót. Helyesebbnek tartaná a felsorolás elnevezést. Örömmel látja, hogy a lobogó,
zászló feltüntetésre került. Az azonban nem tiszta, hogy mi ezzel a szándéka az
önkormányzatnak, hogyan akar vele gazdálkodni, mik a tervek ezekkel a jövőben. Föl van
sorolva, hány lakása ingatlana van a városnak, ez nem a koncepció része. Ez egy leltár. A
városközpontban található nagyobb értékű ingatlanok hasznosítása nem megoldott.
Véleménye szerint mindent el kell követni, hogy ezeket bérbe adják, hasznosítsák.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az önkormányzatnak feladata, hogy jó gazda módján kezelje
ezeket az ingatlanokat. Próbálják megőrizni, ami érték, és növelni a vagyonát az
önkormányzatnak. A Jantyik utcai ingatlannal például pályázunk a Norvég Alapra. A tarhosi
ingatlan értékesítésével biztosítani lehetett az ingatlan jövőjét. Ami nem feltétlen jelent
vagyoni gyarapodást, hanem inkább szellemei fejlődést hoz és munkahelyeket. Javasolja az
előterjesztést így elfogadni, és várja Rácz Attila képviselő javaslatait a módosítások
tekintetében. Véleménye szerint nagyon nehéz előre rögzíteni, hogy mivel mit kíván kezdeni
az önkormányzat, a működtetés pedig alapfeladat.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Véleménye szerint nem veszi figyelembe az
anyag a jelenlegi gazdasági, szociológiai viszonyokat. Nem veszi figyelembe, hogyan alakul a
város lakossága, a fizetőképes kereslet, hogyan alakul a város ingatlanvagyona. Érdemes lett
volna átfogóbban nézni ezt a helyzetet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Várja a javaslatokat képviselő asszonytól, bele fogják építeni
őket az anyagba. Szalai képviselő javaslatát megfontolandónak tartja. Egyszerre eladás és
bérbeadás is szerepeljen a meghirdetésben, hiszen ha már egy ingatlannal többet sikerül
kiadni az már megérte az önkormányzatnak.
Mivel további kérdés, észrevétel, szóbeli kiegészítés nem hangzott el, szavazásra bocsátja
Szalai László képviselő határozati javaslatát.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
224/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eladásra
kijelölt ingatlanokat, helységeket, ha a meghirdetés után
eredménytelen az értékesítés vagy fél évnél hosszabb ideig
üresen áll, akkor az értékesítéssel párhuzamosan
bérbeadásra is meg kell hirdetni az ingatlant. Amennyiben
az értékesítés az elsődleges cél, akkor ezt a szerződési
feltételek között figyelembe kell venni.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztés határozati javaslatát:
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
225/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
határozat
mellékletét
képező,
felülvizsgált
vagyongazdálkodási koncepcióját jóváhagyja.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

8.) Békés szennyvíztisztító telep művelési ág változtatása
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.
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
226/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. hozzájárul, hogy a 0342/15 hrsz-ú b alrészletű területből 2707
m2 szántó és 1211 m2 legelő művelési ágú területek kivett
művelési ággá legyenek átminősítve a határozat mellékletét
képező helyszínrajz alapján. Az eljárás költsége bruttó
986.040.- Ft, fedezete a 2014. évi költségvetésben, a
fejlesztési hányad terhére biztosított.
2. felhatalmazza polgármesterét az okiratok, és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére;
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

9.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
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.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Elmondja, hogy a képviselő-testület már többször
döntött, hogy a Családért Alapítvány számára csoportosítsanak át költségvetési
pénzeszközöket. Itt szeretné felhívni a képviselő társai figyelmét, hogy fontolják meg
alaposabban a döntéseiket, mert ez az alapítvány adja ki a Békési Újságot, ami közéleti lap.
Véleménye szerint viszont nem látható ennek a lapnak a közéletisége, és az sem, hogy korrekt
tájékoztatást ad a város eseményeiről. Példaként hozza a fogtechnikus kérdését. Ez az ügy
felkeltette az Orvosi Kamarának az érdeklődését is. A Semmelweis Egyetem dékánja eljött
Békéscsabára egy sajtó tájékoztatót tartani. Erre a rendezvényre meghívót kapott a Békési
Újság is, és azóta sem jelent meg a helyreigazító cikk az újságban. Kérdése, hogy Dr. Pálmai
Tamás úrnak van-e erre jogosítványa, hogy ezt megígérje. Véleménye szerint egy közéleti
lapnak korrektül kell tájékoztatni az olvasóit.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint az újság a teljesség igénye nélkül végzi a
munkáját. Elmondja, hogy személy szerint köthető az újsághoz hiszen anyagilag is támogatja
de a Delta Akadémia munkássága sem jelenik meg a teljesség igényével. Ez az újság más
médiákhoz viszonyítva tized akkora költségvetéssel dolgozik. Társadalmi munkában
dolgoznak a munkatársak is ezért nem lehet minden hírről pontosan tudósítani. Szegfű
Katalinnal szoktak erről beszélni, de több olyan hír esemény is történik a városban, amiről az
újság nem számol be, ellenben a Békés Megyei Hírlap tudósít róla. Elmondja, hogy a Delta
Akadémiáról sem tájékoztatnak. Véleménye szerint ez még belefér az újság szerkesztésébe, és
semmiképp sem gondolja, hogy szándékosan maradnak ki cikkek az újságból. Nincs akkora
költségvetése a lapnak, hogy főállású kollégákkal dolgozhassanak.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Az emberek egészsége fontos kérdés, és nem
összehasonlítható egy tehetségkutató programmal. Véleménye szerint ha valaki balkáni
színvonalra kívánja süllyeszteni az egészségügyet egy városban akkor annak helye kellene
legyen a helyi újságban. Hiszen akik nem tudják megfizetni a térítéses újságokat azok csak
ebből a lapból tudnak tájékozódni.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy személy szerint korrekt a kapcsolata a helyi
médiákkal, ellenben a Békési Újsággal semmiféle kapcsolata sincsen.
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
227/2014. (VI. 26.) határozata:
1.)

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
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támogatására betervezett forrás terhére
pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá:

az

alábbi

1. Békés Művészetéért Alapítvány (székhely: 5630 Békés,
Bólyai út 17.) támogatására 60.000,- Ft,
2. Hétkrajcár Egyesület (székhely: 5630 Békés, Petőfi
Sándor utca 2.) támogatására 58.000,- Ft.
2.) 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:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

10.) Költségvetési előirányzatok átadása a Városgondnokság részére
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:
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
228/2014. (VI. 26.) határozata:

a)
b)
c)
d)

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat
2014.
évi
költségvetésből
a
közétkeztetéshez kapcsolódó
személyi juttatások előirányzatából 19.757 EFt-ot
szociális hozzájárulási adó előirányzatából 5.165 EFt-ot
dologi kiadások előirányzatából 66.612 EFt-ot
működési bevételek előirányzatából 57.670 EFt-ot
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zárol.

a)
b)
c)
d)
e)

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Városgondnokság 2014. évi költségvetési előirányzatait a
közérkeztetéshez kapcsolódó feladatátadás miatt
a személyi juttatások előirányzatát 19.757 EFt,
szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5.165 EFt,
dologi kiadások előirányzatát 66 612 EFt,
működési bevételek előirányzatából 57.670 EFt,
költségvetési támogatás előirányzatát 33.864 EFt,
pótelőirányzat biztosításával megnöveli.
3. Az előirányzatok gazdálkodók közötti végleges
átcsoportosítását a 2014. I-III. negyedévi költségvetési
rendelet-módosításon át kell vezetni.

Határidő:
Felelős:

1.2 pont azonnal, 3. pont 2014. október 30.
Izsó Gábor polgármester

11.) EDF DÉMÁSZ Zrt. lámpatestek megvásárlása
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.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy fél éves komoly tárgyalási sorozat eredménye
hozta ezt a megállapodást. Ezek után végre elindulhat a lámpatestek korszerűsítése és cseréje.
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
229/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
6.549.029,- Ft + Áfa hálózatfejlesztési díjat és 6.925.236,Ft + Áfa energiahatékonysági díjat fizet meg az EDF
DÉMÁSZ Zrt.-nek két részletben, mellyel 3.089 db
lámpatest kerül az önkormányzat tulajdonába. A vételár
fedezete a kötvényforrásból származó projekt alszámlán
lévő összeg.
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére és a Megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

Értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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12.) Szándéknyilatkozat szolgáltató váltására az orvosi ügyelet ellátása vonatkozásában
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy ez a probléma már régóta
húzódik, rosszabbodott a helyzet. Ezért javasolja a szolgáltató váltást. A dolgozók részéről is
érkeztek megkeresések amik nem voltak pozitívak.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Fontos döntésnek tartja ezt a kérdést. Szükségesnek érezte
volna, ha az illetékes bizottság megvitatta volna az előterjesztést. Ezzel a szolgáltatóval már
Mezőberényben is voltak problémák, de ott már léptek. Hamarabb kellett volna Békésnek is
lépnie. A határozati javaslat egyes pontja véleménye szerint pongyola. Véleménye szerint
meg kellene jelölni egy konkrét határnapot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem lehet a város ellátás nélkül.
Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, az összegre való tekintettel meghívásos eljárást. Az
engedélyek megszerzésének idő intervalluma nem ismert ezért nincsen az előterjesztésben
konkrét dátum megjelölve. Nagyon körültekintően kell eljárni ebben a kérdésben. A
háziorvosok kötelezhetők arra, hogy ügyeletet lássanak el, csak nem ez a cél.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Nem vonja kétségbe a szolgáltató váltás
szükségességét, de hiányolja a bizottsági munkát.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A határozati javaslatban szereplő helyesírási hibát kéri
javítani. A Kossuth utca 16. szám alatti ingatlan már elkészült. Nem lehet tudni mi az a
határidő amikorra ez a kérdés rendeződik.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy több tárgyalást is folytat a kérdés
rendezésére. A cél természetesen az, hogy mihamarabb rendeződjön ez a kérdés, hiszen a
lakosság ellátása a legfontosabb.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Azt javasolná, hogy már a máshol bevált gyakorlatot
kövessék az ár tekintetében. Az irreális ár fogalmát itt is be kellene építeni a pályázati
kiírásba. Mindig vannak olyan vállalkozók, akik nem teljesítenek jól az alacsony ár miatt.
Számszerűsíteni kell az orvosok és ápolónők számát is, valamint, hogy ezt, hogyan kívánja
finanszírozni a leendő nyertes. Máshol már gyakorlat, hogy a számlát csak akkor fizetik meg
a vállalkozónak, ha már az alvállalkozók felé fizetett. Ezt az orvosi ügyelet tekintetében is
alkalmazni kellene, tehát ha az alkalmazottai bérét rendezte, akkor nyújthatja be a számláját.
Erre a vállalkozói szektorban két és fél éve létezik törvény. Lehet, hogy emiatt kicsit
magasabb lenne a szolgáltatás díja de mindenképp rendezett lenne az ellátás. Amennyiben
szükséges, többlet forrást kell adni, hogy a megfelelő szakemberek lássák el az ügyeletet.
Javasolja, hogy a Békési orvosok fogjanak össze, mert akkor nem lennének ilyen gondok.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy egyeztetett az orvosokkal, az asszisztensekkel.
Négy békési orvos vállal jelenleg ügyeletet, egészségesebb lenne, ha mind békési lenne. Az
orvosok eldönthetik, hogy vállalnak-e ügyeletet, avagy nem. Ösztönözni sajnos nagyon nehéz
ezt. A közbeszerzés esetében tizenkét fő orvostól kell nyilatkozat. Amennyiben közbeszerzés
kiírására kerül sor természetesen valamennyi kérdést meg kell vitatni. Sajnos az alacsony árak
ellenére sem fizette ki a szükséges béreket a jelenlegi szolgáltató.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Barkász Sándor képviselő társának válaszában
elmondja, hogy amíg a helyi orvosok ügyeltek számukra ez nagyon kedvezőtlen volt az alábbi
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okok miatt. Reggel héttől délután háromig dolgoztak, majd elkezdi az orvos az ügyeletet
másnap reggel hétig. Ez így már huszonnégy óra, ami után szintén dolgozni kell menni, ez
hatalmas megterhelés, és ez előfordul öt-hat alkalommal is egy hónapban. Amennyiben még
hétvégével is párosult még inkább nehezebb volt a helyzet. Ezen okok miatt nem vesznek
részt az ügyeletben a békési orvosok, valamint a pihenő időt sem lehet kiadni. Véleménye
szerint két oka van annak, hogy az ügyeleti rendszer tarthatatlan. Egyik sajnos az a csapat, aki
jelenleg ellátja ezt a feladatot. Ők maguk is emberhiánnyal küzdenek. A másik, hogy óriási
egészségügyi és nevelési feladatkört kell ellátni. Ez egy sürgősségi ügyelet. Az, hogy
hőemelkedéssel látogatják az ügyeletet az luxus. Ilyen nincs sehol a világon. Ezekben az
esetekben az orvos telefonon ad segítséget. A tényleges ügyeleti munkának 10%-a a jogos.
Ezt meg kell tanítani a lakosságnak, ami több éves kitartó munkát igényel. Van még emellett
jó pár spekuláns, aki direkt az orvosi ügyelet szolgáltatásait veszi igénybe, mert ott nem kell
várakozni. A váltás kérdése teljesen jogos felvetés. Polgármester Úrnak lesz ez nagyon nehéz
feladat. Akik váltottak már a megyében ugyanúgy küzdenek ezzel a feladattal. A cserét
követően a szolgáltatás nagyságrendekkel lett drágább, és van olyan hely is ahol nem tudott a
település győztest hirdetni. Vannak olyan hírek, hogy az új cég aki ellátná a feladatokat furcsa
a tulajdonosi háttere. Lehet, hogy csak annyi a trükk a rendszerben, hogy árat tudjon emelni a
jelenlegi szolgáltató. A váltás után sem változik az orvosok összetétele, így pedig nem éri
meg váltani. A jövő útja a huszonnégy órás ügyeleti rendszer, ami Miskolcon működik.
Ebben a rendszerben a háziorvos és a szakorvos is nyugodtan tudja végezni a munkáját. Ez
viszont egy drágább kategória. Nagyon oda kell figyelni a szolgáltató váltásnál.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A szándékot érti, de a működést még mindig nem látja tisztán.
Polgármester Urat arra hatalmazzuk fel, hogy felmondja a szerződést harminc nappal
hamarabb. Mihez képest harminc nappal? Mihez képest lesz felmondva a szerződés? Arra
sem kapott választ, hogy fog működni az ügyelet a gyakorlatba.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy arra kér felhatalmazást, hogy
tárgyalhasson, megfelelő partnereket találjon. A jelenlegi rendszer működik, aggódni nem
kell. Amint láthatóvá válik, hogyan oldható meg ez a probléma, meg fognak szabni
határidőket. A kistérségnek is fel kell mondania a szerződést a SANI-MED TRANS Kft.-vel
ami véleménye szerint nem lesz nehéz mert Mezőberény már kilépett, Békés városa pedig
tervezi. Jövő hét folyamán lehet előkészíteni a pályázat kiírását. Amennyiben szükséges
rendkívüli testületi ülést is össze kell hívni. A képviselő-testületi felhatalmazás szükséges a
tárgyalásokhoz. Több választási lehetőség is van különböző árakon. Ezeket kell felmérni.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Csatlakozva Dr. Pálmai Tamás képviselőhöz, elmondja,
hogy egy közbeszerzés kapcsán ki kell írni, ki mire vállalkozik, és mit kell teljesítenie.
Kérdése, hogy az önkormányzat megteheti ezt? Illetve tájékoztathatja-e a lakosságot arról,
hogy az ügyelet mire való. Így már a pályázó is tudni fogja, mik az elvárt feladatok, mi a
tárgya a pályázatnak. Kérdése, hogy nem megoldható-e, hogy ténylegesen békési orvosok
lássák el ezt a feladatot?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy a feladatellátást törvény írja elő, és
nem az önkormányzat határozza meg. Véleménye szerint a lakosságot arról, hogy
fölöslegesen nem menjen az ügyeletre, nem lehet meggyőzni, mert ez morális és neveltetési
kérdés. Mezőberényben működik már az új ügyeleti rendszer ami nem olcsó és az ottani
tájékoztatóban is az szerepelt, hogy 110 feletti esetből 98 indokolatlan volt.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Nagyon fontosnak tartja, hogy mindenképp rögzítsék azokat
a feladatokat, amiket el kell látni, különben nem várható javulás a rendszertől.
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DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Ez egy nagyon régi probléma. Hihetetlenül rafináltak
az emberek. Az orvosnak meg kell vizsgálnia a beteget, nem teheti meg, hogy elküldi. A
gyógyszereket is ki kell írni. Békésen már azon is felháborodnak, ha az orvos telefonon
keresztül ad tanácsokat a betegnek. Ausztriában pedig ez teljesen normális. Az, hogy erről le
lehessen szoktatni a lakosságot, nagyon hosszú évek kitartó munkája szükséges.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az elmondottakat érti de a határozati javaslat első pontja legyen
módosítva úgy, hogy csak a „kerüljön” szóig maradjon meg. Véleménye szerint a többi
fölösleges. A második pontban pedig a „valamint” szó felesleges. Javasolja beemelni a
határozati javaslatba, hogy a pályázati kiírást is a képviselő-testület elé kelljen terjeszteni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy a jognyilatkozat magában foglalja a
pályázati kiírást is.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy a kistérségi társulásnak van szerződése a
SANI-MED TRANS Kft.-vel. Polgármester Úr arra kap felhatalmazást, hogy Békés Város
Önkormányzata föl akarja mondani ezt a megállapodást. A kistérség ezek után eldönti, hogy
mindenki önállóan oldja meg az ügyeletet vagy társulásban. Ezen tárgyalások után lehet látni,
mikortól lehet felmondani a szerződést, és lehet lefolytatni az új eljárást. Ez az ügy
mindenképpen vissza fog kerülni a képviselő-testület elé. Véleménye szerint ez az
előterjesztés támogatható.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy ugyanerre gondolt. A pályázati kiírás pedig
véleménye szerint belekerülhet a határozati javaslatba.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint a szándék egyértelműen kiolvasható a
határozati javaslatból. A legrövidebb úton végig lehet vinni az ügyelet átalakítását.
Felhatalmazást ad mindenre, amire szükség van. Így meg lehet indítani a folyamatot.
Amennyiben a kistérség felmondja a szerződést, abban az esetben ki kell írni a pályázatot.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Véleménye szerint is nagyon gyanús, hogy jóval
nagyobb összegért ugyanazt a szolgáltatást kapná a város, ugyanazokkal az orvosokkal.
Barkász Sándor képviselőnek válaszában elmondja, hogy el szokta olvasni valamennyi
előterjesztést és az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a
rendelő intézet SZMSZ módosítását, abban megtalálható a sürgős szükség definíciója.
Véleménye szerint ezt ki kellene függeszteni olyan helyeken ahol a betegek megfordulnak.
Úgy gondolja, hogy minden beteget meg kell vizsgálni, de amennyiben szükséges és nem
indokolt, a beteget haza kell küldeni, de ugye ez konfrontációval jár.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Barkász Sándor képviselőnek elmondja, hogy a
békési orvosok ügyeletével az a probléma, hogy a háziorvosokkal a legbizalmasabbak a
betegek. Véleménye szerint sokkal fontosabb az, hogy ezt a feladatot jól ellássák, mint az,
hogy egy évben egyszer az ügyeleten ellássák. A régi ügyeleti rendszer úgy működött a
városban, hogy amikor a beteg betelefonált az volt az első kérdése ki az ügyeletes.
Amennyiben szimpatikus volt az orvos, bement az ügyeletre. Sajnos ki kell mondani, hogy az
ügyelet egy második rendelés Békésen.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás 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 8 igen 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
230/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi
azon szándékát, hogy a Békési Kistérségi Társulás és a
SANI-MED TRANS Kft között 2005. szept. 13-án kötött
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás,
valamint a 2006. június 13-án kötött eszközátadás
tárgyában kötött megállapodás megszüntetésre kerüljön,
olyan határnappal, amikortól az új szolgáltatóval megkötött
megállapodás alapján az ügyeleti ellátás folyamatosan
biztosított van.
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a megállapodások
megszüntetése tárgyában a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye. valamint az ügyeleti ellátás folyamatos
biztosítása érdekében haladéktalanul folytassa le a
szükséges tárgyalásokat, és az új szolgáltatóval kötendő
megállapodás tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

12.) Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos határozat módosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
GÁL ANDRÁS osztályvezető: A mai napon kapták meg azt a levelet, amelyben kérik, hogy
képviselő-testületi határozattal módosítsák a január 17.-i határozatot. Gyakorlatilag arról van
szó, hogy a kormány forrásokat biztosított a programhoz, emiatt az önerő mértékét
csökkenteni kell. Ebben az esetben 100%-os támogatásról van szó de amíg a forrásokat nem
folyósítják az önerő mértékét vállalni kell.
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
231/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 4/2014.(I.17.) Kt. számú
határozatát – a határozat módosítással nem érintett pontjainak változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosítja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program” című támogatott nagyprojekt önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
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1. A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Program
2. Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
3. A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
5. A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása]
és az 1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz.
módosítása], továbbá 1186/2014.(III. 28.) Korm. határozatnak [Támogatási
szerződés 3. sz. módosítása], megfelelően a támogatás szempontjából
elszámolható nettó összköltsége a Támogatási szerződés 3. sz. módosításával
megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a projekt
elszámolható nettó összköltségének a 88,967950% –a, de legfeljebb
33.861.508.628,- Ft.
6. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen:
4.198.836.281,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat
önkormányzat a BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan,
hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt Békés Város
Önkormányzatára eső – EU Önerő Alap támogatásával fedezett - önrész összegét a 2014. és a
2015. évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti:

Békés Város
Község Önkormányzata
Határidő:
Felelős:

Az önkormányzatra jutó 2014. év
összes saját forrás (forint) (forint)

2015. év
(forint)

280.062.380

92.552.572

187.509.808

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 212/2014. (VI. 26.)
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 8 képviselő jelen
van. (Koppné Dr. Hajdu Anikó és Szalai László egyéb elfoglaltságaik miatt elhagyták az
üléstermet.)
BEJELENTÉSEK:
IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri gyarmati Sándor Urat, hogy számoljon be az Országos
Polgárőr Nap előkészületeiről.
GYARMATI SÁNDOR elnök: Elmondja, hogy az Országos Polgárőr Nap előkészületei
rendben haladnak. Átadja Túrás András Országos Elnök üdvözletét. Köszöni, hogy Békés
városa lehetőséget adott megrendezni az országos napot. Holnapi nap sportesemények lesznek
a sportpályán. Ezúton kéri, hogy Polgármester Úr amennyiben tud jelenjen meg ezen az
29

eseményen. A mai nap elnökségi ülés volt, ezt fórum követi. A holnapi nap 9.30. órakor pedig
járőrverseny lesz. Szeretettel és tisztelettel vár mindenkit. Megköszöni, hogy az
önkormányzat rendelkezésre bocsájtotta a két sátrát.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Volt kint Dánfokon több alkalommal is, és látta, hogy jól
haladnak az előkészületek. Több egyeztetésen is részt vett ezzel kapcsolatban. Véleménye
szerint a rendezvény rendben le fog zajlani. A segítségét amit felajánlott továbbra is tartja.
RÁCZ ATTILA képviselő: Szeretné megköszönni a meghívást.
GYARMATI SÁNDOR elnök: Megköszöni még egyszer az eddigi segítséget, támogatást.
Szeretné bejelenteni, hogy közel hatezer fő regisztrált, hogy részt szeretne venni az Országos
Polgárőr Napon.
IZSÓ GÁBOR polgármester: örömét fejezi ki, hogy rendben haladnak az előkészületek,
hiszen ez az esemény is a város jó hírnevét öregbíti.
Interpellációkra adott válaszok:
Az interpellációkra adott válaszok csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
1. Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő interpellációjára adott válaszok.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Az első kérdésre a választ elfogadja. A 2.-es
válaszra nem, mivel nem jelöli meg a válaszadó azt, hogy ebben az esetben ki fog
szúnyoghálót felszerelni a rendelőben. A 3.-ik kérdésre sem fogadja el a választ mivel ez nem
karbantartási munka, hogy egy rossz tetőt folyamatosan javítani kell. Az egészségügy a
finanszírozást egészségügyi feladatokra kapja, nem épület karbantartásra.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő asszony nem fogadta el a 2. választ,
szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő. Időközben
Barkász Sándor és Pocsaji Ildikó egyéb elfoglaltságuk miatt távoztak az ülésteremből.
A képviselő-testület 4 igen 3 nem 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
240/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete Koppné Dr. Hajdu Anikó
képviselőnek az önkormányzati intézmények jelenleg folyó
felújítása során fognak-e felszerelni szúnyoghálókat a
nyílászárókra tárgyú interpellációjára adott választ nem
fogadja el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő asszony nem fogadta el a 3. választ,
szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 5 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
241/2014. (VI. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete Koppné Dr. Hajdu Anikó
képviselőnek kérdésére, hogy a felújított Vásárszél utcai
épület padlástéri szigetelése nem megy-e tönkre, ha beázik
a tető tárgyú interpellációjára adott választ elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

2. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válasz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A választ elfogadja, de kéri, hogy 2015-ben tervezzék be
az út felújítását a költségvetésbe.
3. Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott válasz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő asszony már nincs jelen, de előzetesen nyilatkozott,
hogy a választ elfogadja.
4. SzalaiLászló képviselő interpellációjára adott válaszok.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.
5. Vámos László képviselő interpellációjára adott válaszok.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő már nincs jelen, ezért javasolja, hogy a következő
testületi ülésen térjenek vissza a kérdésekre.
Bejelentések - interpellációk:
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Tátra utcán több helyen feltöredezett az aszfalt, és az út
szélén kátyúk alakultak ki.
Kérdése, hogy van-e arra lehetőség, hogy a Hőzső utcai monolit járdát helyreállítsák.
Kérdése, hogy a Lorántffy utcában megoldható-e az árok befedése?
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Malomasszonykertben a járda melletti rész fel lett töltve, de sajnálatosan nem zúzalékkal,
hanem földel, ami nagyon szemetes, tele volt szeggel, vassal, üveggel. Kérdése, hogy honnan
vitték oda?
MUCSI ANDRÁS képviselő: Kéri, hogy a Kopasz utcában a járdát javítsák ki. Fel kell szedni
és újra le kell rakni.
A jégverem utca 3. szám előtt és a Bartók és Bocskai utcák kereszteződésében egy nagy kátyú
az útban, kéri ezek kijavítását.
A Kossuth utca 2. szám alatti ingatlan udvarán a vihar miatt rengeteg a letört faág, kérése,
hogy ezeket az ágakat szállítsák el onnan.
Kubikus utca járhatatlan kéri ennek mielőbbi megoldását.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy valóban volt-e a postán létszámleépítés? Többen
jelezték felé, hogy megnőtt a várakozási idő, általában 8-10 ember áll sorban.
A csatorna partján több helyen levágták az ágakat, de nem szállították el ezeket, leginkább a
Csókhíd környékén, kéri a mielőbbi elszállítását.
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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