
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-én, 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. Farkas László Békési Járási Hivatal vezető helyettes 

 Viszokainé Mári Renáta Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

 Békési Kirendeltsége, kirendeltség-vezető 

 Kádasné Öreg Julianna Békés Városi Szociális Szolgáltató Közp. igazgatója 

 Erdősné Sági Mária Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatója 

 Sápiné Turcsányi Ildikó Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója 

 Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetője 

 Ilyés Péter BKSz. Kft. ügyvezetője 

 Sájerman László Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény, igazgató helyettes 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Holopné Sztrein Beáta osztályvezető helyettes  

 Dr. Szöllősi Bernadett jogász 

 Hidi József önkormányzati tanácsadó  

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó  

 Csökmei László Erik városi főépítész  

 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 a 11 

képviselőből jelen van 10 képviselő (Barkász Sándor képviselő az ülés folyamán később 

érkezett.) 

 

Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy egy napirendi pont esetében 

dönteni kell, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják, ez a napirend a IV/9. számú előterjesztés. 

Javasolja a zárt ülést ebben az esetben.   

 

Mivel kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja a 

IV/9. számú napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását.  

 

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 

169/2014. (V. 29.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2014. május 29-i ülésén 

zárt ülésen tárgyalja meg az alábbi egyéb előterjesztést:   

 

IV/9. sorszámú:  Pályázat elbírálása a Békés, 

Petőfi utca 21. szám (hrsz: 800) 

alatti ingatlan értékesítésének 

vonatkozásában 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

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: 10 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

170/2014. (V. 29.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2014. május 29-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

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

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

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

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/2. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

III. Előterjesztések 

1. A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város munkanélküliségi helyzetéről 

  Előterjesztő:  Viszokainé Mári Renáta kirendeltségvezető 

2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának átfogó 

értékelése    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester    

3.  Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról     

  Előterjesztő: Koszecz Sándor igazgató    

4. Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2013. évi tevékenységéről    

  Előterjesztő: Erdősné Sági Mária igazgató   
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5. Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2013-ban végzett 

munkájáról    

  Előterjesztő: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató   

6. Beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft. 2013. évi tevékenységéről    

  Előterjesztő: Polgár Zoltán ügyvezető   

7. Beszámoló a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. évi tevékenységéről    

  Előterjesztő: Ilyés Péter ügyvezető    

     

IV. Egyéb előterjesztések      

1. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendelet módosítása       

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

3. Alapító okirat módosítása, óvodai körzetek módosítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

4. Városgondnokság alapító okirat módosítása, létszámváltozás    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

5. A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. átalakítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

6. A mezőőri feladatokat ellátók létszámának bővítése    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

7. A Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alatti üzlethelyiség bérleti 

díjának megállapítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

8. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

9. Pályázat elbírálása a Békés, Petőfi u. 21. szám (hrsz.: 800) alatti ingatlan 

értékesítésének vonatkozásában 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

10. Adósságkezelési szolgáltatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

11. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

12. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

13. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

14. Felmondott lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása  
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Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

V. Bejelentések, interpellációk 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

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 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Mint ismeretes az elmúlt vasárnap zajlott le az EP választás, és 

mint a KDNP helyi elnöke köszönetet mond azért a 63%-os támogatásért, amit a FIDESZ-

KDNP listára leadtak a lakosok, ezzel a megyében a városok körében a legnagyobb 

támogatottságot érte el a pártszövetség a listán.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A tájékoztató 22. pontját kiegészíti azzal, hogy időközben 

Balázs László képviselő is lemondott egyhavi tiszteletdíjáról. Mivel további szóbeli 

kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul 

vételét.  

 

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

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

          

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

171/2014. (V. 29.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott 

határozatok végrehajtásáról 

 

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

 

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

szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

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

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

172/2014. (V. 29.) 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: 10 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

173/2014. (V. 29.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város 

munkanélküliségi helyzetéről 

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezetőt.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak 

tartotta. 

 

KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: A Munkaügyi Központ korábbi beszámolójában is 

felkeltette érdeklődését, ami a mostani beszámoló harmadik oldalán is szerepel, hogy a 

járásban leginkább segéd és betanított munkásokra jelentkezik igény, ugyanakkor az ötödik 

oldalon pedig a szakképzetlen ügyfelek képzését átképzését szorgalmazzák, ezért itt némi 

ellentmondást érez, ugyanis mi értelme képezni őket, ha leginkább szakképzetlen munkaerőre 

jelentkezik igény.  

 

A beszámolóban az egész járásra vonatkozóan szerepel a munkanélküliségi ráta, ezért 

kérdése, hogy Békés város esetében ez mennyi?  
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VISZOKAINÉ MÁRI RENÁTA kirendeltség-vezető: Az elhangzott észrevételre és kérdésre 

az alábbiakat válaszolja. 

Az utóbbi kérdésre válaszolva elmondja, hogy konkrét számadattal nem rendelkezik Békés 

vonatkozásában most ezért majd a későbbiekben erről tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.  

 

Az előző észrevétellel kapcsolatban kifejti, hogy a Munkaügyi Központnak az a célja, hogy az 

emberek több lábon álljanak ezért szorgalmazzák a képzéseket is, hiszen egy szakképesítéssel 

akár segédmunkát is el lehet végezni.  A holnapi állás- és képzésbörze is ezt a célt szolgálja.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy a téli hat hónapos képzésen hányan vettek részt 

illetve hány főnek nem sikerült a vizsgája? 

 

VISZOKAINÉ MÁRI RENÁTA kirendeltség-vezető: Válaszában elmondja, hogy a képzések 

minden esetben sikeresek voltak. Két féle képzés volt, egyrészt 153 fő alapkompetencia 

képzésen vett részt, akik erről tanúsítványt kaptak. A másik képzés OKJ-s képzés volt ez is 

sikerült mindenkinek nem volt pótvizsga. Féltek ettől a nagy létszámtól nekik is nagy kihívás 

volt ez a téli közfoglalkoztatás, de szerencsére sikerült, itt lemorzsolódás sem volt. 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: A mai testületi ülés anyagában két egymás utáni 

előterjesztésben két különböző statisztikai adat szerepel a település lakosság számára 

vonatkozóan, mely 500 fős eltérést mutat. A munkaügyi központ statisztikájában 19.924 fő, a 

BVSZSZK adataiban pedig 20.435 fő szerepel. Kérdése, hogy melyik szám a valós?  

 

VISZOKAINÉ MÁRI RENÁTA kirendeltség-vezető: Válaszában elmondja, hogy ő a KSH 

adatait vette figyelembe a tájékoztató készítésénél.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy a regisztrált munkanélkülieken kívül 

tudomása szerint hány százalék a tényleges munkanélküliek aránya? 

 

VISZOKAINÉ MÁRI RENÁTA kirendeltség-vezető: Válaszában elmondja, hogy ők csak 

azokat tartják nyílván, akik megjelennek a rendszerükben.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az önkormányzat sem rendelkezik ilyen adattal, hiszen itt már 

csak azok jelentkeznek, akik semmiféle ellátásban nem részesülnek.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy arra vonatkozóan van-e valami adat, hogy 

Békésről hány fő dolgozik külföldön?  

 

VISZOKAINÉ MÁRI RENÁTA kirendeltség-vezető: Erre vonatkozóan nem rendelkeznek 

statisztikai adatokkal. 

 

SÁPI ANDRÁS intézményi referens: Az eltérő két adatnak az oka, hogy az egyik Békés 

állandó lakosságszámát mutatja, a másik a lakónépességet, és ez utóbbi szám húszezer alatti, 

mivel nem itt van az állandó tartózkodási helyük.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a Munkaügyi Központ munkáját, és az 

Önkormányzattal közösen végzett munkát is, amelyet a közfoglalkoztatás keretében végeztek. 

Megköszöni továbbá a különböző pályázatokhoz nyújtott segítséget is. Nagy segítség az 

önkormányzatnak és az érintett munkanélkülieknek a Startmunka program. Véleménye szerint 

a kompetencia alapú képzés is hasznos volt, mert felfrissíthették az ismereteiket az abban 

résztvevők. Reményei szerint lesz ennek folytatása és egyre többen tudnak elhelyezkedni a 

munka világában.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő megérkezett, így a 

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

174/2014. (V. 29.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltségének Békés Város 

munkanélküliségi helyzetéről szóló tájékoztatóját 

tudomásul veszi. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi 

ellátásának átfogó értékelése 

 

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

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

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

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Először 

képviselői észrevételeit adja elő. Részletes és értékes anyagnak tartja. Békésen nagyon 

szakszerű az ellátás. Úgy gondolja, hogy akiknek szüksége van ellátásra, azokat elérik. A 

Hétkrajcár sokak számára jelent segítséget, ennek a kezdeményezésnek a fenntartása indokolt. 

Nyugtalanítónak tartja az anyag 18.-ik oldalán, hogy a pszichológiai tanácsadást igénybe 

vevők köre növekszik. Véleménye szerint ez a családok széthullása miatt van. Sajnálatos 

módon ezen a héten is történt egy tragikus eset, és ezt megelőző héten is. Ezen esetek 

megelőzésében tud segíteni a szakszerű ellátás.  

 

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: Vitatkozna képviselőtársával, Mucsi Andrással. 

Véleménye szerint örömteli, hogy sokan veszik igénybe a pszichológiai tanácsadást. Az 

anyag 3.-ik oldalán olvasható, hogy kevés felsőoktatási intézmény van a megyében, pedig 

ezen intézményeknek lakosságmegtartó szerepe van. Kérdése, hogy van-e a városnak 

ráhatása, vétójoga abban, hogy Békéscsabán ne kerüljön bezárásra a Szent István Egyetem 

kihelyezett kara? Véleménye szerint egy megyeszékhelyen meg kell tartani az egyetem 

kihelyezett karát. Az anyag 14.-ik oldalán olvasható, hogyha a gyermekeket az iskolában 

folyamatos kudarcok érik, ezek leküzdéséhez, feldolgozásához nem vagy csak igen csekély 

mértékben kapnak segítséget. Véleménye szerint az iskolákkal szorosabb kapcsolatot kellene 

tartani és így megoldható lenne a probléma. Kérdése, hogy mit ért az előterjesztő az anyag 

17.-ik oldalán található azon kijelentés alatt, hogy nincs az a támogató természetes bázis a 
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családok mögött, ami csökkenthetné az átmeneti nevelésbe vett családból kiemelt gyermekek 

számát? 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy látta, hogy a pszichológiai tanácsadást igénybevevő 

személyek száma nem nőtt csak az esetek száma.  

 

KÁDASNÉ ÖREG JULIANNA igazgató: Elmondja, hogy a résztvevők száma ténylegesen 

nem nőtt és sajnos erre nincs is mód, mert a finanszírozás nem engedi, azonban a tényleges 

igény jóval nagyobb. Amennyiben krízishelyzet alakulna, ki természetesen találnak megoldást 

a problémára.  Igyekeznek a feladatokat a nevelési tanácsadóval megosztani így a 

gyermekeket oda irányítják, a kamaszkorúak tartoznak hozzájuk, valamint a felnőtt lakosság. 

A rendszer jól működik, amennyiben olyan eset jelentkezik a nevelési tanácsadóban, azokat 

átirányítják a BVSZSZK-hoz. Nagy szükség lenne a tanácsadási óraszámok emelésére, mert 

ezek az akasztásos esetek aggasztóak. Szeretné kezdeményezni a kapcsolatfelvételt az 

iskolákkal, mert ezek az esetek problémamegoldó modellé, mintává kezdenek válni. Az 

iskoláknak nagy szerepük van a megoldásban, meg kell találni a módját, hogy milyen 

keretekben lehet beépíteni az iskolák tanrendjébe (pl. osztályfőnöki óra).  

 

Képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy sajnálatosan trend lett a családok 

széthullása. Ezek a gyerekek gyökér és család nélkül vannak, nincs aki segítse őket. Ennek a 

hiányát egy jól működő szociális ellátórendszer sem pótolhatja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a válaszokat és a beszámoló elkészítését valamint 

azt a munkát, amit az intézményért végeznek. Elmondja, hogy valóban érzékelhető a szociális 

helyzet romlása. A családi háttér gyengül. Véleménye szerint igyekezni kell a saját 

eszközeinkkel válaszolni ezekre a problémákra. Két példát említ, az egyik a telepi program, 

amire pályázott az önkormányzat és 150 millió forintot nyert. Ennek keretében fordít az 

önkormányzat pénzeszközöket arra, hogy a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását segítse. A 

másik pedig a Békési kistérségi pályázat, amelynek keretében a szintén hasonló helyzetben 

lévő családokat igyekszik felkarolni.  Véleménye szerint ezek elérhető konkrét segítségek.  

 

Javasolja, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság a következő ülésén foglalkozzon azzal, hogy az önkormányzat 

milyen megelőző intézkedéseket tud illetve lehet tenni annak érdekében, hogy a városban 

elszaporodó öngyilkossági esteket megelőzzék. Véleménye szerint a megelőzés érdekében fel 

tud lépni az önkormányzat. Javaslata szerint szükséges lenne egy Ifjúsági Klub megalakítása, 

amelyről már egyezetett Koszecz Sándor igazgató úrral. Ez a klub azokat a fiatalokat tudná 

összefogni, akik nem tartoznak egyetlen közösséghez sem. A klub a kulturális központban 

működne mentori felügyelet mellett. Reményei szerint a bizottsági ülésen jobbnál jobb 

javaslatok fognak születni.  

További jó erőt, egészséget kíván.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Egy gondolattal kívánja kiegészíteni a Polgármester Úr által 

elmondottakat.  Elmondja, hogy az elmúlt időben valóban történtek olyan sajnálatos estek, 

ahol saját kezűleg vetettek véget az életüknek az áldozatok. Véleménye szerint kitapintható ez 

a kör. Ez üggyel kapcsolatban nyomozás is folyik és vannak kapcsolódó pontok. Véleménye 

szerint nagyjából be lehet határolni azt a kört akiket ez a probléma érint. Véleménye szerint is 

tenni kell valamit ebben az ügyben, a lakosság részéről is igény mutatkozik erre. Tudomása 

szerint nagy visszhangot váltottak ki ezek az események nem csak a településen, hanem a 

környékén is, kíváncsiak az állampolgárok az okokra és arra, hogy miért ilyen nagy az 

előfordulási arány. Tudomása szerint az elmúlt években is történtek ilyen esetetek, de arra 
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nem volt példa, hogy szűk félév alatt hat ilyen esemény ismétlődött meg. Támogatja a 

bizottságokat abban, hogy dolgozzanak ki megoldási lehetőségeket. 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint az okok ismertek. Az előző testületi 

ülésen meghallgatták a rendőrség beszámolóját, azonban úgy gondolja, hogy egy ilyen fontos 

nyomozás után ismételten meg kellene hallgatni a rendőrség tájékoztatóját, és ezzel egy 

időben az eredményekről a lakosságot is tájékoztatni kellene. Úgy gondolja, hogy a 

beszámoló meghallgatásának visszatartó ereje lenne valamint a közvéleményt is meg lehet 

nyugtatni. Úgy gondolja, hogy az ügynek lesz még folytatása, mert az áldozatok által 

fogyasztott anyag még nem minősül kábítószernek.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy az ügyet 

körültekintően kezeljék. Nem szeretné, hogy további esetek generálódjanak.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Elmondja, hogy a tizenévesek 90%-a a közösségi portálokon 

szerveződik. Véleménye szerint is mintakövetés jelenik meg ebben a kérdésben. Hiszen 

amennyiben egy népszerű fiatal önkezével véget vet az életének és az iránta való részvétet 

több ezren látják a közösségi portálokon, ezt sok esetben követendő példának tekintik a 

fiatalok.  Sajnos azok a fiatalok, akik sikertelenek az iskolában, a magánéletben, és a 

családban és nem tudják feldolgozni a problémáikat, valamint a család sem segít megoldani a 

problémáit úgy látják, hogy ez egy követendő példa. Véleménye szerint szerencsés, hogy ezen 

öngyilkosságok száma alacsony. Véleménye szerint az a probléma oka, hogy a mai fiatalság 

nem mozdul ki otthonról, hanem a közösségi média előtt éli az életét.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további, kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként 

szavazásra bocsátja a szóban előterjesztett határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

„Békés Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát valamint 

az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságát, hogy a következő ülésükön 

tárgyalják meg a fiatalok problémás életvitelének és tragikus életvezetésének problémakörét.” 

 

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 

175/2014. (V. 29.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottságát valamint az Ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságát, hogy a 

következő ülésükön tárgyalják meg a fiatalok problémás 

életvitelének és tragikus életvezetésének problémakörét. 

 

Határidő:  2014. júniusi bizottsági ülések 

Felelős:  Mucsi András bizottsági elnök  

   Mészáros Sándor bizottsági elnök  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadására szóló határozati 

javaslatot: 

  



 10 

 

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 

176/2014. (V. 29.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, melyet 

elfogad. Felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy 

az értékelés határidőben megküldésre kerüljön a Békés 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport 

és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális 

életének összehangolásáról 

 

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 és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Két 

dolgot emelne ki az anyagból, a rendezvényszervezést és a felnőttképzést. Mindkettő esetében 

minősítéssel rendelkezik az intézmény. A munka színvonalas és örömteli, hogy ilyen 

minősítések megszerzésére törekednek. Szeretné kiemelni, hogy a megfelelő finanszírozás 

megoldatlan, ez egy égető probléma megoldást kell találni rá. Az intézmény jól gazdálkodik, 

rengeteg pályázati forrást von be a működésbe.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A Kulturális Központ beszámolója is magas színvonalú, és látszik 

az, hogy az előző vezetéshez képest mennyire más munka folyik az intézményben. 

Neuralgikus pont volt Dánfok helyzete, szerencsére most már a többéves beszámolóból 

kitűnik, hogy folyamatos építkezés folyik. Elmondja, hogy a lakosok is nagyon elégedettek a 

fejlődéssel, hiszen Dánfok egy érzelmi kérdés az itt élők számára. Gyermekkora óta mindenki 

kötődik hozzá valahogy, hiszen sokan dolgoztak rajta, festették, építették vagy takarították. 

Véleménye szerint látható, hogy a központhoz csatlakozó valamennyi intézménynek van 

gazdája. A beszámoló első oldala tartalmaz egy olyan mondatot, amely azt jelzi, hogy 

elérkezett a központ ahhoz a ponthoz, amelynél a sikeres stratégia már nem tartható meg. 

Véleménye szerint ez beavatkozást, vagy megoldást igényel. Kérdése, hogy a beszámoló ezen 

mondata mit takar? 

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Kérdése, hogy visszamenőleg mekkora összeggel támogatta a 

város a rendezvényeket, mekkora a támogatás mértéke, lehet-e erről egy összefoglaló 

táblázatot kérni? Kérdése, hogy az elmúlt években, hogyan nőtt a Központ támogatása a város 

részéről? 

 

KOSZECZ SÁNDOR igazgató: Az első kérdésre válaszolva elmondja, hogy az előző években 

az intézmény finanszírozása nem nőtt, hanem csökkent. Az intézmény tisztában van a város 
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lehetőségeivel, és igyekeznek ehhez alkalmazkodni. Számszerűsítve ez az jelenti, hogy három 

év viszonylatában nagyjából 25 millió forintos forráskivonás történt, ez megközelítőleg 10-

15%-os forráskivonás. A két kiemelt nagyrendezvény a BÉTAZEN és A Madzagfalvi Napok 

finanszírozása kb. a tíz évvel ezelőtti reálértéken 3 millió forinttal volt támogatva, ez a mai 

reálértéken számolva a felére csökkent. Nyilvánvalóan ennek hatására a központ mozgástere 

is beszűkült. Elmondja, hogy jelenleg 34 státusszal rendelkezik az intézmény, de az optimális 

működéshez minimum 52 főre lenne szükség. Lehet látni a számokat és a tendenciákat, hogy 

évről évre jobb adatokat tud produkálni az intézmény, annak köszönhetően, hogy a turisztikai 

tervező folyamat egyre inkább kitolódik. Tisztában vannak a város pénzügyi helyzetével, és 

közös egyeztetéssel lehet azt az egyensúlyt megteremteni, amivel a rendszer hosszú távon 

fenntartható.  

A számokat nézve az általános finanszírozási arányról elmondja, hogy 60% az önkormányzati 

támogatás 40% a saját bevételi forrás. Ez az arány az intézmény esetében az elmúlt évben 

megfordult, 56% a saját bevétel és 44% az önkormányzati támogatás mértéke. Véleménye 

szerint lehet látni, hogy az intézményben benne van a bevételtermelő képesség. A kérdés, 

hogy egy esetleges forráskivonás esetén ez a folyamat lelassulhat, vagy megfordulhat. Adott 

esetben viszont egy forrásbevonással a bevételtermelő képesség felgyorsítható. A két 

legnagyobb bevételt termelő egység az uszoda és Dánfok bevétele stabilan és folyamatosan 

növekszik.    

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint túlságosan sok terhet rónak az 

intézményre, ez egy feje tetejére állított piramis, ahol alul van Koszecz Sándor és erre van 

építve minden. Látható, hogy 10 évvel ezelőtt mennyi feladata volt a Központnak és, hogy 

most mennyi van. Úgy gondolja, hogy láthatóak a túlterheltség bizonyos jelei, és ezzel később 

gondok lehetnek. Kérdése, hogy a potenciális bevételek meddig vannak benne ezekben az 

intézményekben, meddig lehet még elmenni anélkül, hogy a rendszer összeomlana. 

Véleménye szerint erre komolyan oda kellene figyelni. A feladatok egy részét át kellene adni, 

mert ez hosszú távon nem fog tudni működni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint, amikor kialakult ez a rendszer, akkor 

valóban a város legnagyobb intézménye lett létrehozva, azzal a céllal, hogy ezeket a 

feladatokat oldja meg. A város a nem kötelező feladatokra, a kultúrára és sportra, fordítandó 

pénzeszközeit maga határozza meg. Meghatározhatjuk, hogy nem szolgáltatunk ilyen 

színvonalon az uszodában és Dánfokon. Dánfok a saját erejéből nem tudna ilyen mértékben 

fejlődni, valamint az uszoda működéséhez is hozzá kell járulnia az önkormányzatnak. A 

kulturális programokból vissza lehetne venni, hiszen nagyon sok pályázat van kiírva. 

Reményei szerint Dánfok idővel önfenntartóvá tud válni. Véleménye szerint a létszámokkal 

vannak gondok. Dönteni kell, hogy szükséges-e ilyen minőségben kulturális, szabadidő 

lehetőségeket szolgáltatni, vagy pedig bizonyos helyeken visszalép az önkormányzat. 

Véleménye szerint ebből a költségvetésből az önkormányzat magasabb támogatást nem tud 

biztosítani. 

Megköszöni igazgató úrnak a jelzését, átérzi ennek a súlyosságát, hiszen sokat dolgoznak 

azon, hogy az intézmény fenntartható legyen. A város lakossága hálás az intézmény ilyen 

szintű működéséért. Úgy gondolja, hogy az intézmény nem fog összeomlani, hiszen a 

bevételek folyamatosan szépen nőnek.  

 

MÉSZÉROS SÁNDOR képviselő: Nem azt mondta, hogy meg kellene szüntetni, hanem a 

terheket, kellene megosztani. Nem lehet túlterhelni az intézményt. Nem kell megszüntetni a 

szolgáltatásokat sem a fürdőben sem Dánfokon. 

 

KOSZECZ SÁNDOR igazgató: Elmondja, hogy a túlterhelés jelei már jelentősen látszanak. 

Mindent megtesznek a pályázati pénzek bevonására. Látni kell, hogyha azonos feladatot jóval 
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kevesebb forrásból kell megoldani, akkor ezt egy határig meg lehet oldani többletenergia 

bevonásával, viszont ez a szabad energia eltűnik a rendszerből. Így plusz pályázati forrásokat 

nem tudnak bevonni, mivel erre már nem marad kapacitása az intézményben dolgozóknak. Az 

aggodalom szól belőle, ezért jelezte ezt a problémát. Az előző évek finanszírozásból 

kiindulva, a finanszírozás mértéke folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Úgy gondolja, 

hogy ha ez a finanszírozási forma marad fenn, ez a tevékenységi forma 2015-ben biztosan 

nem tartható fenn.  

Amennyiben, egy az önkormányzat részéről elvárt rendezvényszerkezet alapjaihoz hozzá kell 

nyúlni, akkor úgy tartja korrektnek, ha ezt jelzik és konzultációkkal megoldják. Konkrét 

példát hozva elmondja, hogy az idei BÉTAZEN tíz napos, amikor pedig elkezdődött három 

napos volt.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint amennyiben a város továbbra is fenn akarja 

tartani ezt a színvonalat, vagy még magasabb színvonalú szolgáltatást kíván nyújtani abban az 

esetben ezt meg kell finanszírozni. Azt látja problémának, hogy nem emelkedik a támogatás 

összege.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Véleménye szerint két részre kell bontani a kérdést. 

Az egyik, hogy őszig menjenek rendben a dolgok, hiszen a BÉTAZEN és A Madzagfalvi 

Napok programsorozata is le van szervezve, illusztris vendégekkel. A másik, hogy az őszi 

választások után érdemes leülni és átgondolni ezt a problémát, hiszen az önkormányzatnak 

magának kell bevételeket produkálni az intézmény fenntartásához. Végig kell gondolni, hogy 

valóban szerencsés-e ez a hatalmas intézmény, mennyire kompatibilis egymással a sport és a 

kultúra. Végig kellene gondolni, hogy nem kellene ezeket különválasztani és külön vezetés 

alatt működtetni tovább, azaz egy profiltisztítást végrehajtani. Vigyázva arra, hogy bevételt 

hozó intézmény mindkettőben maradjon. Utolsó mondatában elismeri és megköszöni az 

előterjesztést. 

 

KOSZECZ SÁNDOR igazgató: Szalai képviselő úrnak válaszolva elmondja, hogy nincs 

összeomlási veszély, csak jelezni szerette volna a problémát. Véleménye szerint az október és 

december közötti időszak alkalmas arra, hogy erre a problémára visszatérjenek.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszönni és gratulál az elvégzett munkához, úgy gondolja, 

hogy szerencsés volt ezen intézmények összevonása. Az, hogy ezen intézmények így kinőttek 

a kollektívának köszönhető és Dánfoknak. Sajnálatosan a kultúra pénzt követel, és 

amennyiben szükséges akkor újra szabják az intézményrendszert. Véleménye szerint nem 

rossz ez így csak forrásokat kell beletenni, az pedig akkor várható ha a város bevételei nőnek.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadására 

vonatkozó 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 

177/2014. (V. 29.) határozata:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ működéséről, és a város kulturális életének 

összehangolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 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 és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Három 

dolgot emelne ki az anyagból. Az első, hogy szinte minden hétre jut egy program, azaz van 

egy olyan kör, aki rendszeresen látogatja az intézményt. A beszámoló hagyományosan jó 

színvonalú, évről-évre részletes. A több lábon állás fontos, hiszen az állam nem finanszírozza 

az intézményt, és egy járási központtól elvárható, hogy önálló könyvtárral rendelkezzen.  A 

beszámolóból kitűnik, hogy jelenleg is két pályázata van az intézménynek, és ezen pályázatok 

több millió forinttal növelik meg az intézmény bevételeit. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a beszámoló elkészítését. Azt tapasztalta, hogy a 

könyvtár mindent megtesz, hogy a feladatait jól teljesítse. A mai világban a könyv értéke 

megmaradt azoknak, akik szeretnek olvasni, sajnos ők egyre kevesebben vannak.  Elmondja, 

hogy egy tegnapi családlátogatáson beszélt egy családdal, ahol elmondták, hogy nemrégen 

volt kint a könyvtár alkalmazottja a könyvekkel. A könyvtár keresi az utat a rendezvényeivel, 

amelyekből szerencsére sok van, mint pl. az író-olvasó találkozók, beszámolók. Az ünnepi 

könyvhéten is részt vesznek, valamint több futó pályázatuk is van, ez az jelenti, hogy tudják 

hozni az elvárt színvonalat és ez elvárható egy Járási Központ könyvtárától. Szerencsére 

létszámcsökkentést nem kellett végrehajtani. Az iskolákkal történő szoros kapcsolat is segíti a 

működést. Gratulál a munkához és várja a további ötleteket. 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint a könyvtárnál nincsenek gondok. Aki 

elolvasta a beszámolót az láthatja milyen sok és komoly programot szerveztek. Erre az évre is 

vannak hasonló programok. Úgy gondolja, hogy minden a kultúrához tartozik, ami a 

szürkeállományt fejleszti. Komoly figyelmet kell fordítaniuk a működésre, de rengeteg 

rendezvényt szerveznek. A látogatószámuk majdnem nyolcvanezer fő volt, ebből is látszik, 

hogy komoly munka folyik.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja a beszámoló elfogadására vonatkozó 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 

178/2014. (V. 29.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Városi Püski Sándor Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2013-ban 

végzett munkájáról 

 

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 és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

Véleménye szerint nagyon fontos, azaz értékmegőrző munka, amelyet az intézmény folytat, 

ez egy fajta misszió. A többféle kiadvány segítségével ismertetik meg a város múltját a 

lakossággal. Szeretné kiemelni, hogy a várossá nyilvánítás keretében egy nagyon színvonalas 

kiállításon vett részt a diákjaival. Az intézmény pályázatok keretében a Nemzeti Kulturális 

Alaptól 500.000,- forintot, valamint a minisztériumtól 10 millió forintos támogatást nyert el.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Hasonló véleményen van, mint az előző beszámoló 

esetében, hozzátéve azt, hogy sajnos egyre kevesebb a látogató. Véleménye szerint meg kell 

szólítani az embereket, hogy több látogató legyen. Nagyon jó dolognak tartja, hogy a 

Polgármesteri Hivatal folyosóján is vannak időszaki kiállítások, ami ennek a munkának az 

értékét is jelöli. A Galéria, a Múzeum és a Tájház, az iskola múzeumról nem beszélne, mert 

az már a múlté, nehéz helyzetben vannak mert nehéz megszólítani az embereket, hogy külön-

külön elmenjenek ezekbe az intézményekbe. Békéscsabán tudnak legfeljebb nagy 

rendezvényeken komolyabb létszámot megmozgatni, de nekik is komolyan be kell osztani a 

támogatást amit kapnak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a Múzeum munkáját, akikkel sokat dolgozik 

együtt. Elmondja, hogy az intézmény egésszé teszi Békés Város kulturális életét. Ebben az 

évben Jantyik Kiállítással és kiadványaival készül az intézmény. Az, hogy a pályázati 

lehetőségek megnyíltak nagyban köszönhető annak, hogy sikerült a múzeumi rangot 

megtartani, és nem lett közgyűjtemény. A költségvetési problémáknál sikerült ezt rendezni és 

ez rangot is jelent, valamint az utóbbi két évben pénzügyileg is támogatják a múzeumokat. 

Véleménye szerint ezeket a forrásokat nagyon okosan használja fel az intézmény. 

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló 

elfogadására vonatkozó 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 

179/2014. (V. 29.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2013-ban végzett 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft. 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 és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

Elmondja, hogy folyamatos az építkezés a Kft.-nél és ennek meg is van az eredménye. A 

gimnázium pedig egyfajta gyűjtőhelynek minősül, több mint 10 fő érkezett az idén, akiknek 

még a tanulmányi eredménye is kimagasló. Ezek a diákok jó hírét viszik a városnak. 

Véleménye szerint a város jó helyre teszi a pénzét.   

 

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

előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: Kérdése, hogy jelenleg hány fő fizet tagdíjat, 

illetve hány hivatalos tagja van az egyesületnek? Milyen források bevonására gondolt a Kft. 

vezetője a beszámoló 6.-ik oldalán? 

 

POLGÁR ZOLTÁN ügyvezető: A tagdíjfizetők száma megközelítőleg 110 fő ez plusz-

mínusz 5 fő. A felnőtt kerettagoknak nem kell tagdíjat fizetni, ez megközelítőleg 10-12 fő, 

valamint nem kell tagdíjat fizetni az óvodásoknak sem. Elmondja, hogy tegnapelőtt 31 

igazolást osztottak ki az óvodások között, ez a megyében egyedülálló. Ennek célja, hogy 

amint iskolába megy a gyermek, már tudja, hogy milyen sportot válasszon. Augusztustól ezek 

a gyermekek már edzéseken vesznek részt, szeptembertől pedig minden nap vannak edzések. 

A támogatások bevonásáról elmondja, hogy az a TAO-nak köszönhetően sajnos lecsökkent a 

cégek más nemű adományozási hajlandósága, Pl: reklám, szponzori segítség, mert úgy 

gondolják, hogy a TAO-val támogatták a klubot. A törvény is azt írja elő, hogy ha valaki 

TAO támogatást ad ezért nem jár ellenszolgáltatás, a cégek azonban ezt nem így gondolják, 

ebben az esetben inkább nem költenek reklámra. Elmondja, hogy még jobban és szélesebben 

fel kellene kutatni azok körét akik nem tartoznak a TAO hatálya alá.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni az elmúlt évben végzett munkát. Véleménye 

szerint jó döntés volt ebbe az irányba fejleszteni a kézilabdát. Véleménye szerint a 

várakozások beigazolódtak, látszik, hogy szépen fejlődik és ez egy sikertörténet. A 

kosárlabdások is az NB.I./B. irányába törekednek, nyilván a következő időben őket is 

figyelmembe kell venni. A városnak át kell gondolni a sportstratégiáját a támogatások 

tekintetében, de ez a jövő zenéje még. Jelenleg annak kell örülni, hogy az ország egyik 

legjobb utánpótlás bázisa Békésen van.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló 

elfogadására vonatkozó határozati javaslatot:  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az 

üléstermet, így 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 

180/2014. (V. 29.) határozata:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Férfi Kézilabda Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. évi 

tevékenységéről 

 

Írásos beszámoló 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. 

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Elmondja, hogy Békésen nagyon helyesen szelektíven 

szállítják el a szemetet. Viszont több lakó jelezte felé, hogy mivel két ugyanolyan színű 

szeméttároló edényzet van, amit csak egy matrica különböztet meg, és amikor a lakó a 

szemetet beledobja, néhány esetben előfordul, hogy rossz edénybe dobja a szemetét. Emiatt 

viszont már második hete nem viszik el több laktól a szemetet, akik kénytelenek voltak kézzel 

átválogatni a szemetet. Mi az oka annak, hogy nem szállítják el? Kérdése, hogy mivel ez több 

idős ember problémája, lehetne-e egy figyelmeztető papírt elhelyezni a szeméttárolón? 

Véleménye szerint ettől függetlenül a lakosoktól el kellene szállítani a szemetet.  

 

ILYÉS PÉTER ügyvezető: Válaszában elmondja, hogy azért nem szállítják el ezt a szemetet, 

mert ezt emberek válogatják, és ezt a kommunális szemetet nem lehet kézzel válogatni. Ahol 

nem viszik el a szemetet, ott minden esetben hagynak felszólítást, valamint ezeken a 

matricákon amik a kukák oldalán találhatóak, pontosan fel van tüntetve mit hogyan kell 

csinálni.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése óta eltelt 

egy jelentős idő. Véleménye szerint eljött az ideje, hogy egy újabb propaganda hadjáratot 

indítson a város a célközönség irányába. A lakosok figyelmét újra fel kell hívni, mi hogyan 

működik, és ez lehet hosszú évekig el fog tartani, amíg a régi idegződéseket el lehet felejtetni. 

Javasolja a Kft.-nek, hogy ez ügyben tegyen lépéseket.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Elmondja, hogy Ő maga válogatta át a szemetet édesanyjánál, 

és semmi olyat nem talált benne, ami miatt nem lehetett volna elvinni. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy egy egyéves cégről van szó, amit azzal a céllal 

hozott létre a város, hogy a kommunális szemetet begyűjtse a városban illetve 

hulladékgazdálkodással foglalkozzon. Úgy tudja, hogy a Pénzügyi Bizottság is vizsgálta a 

Kft. tevékenységét. Véleménye szerint a beszámoló és a gyakorlat alapján is beváltotta a Kft. 

a hozzá fűzött reményeket. Biztosan akadnak olyan esetek amik miatt elnézést kell kérjünk az 

érintettektől. Javasolja, hogy ezt a Kft. tegye is meg. A gyűjtés megvalósult és eredményes. 

Építőipari tevékenységet is folytat a Kft., amivel haszonhoz juttatta a várost, és több 

embernek ad munkát ezáltal csökkentve munkanélküliséget. Örömét fejezi ki, hogy annak 

idején megalapították a Kft.-t. Véleménye szerint a 90-es években a városi szolgáltatók, mint 
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pl. Vektor nyomda és hulladékszállítás, magánkézbe adása nem volt szerencsés döntés. 

Napjainkban ahhoz, hogy az önkormányzat biztosítani tudja a hiányzó forrásait 

vállalkozásokba kell kezdenie. Véleménye szerint vállalkozzon a BKSz. vagy mezőgazdasági 

szövetkezettel maga a város. A városnak más területeken is fejlesztenie kell. A pályázatok is 

erre irányulnak, hogy csökkentsék a kiadásokat, növeljék a bevételeket ez a Kft. már ebbe az 

irányba tett meg lépéseket. Véleménye szerint ezt folytatni kell, és esetlegesen más irányba is 

ki kell terjeszteni, a megfelelő lépésekkel. Hangsúlyozza, hogy abban látja az önkormányzati 

költségvetés kiegyensúlyozott működését, ha az önkormányzat vállalkozni fog önmaga is. 

Megköszöni a beszámolót.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló 

elfogadására vonatkozó határozati javaslatot: 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az 

ülésterembe így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

181/2014. (V. 29.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

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

 

1.) Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 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.  

 

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, elsőként szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot: 

 

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

 

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

182/2014. (V. 29.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés, 

Hunyadi tér 1/1. szám (hrsz.: 3076) alatti ingatlan 

társasházzá alapítását követően a földhivatali ingatlan-

nyilvántartásban 3076/A/2 helyrajzi számon felvett 

társasházi ingatlanrész (óvoda) az önkormányzati 

vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. §-a alapján a 

korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körében kerül 

felvételre, a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 

3076/A/1 és 3076/B/1 helyrajzi számon felvett társasházi 

ingatlanegység (volt iskola) a Vagyonrendelet 5. § (1) 

bekezdése alapján a korlátozottan forgalomképes 

vagyontárgyak köréből a forgalomképes (üzleti) 

vagyontárgyai közé sorolja át; 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet: 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2014. (…….) önkormányzati rendelete: 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A 

VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL  

szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

2.) Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása  

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés 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, elsőként szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot: 
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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 

183/2014. (V. 29.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

módosítani kívánja településrendezési eszközeit annak 

érdekében, hogy a Helyi Építési Szabályzatban 

meghatározott, városképi szempontból kiemelt területeken 

az illeszkedés szabályait pontosítja.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

módosítani kívánja településrendezési eszközeit annak 

érdekében, hogy az országos érvényű jogszabályi 

környezetnek megfelelő előzetes véleményezési eljárások 

körébe tartozó véleményezés lehetőségét biztosítsa, egyben 

az országos érvényű jogszabályokkal ellentétes 

rendelkezéseket megszüntesse. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: szavazásra bocsátja a kiegészítés szerint előterjesztett rendelet-

tervezetet: 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2014. (…….) önkormányzati rendelete: 

 

BÉKÉS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL, 

VALAMINT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 

42/2007. (IX. 7.) rendelet  

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

3.) Alapító okirat módosítása, óvodai körzetek 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 és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése a jegyző asszonyhoz, hogy az előző testületi ülésen 

április 23-án döntött-e az önkormányzat az óvoda bezárásáról, vagy csak szándéknyilatkozatot 

fogadott el? 
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TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Válaszában elmondja, hogy április 30-án volt a Képviselő-

testületi ülés és akkor a szándékát fejezte ki a testület, és felkérte a polgármestert a szükséges 

egyeztetések lefolytatására.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy ő is így tudta, de a döntést az intézmény 

megszüntetéséről, átszervezéséről május 30-ig meg kell hozni.  

 

SÁPI ANDRÁS intézményi referens: Elmondja, hogy az óvoda megszüntetése az alapító 

okiratban – a tagóvoda kivételével - végrehajtásra kerül.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elfogadja a választ, további észrevétele, hogy a dolgozók és a 

szülők tájékoztatása nem történt meg a döntést megelőző harminc nappal, ugyanis május 10-

én és 15-én volt a tájékoztatás. Véleménye szerint a dátumokkal és a törvények betartásával 

gondok vannak.  

 

SÁPI ANDRÁS intézményi referens: Válaszában elmondja, hogy a szülői és nevelőtestületi 

fórumok valóban ekkor történtek, az értesítés korábban megtörtént. Tájékoztatásul elmondja, 

hogy az oktatási törtvény a harminc napot tizenöt napra csökkentette. A szülők tájékoztatása 

még korábban megtörtént.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elfogadja, hogy lecsökkent tizenöt napra a határidő, de az előző 

előterjesztésben még harminc nap szerepelt a tájékoztatásra.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kéri, hogy a múltkori előterjesztésben szereplő harminc napot 

tekintsük elírásnak a helyes a tizenöt nap. 

 

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

határozati javaslatokat: 

 

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 

184/2014. (V. 29.) határozata: 

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a alapítói 

jogkörében eljárva a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti módosítja.  

Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Bereczki Lászlóné igazgató 

 

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 

185/2014. (V. 29.) határozata: 

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

békési óvodai feladatellátási helyeit, körzeteit a következők szerint fogadja el: 

Óvoda - 

Tagóvoda 

Körzet leírása 

Központi Fürkész 

Óvoda (Békés, 

Baky u. 4.) 

Ady Endre utca, Ág utca, Babilon sor, Baky utca, Bartók Béla utca, 

Bérenc utca, Bethlen utca, Bihari János utca, Csíkos utca, Csipke utca, 

Damjanich utca, Dankó utca, Darányi utca, Epresköz utca, Erkel Ferenc 

utca, Gagarin utca, Galamb utca, Gyár utca, Gyékény utca, Hegedűs 

utca, Hidvégi utca, Honfoglalás tér, Jégverem utca, Károlyi utca, 

Kecskeméti utca, Kereszt utca, Kert utca, Kisfaludy utca, Kodály Zoltán 

utca, Kossuth Lajos utca, Kötélverő utca, Kubikos utca, Legelő utca, 

Lengyel Lajos utca, Liliom utca, London utca, Magyar utca, Maróthi 

utca, Maxim Gorkij utca, Mezei utca, Mónus Illés utca, Móricz 

Zsigmond utca, Munkácsy Mihály utca, Nagykert, Pesti utca, Pipacs 

utca, Posta utca, Prágai utca, Pusztaszeri utca, Rét utca, Róna utca, 

Rövid utca, Sodrony utca, Soványhát utca, Summás utca, Szarvasi utca, 

Szélmalom utca, Szigetvári utca, Szikszai Sándor utca, Táborhely utca, 

Tanácssor utca, Táncsics Mihály utca, Tanya IX kerület, Tóth utca, 

Töltés utca, Törökvész utca, Vadvirág utca, Vágóhíd utca, Vásárszél 

utca, Vasút sor, Verseny utca 

Bóbita Tagóvoda 

(Békés, Ótemető u. 

2.) 

Akácfa utca, Álmos utca, Andor utca, Árpád utca, Árvíz utca, Bánát 

utca, Bánvég utca, Bocskai utca, Bólyai utca, Brassói utca, Csallóközi 

utca, Csap utca, Csendes utca, Décseri utca, Dr.Veres Endre utca, Előd 

utca, Fábián utca, Farkas Gyula utca, Fiumei utca, Földvár utca, Fülöp 

utca, Gólya utca, Gőzmalom sor, Gyergyói utca, Halász utca, Híd utca, 

Hőzső utca, Iglói utca, Irányi Dániel utca, Iskola utca, Jámbor utca, 

Jégvermikert, Kastély utca, Kastélyzug utca, Kasza utca, Keserűsor 

utca, Kikötő utca, Kispince utca, Kittenberger Kálmán park, Kopasz 

utca, Köröspart sor, Kürt utca, Lapos utca,  Libazug utca, Lorántffy 

utca, Nevelő utca, Névtelen utca, Nyár utca, Nyereg utca, Nyíri utca, 

Ótemető utca, Pacsirta utca, Pásztor utca, Rákóczi utca, Révész utca, 

Rózsa utca, Sas utca, Síp utca, Sirály utca, Szabó Dezső utca, 

Szécsénykert, Szeglet utca, Szík utca, Szív utca, Szőlő utca, Tanya VI.  

külterület, Tanya VII.  külterület, Tanya VIII.  külterület, Tárház utca, 

Tavasz utca, Tél utca, Temesvári utca , Tűzkút utca, Új utca, Váradi 

utca, Veres Péter tér, Zsilip utca 

Teleky Tagóvoda 

(Békés, Teleky u. 

26.) 

Árok utca, Asztalos utca, Bodoki Károly utca, Boglárka tér, Borz utca, 

Búzavirág utca, Dózsa utca, Drága utca, Ékes utca, Fehér-Körös  sor, 

Fekete-Körös sor, Fürdősétány utca, Füzes utca, Gyulai utca, Hajnal 

utca, Harcsa utca, Hargitta utca, Horgász tér, Jobbágy utca, Kárász utca, 

Keszeg utca, Kígyó utca, Kökény utca, Körös utca, Kőrösi Csoma 

Sándor utca, Kurta utca, Kút utca, Maróköz utca, Mátra utca, Nád utca, 

Napsugár tér, Nyíl utca, Pákász utca, Raktár utca, Révhajó utca, Sárhajó 

utca, Sátor tér, Sulyom utca, Szamos utca, Szegedi utca, Szélső utca, 

Tátra utca, Teleky utca, Telep utca, Tündér utca, Váci Mihály utca, 

Vadvíz utca, Vág utca, Vári utca, Vashalom utca, Zsibongó tér 

Korona Tagóvoda 

(Békés, Korona u. 

Arany János utca, Bajza utca, Durkó utca, Ék utca, Fáy András utca 1-

7., Fúró utca, Jantyik Mátyás utca, József Attila utca, Karacs Teréz utca, 
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1.) Kerék utca, Korona utca, Múzeum tér, Múzeum-köz utca, Nagy Sándor 

utca, Petőfi Sándor utca, Piac tér, Szánthó Albert utca, Széchenyi tér, 

Templomköz utca 

Újvárosi Tagóvoda 
(Békés, Csabai u. 

30. 

Báthori utca, Bercsényi utca, Csabai utca 2-60 és 1-55/1., Cseresznye 

utca, Csók zug, Csokonai utca, Darab utca, Daru utca, Dió utca, 

Domokos utca, Egyenes utca, Fáy András utca 8-11., Fecske utca,  Gát 

utca, Gém utca, Görbe utca, Gyöngy utca, Gyűrű utca, Hajó utca, Hársfa 

utca, Kalászsor utca 1-17 és 2-18., Kemény utca, Kinizsi utca, Lánc 

utca, Lenkei utca, Lilla utca, Malom utca, Meggy utca, Mikszáth 

Kálmán utca, Oláh Mihály utca, Sarló utca,Szalag utca, Szendrei utca, 

Szentpálsor utca, Toldi utca, Vica sor, Vörösmarty utca, Zrínyi utca, 

Zsinór utca 

Hunyadi Tagóvoda 

(Békés, Hunyadi 

tér 1/1.) 

Attila utca, Borosgyán utca, Csabai utca  59-77, 60/1 - 74 , Deák Ferenc 

utca, Hunyadi utca, Hunyadi tér, Jókai utca, Kalászsor utca 19-től és 20-

tól , Kisvasút utca, Kölcsey utca, Körgát utca, Magyari Imre utca, Málna 

utca, Malomasszonykert utca, Malomasszonykert, Mátyás király utca, 

Mikes utca, Szabadkai utca, Szilva utca, Tanya X. kerület, Tompa utca, 

Tölgyfa utca, Zöldfa utca 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Bereczki Lászlóné igazgató 

 

4.) Városgondnokság alapító okirat módosítása, létszámváltozása 

 

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. 

 

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 javaslatokat: 

 

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 

186/2014. (V. 29.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közétkeztetést biztosító József Attila utca 12., valamint a 

Jantyik utca 21-25. szám alatti konyhák üzemeltetését, azok 

meglévő tárgyi és személyi feltételeivel együtt a 

Városgondnokság számára átadja 2014. július 1. napjával. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 31 fővel 

csökkenti, a Békési Városgondnokság létszámkeretét 31 

fővel megemeli. 
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3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri 

polgármesterét, hogy a létszámkeret módosítását az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 

17.) rendeletben vezesse át és a működéshez szükséges 

előirányzatok átadásáról gondoskodjon, és a rendelet-

tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.  

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a dolgozók átvételéről 

a Városgondnoksággal megállapodást kössön. A 

Képviselő-testület kéri polgármesterét és a Békési 

Városgondnokság igazgatóját, hogy a konyhai dolgozókat 

tájékoztassák a változásokról és a szükséges munkajogi 

lépéseket tegyék meg. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

Méri Zoltán igazgató 

 

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 

187/2014. (V. 29.) határozata: 

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Városgondnokság alapító okiratát a határozat 1. melléklete 

szerinti módosítja.  Az intézmény egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint 

hagyja jóvá. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Méri Zoltán igazgató 

 

5.) A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. átalakítása 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés 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.  

 

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 javaslatokat: 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

188/2014. (V. 29.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2014. 

(III. 13.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

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 

189/2014. (V. 29.) határozata: 

 

  

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő Testülete, mint a 

Békési Kommunális Szolgáltató Kft. alapítója elhatározza, 

hogy a Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. tv. 

rendelkezései szerint működik tovább. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a városi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása 

érdekében - a 100% önkormányzati tulajdonú Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft alapítójaként kezdeményezi 

a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft alapító okiratának 

módosítását az alábbiak szerint:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának 2014. 

június 1. napjától 2017. május 31. napjáig 3 év határozott 

időtartamra a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 

Békéscsaba, Hal utca 3., képviseli: Kovácsné Oláh 

Veronika és Kovács Mihály ügyvezető) képviseletében 

Kovács Mihályt (születési idő: 1949.10.02., adóazonosító 

jel: 8302243469, kamarai tagsági szám: 002818) választja 

meg, a feladat ellátásáért 45.000,- + Áfa /hó 

(negyvenötezer Forint + ÁFA/hó) megbízási díj illeti meg.  

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét az Alapító Okirat aláírására, 

valamint minden szükséges jognyilatkozat megtételére.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

190/2014. (V. 29.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: BKSZ Kft.) 

egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:202. § (1) 

bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – tőkekivonás 

céljából - a BKSZ Kft. 70.000.000,- Ft-os törzstőkéjét 67.000.000,- 

Ft-tal (hatvanhétmillió forinttal) leszállítja. A tőkekivonással történő 

törzstőke leszállítást követően Békés Város Önkormányzata BKSZ 

Kft-ben meglévő törzsbetéte 3.000.000 Ft-(hárommillió forint). A 

tőkeleszállítás indoka a BKSZ Kft nonprofit korlátolt felelősségű 

társasággá való átalakítása.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a 

cégközlönyben való kétszeri megjelentetését rendelje meg, továbbá a 

társaság a szabályszerűen lefolytatott hitelezővédelmi eljárást 

követően nyújtsa be a cégbíróságnak a tőkekivonással kapcsolatos 

változásbejegyzési kérelmet, a szükséges mellékletekkel együtt. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a szükséges nyilatkozatok megtételére, az alapító 

okirat aláírására, valamint utasítja az ügyvezetőt, hogy jogi képviselő 

közreműködésével a cégbírósági eljárást indítsa el, valamint a 

törzstőke leszállítással kapcsolatos közzétételi kötelezettségnek 

tegyen eleget. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

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 

191/2014. (V. 29.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a városi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása 

érdekében - a 100% önkormányzati tulajdonú Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft alapítójaként kezdeményezi 

a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társasággá alakítását, utasítja az 

ügyvezetőt, hogy készítse elő az ehhez szükséges 

tervezetet, és azt a végleges döntés meghozatala céljából 

terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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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 

192/2014. (V. 29.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft-vel megkötött 

közszolgáltatási szerződést 2014. június 30. napjával közös 

megegyezéssel megszünteti, azzal, hogy a felek a 

közszolgáltatás folyamatos és zökkenőmentes biztosítása 

érdekében 6 hónap felmondási időt kötnek ki.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

6.) A mezőőri feladatokat ellátók létszámának bővítése 

 

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: 11 fő.  

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

193/2014. (V. 29.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőri 

szolgálatot ellátók létszámkeretét az Önkormányzat 

költségvetésében 2014. május 1-jétől 1 fővel megemeli és 

ennek megfelelően 3 főben állapítja meg. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 

polgármesterét, hogy a létszámkeret módosításának - az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. 

(II.17.) rendeleten történő – átvezetéséről, valamint a 

működéshez szükséges előirányzat biztosításáról 

gondoskodjon, és a rendelet-tervezetet terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Határidő:  1. pont azonnal 

2. pont a 2014. I. félévi rendelet-módosítással 

egyidejűleg 

Felelős:       Izsó Gábor polgármester 
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7.) A Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alatti üzlethelyiség bérleti díjának 

megállapítása 

 

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 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: 11 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

194/2014. (V. 29.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában álló 5630 Békés, Szarvasi u. 2. 

szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alatti, 122 m
2
 alapterületű 

üzlethelyiség induló bérleti díját 70.000,- Ft + ÁFA/hó 

összegben határozza meg. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét az üzlethelyiség bérbeadása 

kapcsán a pályázati hirdetmény közzétételére, valamint a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

8.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása 

 

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: 11 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

195/2014. (V. 29.) határozata:  

 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 

évi költségvetésében tervezett, működési kiadás, személyi 

jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 
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kiemelt előirányzatai terhére, valamint az Önkormányzat 

2014. évi költségvetésében a civil szervezetek működési 

támogatására betervezett forrás terhére az alábbi 

pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá: 

- Békés Művészetéért Alapítvány (székhely: 5630 

Békés, Bólyai út 17., képviseli: Csuta György elnök) 

támogatására 146.500,- Ft, 

- A Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány (székhely: 

5630 Békés, József Attila utca 12.; képviseli: Karácsné 

Sárközi Dóra elnök) támogatására 118.000,- 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:   intézkedésre azonnal 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 170/2014. (V. 29.) 

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

ülésterem elhagyására.  

 

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

 

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

munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

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

van. (Mucsi András képviselő időközben más irányú elfoglaltsága miatt eltávozott.)  

 

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

1. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válaszok:  

1. Szánthó Albert utcai kerékpárút 

2. Rákóczi utca 42-46/1. aszfaltút kijavítása 

3. Útalapos utak kátyúzása 

4. Lakossági panasz a Veres P. téren a csatorna mellett tervezett építkezés ellen 

5. Malomasszonykerti vízvezeték kiépítése 

6. Dózsa György utca közvilágítás kiépítése 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A válaszokat elfogadja. A 4.-es választ, ami a Veres Péter 

téri csatorna mellett tervezett építkezés ellenei lakossági panaszra vonatkozik, elfogadja, de 

kéri, hogy vizsgálják meg alaposabban és ismét hozzák vissza képviselő-testület elé. Volt kint 

a helyszínen és különböző szabálytalanságokat is tapasztalt ott. Javasolja, hogy inkább 

lakásokat építsenek oda, mint garázst. Továbbá a csapadékvíz elvezetésével is gondok vannak 

ez látszott a legutóbbi nagy esőzés után.   

 

2. Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz:  

1. Jégvermi utca rossz útburkolata miatti probléma 

2. Pusztaszeri utca rossz útburkolat 

3. Rákóczi utcai ingatlantulajdonos panasza 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő már nincs jelen, de előzetesen nyilatkozott, hogy a 

válaszokat elfogadja. 

 

3. Pocsaji Ildikó  képviselő interpellációjára adott válaszok:  

1. Kossuth utca 7. szám előtti közterület kátyúzása 

2. Erzsébet ligetben kihelyezett nyilvános illemhely üzembe helyezése 

3. Főtéri híd díszburkolatának javítása 

 

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

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.  

 

4. Rácz Attila  képviselő interpellációjára adott válaszok:  

1. A fürdő Kőrösi Cs. S. utca felőli részén álló betonoszlopok eltávolítása 

2. Mikor szűnik meg a járóbeteg-ellátó pályázati fenntartási kötelezettsége 

3. Városházi Krónika terjesztése 

 

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

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A válaszokat elfogadja.  

 

 

 

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

 

 

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Két úttal kapcsolatos kérdése van, amelyek már a ciklus elejétől 

napirenden vannak. Az egyik a Tárház és a Csallóközi utcák összekötése mivel egy közterület 

rész korábban eladásra került és a lakók nem tudnak arra eljárni. 

 

A másik, hogy a Tárház utca kijavítása is napirenden volt, de eddig nem történt meg.   

 

A Tisza Kálmán Közoktatási Intézménynél az elkerülő út forgalma ugrásszerűen megnőtt a 

forgalmi rend megváltoztatása miatt, mivel egyirányúsították az utcát, ezért jelentősen romlott 

az út állapota. Kérdése, hogy a kiegészítő út aszfaltozása mikor történik meg? 
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Visszautal a Malomasszonykerti ivóvízvezeték 

kiépítésével kapcsolatos válaszra és kéri, hogy továbbra is szorgalmazzák ezt az ügyet és 

továbbra is folytassanak egyeztetéseket a víz- és gázművekkel.  

 

A Fürdősétány utcájának felújítására már 2009-ben adtak be pályázatot 7 millió forintra 

melynek 50%-át a város vállalta, de még a mai napig nem történt meg. Úgy gondolja, hogy 

erre vissza kellene térni, mert áldatlan állapotban van az út, és nagyon sokan járnak arra a 

fürdőbe.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A Kossuth utcán a cipész üzlet előtt kivágtak két fát kérése, 

hogy legalább egy fát ültessenek oda, valamint egy padot helyezzenek ki. 

 

A Kossuth utca 7. szám alatti lakótömb lakásfelújításra szeretne pályázni kérdése, hogy kihez 

forduljanak. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy jöjjenek be a Műszaki Osztályra, 

ahol minden segítséget megkapnak.   

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Olyan információ jutott el hozzá, hogy a városban 

keletkezett zöldhulladékot Dánfokon deponálják a csatorna mellett, amely rothadásnak indult, 

elviselhetetlen a bűze miatt, illetve a trágyalé belefolyik a csatornába. Kérdése, hogy igaz-e ez 

a hír. 

 

Kérdése, hogy az önkormányzati intézmények jelenleg folyó felújítása során fognak-e 

felszerelni szúnyoghálókat a nyílászárókra. 

 

Megköszöni a kerékpártároló kihelyezésében hozott gyors intézkedést.  

 

Kérdése továbbá, hogy a felújított Vásárszél utcai épület padlástéri szigetelése nem megy-e 

tönkre ha beázik a tető.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A Városházi Krónikát jelenleg az önkormányzat megbízásából 

a Magyar Posta terjeszti, míg korábban ezt közmunkásokkal oldották meg. Kérdése, hogy 

nem lehetne-e ismételten közmunkásokkal terjeszteni? Így az önkormányzatnak ez nem 

kerülne pénzbe. 

 

A múltkori képviselő-testületi ülésen döntöttek a méltányossági közgyógyellátásra 

jogosultság jövedelemhatárainak emeléséről. Észrevételezi, hogy az ezzel kapcsolatos 

előterjesztés, amely fölkerült a városi honlapra is, helytelenül tartalmazza ennek indoklását.  

Ugyanis abban az szerepel, hogy az egy főre számított jövedelem családok és egyedül élők 

esetén egyaránt 10%-al kerül emelésre, és ez helytelen megfogalmazás, mert nem a jövedelem 

kerül 10%-os emelésre, hanem az öregségi nyugdíjminimum szorzószáma. Kéri, hogy ezt a 

honlapon szereplő előterjesztésben javítsák ki.  

 

A Nagy Lajos cukrászdával szembeni park padkáját az arra járó autók megrongálták, kéri 

kijavítani. 

 

Szintén felveti a Dánfokon deponált zöldhulladék problémáját, neki is többen jelezték, hogy 

bűz van és sok a légy. 

 

Több lakó is jelezte és kifogásolták, hogy miért reggel 6.00.-kor kezdik el a fűnyírást a városi 

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

a képviselő-testület nyilvános ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző   
 

 


