JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. április 30-án, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
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. Csarnai Judit Békési Járási Hivatal vezetője
Kis Eszter KLIK Békési Tankerület igazgatója
Dr. Kiss Péter Békés Megyei Rendőrfőkapitányság vezető helyettese
Ladányi Zoltán Békés Városi Rendőrkapitányság vezetője
Dr. Tóth Tibor Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
Viczián György Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka
Zahorán Gyula Csaba Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka
Kádasné Öreg Julianna Békés Városi Szociális Szolgáltató Közp. igazgatója
Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vezetője
Sápiné Turcsányi Ildikó Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója
Krizsán Miklós könyvvizsgáló
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Hidi József önkormányzati tanácsadó
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Kálmán Tibor sportreferens
Sápi András intézményi referens
Balog István Kistérségi Irodavezető
Samu Jánosné közfoglalkoztatási ügyintéző
meghívottak
Igazoltan távolmaradt:

Vámos László képviselő

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 8 képviselő (Barkász Sándor és Rácz Attila képviselők az ülés
folyamán később érkeztek.
Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy javasolja felvenni a mai ülés
napirendjére a meghívóban nem szereplő alábbi egyéb előterjesztést is, amely írásban
kiküldésre került:
IV/19. sorszámmal: A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói álláshelyére
benyújtott pályázat véleményezése – nyílt ülésen
Mivel kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja az
új napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot.

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2014. április 30-i ülése
napirendjére felveszi a meghívóban nem szereplő, alábbi
egyéb előterjesztés megtárgyalását:
IV/19. sorszámmal:

Határidő:
Felelős:

A Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat
főigazgatói
álláshelyére benyújtott pályázat
véleményezése – nyílt ülésen

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti határozat figyelembevételével szavazásra bocsátja a
napirend elfogadását azzal, hogy az előadók kérésére a III/1. sorszámú előterjesztés előtt
tárgyalják meg a III/2. és III/3. sorszámú előterjesztéseket, illetve a IV/12. sorszámú egyéb
előterjesztést a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok között elsőként tárgyalják meg,
tekintettel az előadók elfoglaltságára.
Zárt ülésen kell megtárgyalni a IV/11-18-ig sorszámú egyéb előterjesztéseket.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2014. április 30-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I.

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

I/1.

Tájékoztató az
végrehajtásáról
Előterjesztő:

előző

képviselő-testületi

ülésen

elfogadott

határozatok

Izsó Gábor polgármester

I/2.

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő:
Tárnok Lászlóné jegyző

III.

Előterjesztések
1. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről
Előterjesztő: Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

2013.

évi
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2. Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester, a Tűzoltóság elnöke
Zahorán Gyula Csaba tűzoltóparancsnok
3. Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés Városában végzett 2013. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Ladányi Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető
4. Tájékoztató a Vállalkozói Tanács 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Balázs László a Vállalkozói Tanács elnöke
5. Vállalkozói Alap 2014. évi pályázati felhívása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Beszámoló Békés Város Önkormányzata
teljesítéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2013.

évi

költségvetésének

7. Összefoglaló jelentés a 2013. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Balogh István irodavezető
8. Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV.

Egyéb előterjesztések
1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. A lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 28/2011. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Alapító okirat módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Intézményátszervezések
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

együttműködési

megállapodás

7. Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. A „Békési Fürdőért” Közalapítvány közhasznúvá válása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Békés város közvilágítási hálózat pályázattal
korszerűsítése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

nem

érintett

részének
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10. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói álláshelyére benyújtott
pályázat véleményezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Kérelem a Békés, Kossuth u. 4. szám (hrsz.: 5633) alatti ingatlan ingyenes
állami tulajdonba adásához
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Békés, Petőfi u. 21. szám (hrsz.: 800) alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó
pályázati felhívás
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. A Békés, Ady E. u. 6. szám alatti társasház kérelme
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
18. Felmondott lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
19. Lakáscsere kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
V.

Bejelentések, interpellációk

Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről

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: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2014. (IV. 30.) 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 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: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2014. (IV. 30.) 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: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2014. (IV. 30.) 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:

Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2013. évi tevékenységéről

Írásos beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tisztelettel köszöni a napirendi pont tárgyalásához megjelent
Dr. Tóth Tibor urat, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, valamint
Viczián György urat, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokát.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
A beszámolóból leszűrhető, hogy igen komoly, sokrétű munkát végeznek a tűzoltók. Látható,
hogy az elmúlt években komoly csökkenés volt a baleset-elhárítások terén, amely nyilván
köszönhető annak is, hogy ilyen időjárás volt, de a bizottsági ülésen beszéltek arról is, hogy
nagy hangsúlyt fektettek a megelőzésre, és részben ennek is betudható ez a csökkenés. Aki
elolvasta a beszámolót, annak nem kell bizonygatni, hogy folyamatos fejlődés tapasztalható,
amely nem csak megyei, hanem önkormányzati szinteken is egyre inkább látható.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Az anyagból azt emeli ki, hogy a technikai színvonal elég
magas. Annak is örülhetnek, hogy a békéscsabaiakkal egységben láthatják a helyi tűzoltók
szerepét. A beszámolóból kitűnik, hogy egy tűzoltó nem tudta teljesíteni a szintidőt egy
riasztásnál. Kérdése, mennyi idő alatt érnek ki a város belterületén történő tűzeset, vagy egyéb
riasztás esetén?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mucsi képviselő úr vélhetően a következő napirendi ponttal
felcserélte ezt a napirendi pontot, mivel a kérdése a Békési Önkormányzati Tűzoltóságra
vonatkozott. Megadja a szót Viczián György tűzoltóparancsnok úrnak, aki szólni kíván, és ha
esetleg tud, válaszoljon erre a kérdésre is.
VICZIÁN GYÖRGY tűzoltóparancsnok: Az előbbi kérdésben említett hiányossággal
kapcsolatban elmondja, hogy rendszeresen ellenőrzi a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság, és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság más szervei is az Önkormányzati
Tűzoltóság tevékenységét, és egy ilyen ellenőrzés hiányossága volt, amelyet a parancsnok úr
természetesen korrigált.
A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről szóló írásos
beszámolót elkészítette. Ehhez pár gondolatot kíván még hozzátenni.
A 2013-as év volt az első olyan évük, ami teljes év volt az átszervezés óta, ugyanis a
feladatrendszer és a jogszabályi háttér megváltozott. A Tűzoltóságnak a tűzoltás és műszaki
mentési tevékenység mellett polgári védelmi, iparbiztonsági és hatósági megelőző feladatokat
is végeznie kell. Feladata továbbá az önkéntes és az önkormányzati tűzoltóságok szakmai
felügyelete is. A hatósági jogkör a kirendeltségre került, de a mindennapi hatósági munkában
részt vesznek. 2013-ban kialakultak a járások, és ehhez igazodva a katasztrófavédelem
szervezetében katasztrófavédelmi megbízottak kerültek kinevezésre minden járásban.
Feladatuk az, hogy tartsák a kapcsolatot az önkormányzatokkal. Egy új intézmény is került
bevezetésre 2012. évben, mely szerint az önkormányzatoknál közbiztonsági referensek
tevékenykednek, és velük, illetve a polgármesteri hivatalok más munkatársaival is tartják a
kapcsolatot, ami mára napi kapcsolattá vált.
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Még egy jelentős dolog történt a szakterületen az elmúlt évben, ugyanis önkéntes
mentőszervezet jött létre a járásban, és szeretné megköszönni mindazoknak, akik segítettek
ebben. Ehhez kellettek a helyi vállalkozók, az önkéntesek, az önkormányzatok és a Járási
Hivatal támogatása is.
A következőkben a tűzoltósági szakterületről mond el egy pár gondolatot. Ahogyan már
Mészáros képviselő úr is mondta, a tűzesetek száma országos, megyei, és az ő működési
területükön is látványosan csökkent, sokkal kevesebb beavatkozás volt. Ebben valóban
közrejátszott az is, hogy kedvezőbben alakult az időjárás, kevesebb olyan esemény volt, amit
a vihar, vagy kedvezőtlenebb időjárás okozott. Egyébként a szabadtéri tüzek száma is
jelentősen csökkent. Ennek egyik oka valóban az, hogy nagyon határozott megelőző
tevékenységbe kezdett szervezetük. Egyrészt megváltoztak a jogszabályok, szigorúbb
kötelezettségek vonatkoznak magánszemélyekre, vállalkozásokra, másrészt komoly
tájékoztató munka is van e mögött. 2012-ben kb. 700 vonulási esetük volt, 2013-ban viszont
csak 500 körüli. Ez a működési területükön lévő 15 településre vonatkozik. Ebből legtöbb
bejelentés Békéscsaba közigazgatási területéről érkezett, ezt követi Békés és Mezőberény,
amelyek még jelentősebb bejelentési számmal szerepelnek a statisztikában.
Tavaly megalakult a Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs. Több mint 60 őrs működik már az
országban, melyek célja, hogy a települések minél rövidebb idő alatt elérhetők legyenek.
Legtávolabbi település Köröstarcsa, és a mezőberényi őrs belépésével lényegesen rövidebb a
vonulási idő.
Békés Város biztonsága szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy itt működik egy
Önkormányzati Tűzoltóság főfoglalkozású és önkéntes tűzoltók munkájával. Nagy szükség
van rájuk, hiszen a Békésen történt több mint 60 beavatkozásból döntően önállóan tudták
megoldani a feladatokat. Még Tarhos és Bélmegyer tartozik a működési területéhez, így a 3
településről összesen 80 vonulási eset volt. Tehát a tűzesetek és műszaki mentések jelentős
részét az Önkormányzati Tűzoltóság önállóan, megfelelő szakmai színvonalon el tudja
végezni. Mint említette, munkájukat rendszeresen ellenőrzi szervezetük, és más szervezetek
is. Céljuk, hogy ezt a szakmai munkát minél magasabb színvonalra emeljék. A megfelelő
munkavégzéshez a technikai feltételek adottak az állam által biztosított forrásokból, és az
önkormányzat által rendszeresen nyújtott támogatásból. Tehát az Önkormányzati Tűzoltóság
úgy szakmailag, mint anyagilag, technikailag alkalmas arra, hogy ellássa ezt a feladatot. Ezt a
támogatást az önkormányzati tűzoltók nevében is megköszöni Polgármester Úrnak és minden
Képviselőnek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a szóbeli kiegészítést. Szintén megköszöni azt a
segítséget, munkát, amit egyrészt a tűzesetek elhárításában, illetve az Önkormányzati
Tűzoltóság szakmai felügyeletében és segítésében ellát a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, illetve a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. Valóban sokat fejlődött
az Önkormányzati Tűzoltóság is, és ez ennek is köszönhető.
Elmondja, hogy a napokban keresték meg az önkormányzatot a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részéről, és az előbb említett önkéntes csoportok számára szeptember 15-én
megszervezendő gyakorlat helyszínéül Békést kérték fel. A gyakorlatban négy mentőcsoport
vesz részt, és szárazföldi, illetve vízparti gyakorlatokra kerül sor. Megbeszélték a helyszíneket
is. A gyakorlatokra azért van szükségük, hogy az önkéntes csoportok minősítést kapjanak.
Ennek sikeres lebonyolításához minden segítséget megadnak a város részéről.
TÓTH TIBOR ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója:
Megköszöni Békés Város Képviselő-testületének azt a támogatást, amit az önkormányzati, és
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a hivatásos tűzoltóság munkájához nyújtott. Úgy gondolja, hogy Békés Város polgárai
nagyon jó helyzetben vannak, hiszen attól függetlenül, hogy Békésen nincs a
katasztrófavédelemnek hivatásos szervezeti egysége, Békésen önkormányzati tűzoltóság,
Békéscsabán pedig hivatásos tűzoltóság működik. A belügyminiszter elvárása, hogy
valamennyi járási székhelyen jelen legyen a katasztrófavédelem, és a Durkó hadnagy úr, aki
időközben hadnagyi kinevezést is kapott, segíti ezt a munkát. A városi rendőrkapitány úrnak
szeretné megköszönni, hogy helyet biztosítanak Durkó úrnak.
Kéri, hogy a viszonylag kevesebb vonulási szám ne tévesszen meg senkit, mert ha az időjárás
rosszabbra fordul, jelentősen megemeli ezt a számot. Az elmúlt év nagyon kedvező volt,
remélik, hogy ez az év is ilyen lesz, és a biztonsági szintet ezekkel a szervezetekkel fenn
tudják tartani. Az önkormányzati tűzoltóság működéséhez nyújtott önkormányzati támogatást
megköszöni, amely az állami normatívával együtt biztosítani tudja a működését.
A hatósági feladatok bővülésével kapcsolatban elmondja, hogy további feladataik közé
tartozik a szerződés elmaradása esetén a hulladékszállítással kapcsolatos kijelölés, a
kéményseprőipari tevékenység hatósági felügyelete, és ez év május 3-ától lesz hatályos az a
jogszabály, amellyel a gázkészülék csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések
műszaki biztonsági felügyeletének hatósági ellenőrzését is a katasztrófavédelemre testálja.
Tehát igen széles feladatkörrel, a megelőzésre, prevencióra hangsúlyt téve végzik munkájukat
ezek a szervek. Reméli, hogy a szélsőséges időjárásból eredő károk Békés Várost ez évben is
elkerülik, és jelentősebb káresemény nélkül tudják zárni ezt az évet is. Reméli, hogy a
továbbiakban is sikeresen tudnak együttműködni.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Kérdése, hogy milyen szankcióval járnak a szándékosan
megtévesztő hívások? Kik az elkövetői ezeknek? Oktatási intézmények hívják-e a
tűzoltóságot, hogy tájékoztatást adjanak a tűzoltósági munkáról, illetve van-e erre
kapacitásuk?
VICZIÁN GYÖRGY tűzoltóparancsnok: Utóbbi kérdésre válaszolva elmondja, hogy nagyon
komolyan jelen vannak az általános- és a középiskolákban is. Ennek egyik színtere a
közösségi szolgálat, és ennek keretében nagyon sokan megfordulnak náluk. Egyébként
óvodás és általános iskolás csoportok rendszeresen jönnek a parancsnokságra, de most már az
önkormányzati tűzoltóságokhoz is. Éppen a legutóbbi közgyűlésén döntött az önkormányzati
tűzoltóság, hogy ifjúsági tábort fognak szervezni. Minden lehetőséget megragadnak, hogy a
fiatalokat egyre jobban bevonják ebbe a munkába, illetve egyre több fórumot felhasználnak
arra, hogy tájékoztassák őket.
Sajnos megtévesztő hívások mindig voltak. Ezeknek elsősorban technikai okai vannak;
egyrészt egyre több létesítményben előírás az, hogy tűzjelző berendezést építsenek be, és ezek
nem megfelelő működése, karbantartás elmaradása okozhat olyan problémát, hogy
automatikusan generál jelzést. A másik része az, amikor valaki szándékosan akarja
félrevezetni ezeket a szervezeteket. Szerencsére most már szankcionálható, és ez minden
esetben meg is történik, természetesen, ha bizonyítható, és sikerül a bejelentő személyét
azonosítani.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a beszámoló elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő megérkezett, így a
szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi
tevékenységéről

Írásos beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tisztelettel köszönti a napirendi pont tárgyalásához megjelent
Zahorán Gyula Csaba urat, a Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Tévesen az előző napirendi pontnál feltett kérdésére továbbra is
várja a választ.
Elmondja, 2,5 millió Ft-tal támogatja az önkormányzat az Önkormányzati Tűzoltóságot, és
úgy gondolja, hogy ez a pénz jó helyre megy. Látható a beszámolóból, hogy a személyi
feltétel és a technikai ellátottság évről évre javul. Gratulál az általuk végzett munkához.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, melyet tárgyalásra alkalmasnak
tartott.
Személy szerint most látja beérni azt a munkát, amit kb. 10 éve kezdeményezett, akkor
próbálták elérni azt, hogy Békésen legyen köztestületi tűzoltóság. Ezt kemény munkával
sikerült elérni 2008-2009-ben, és ha döcögősen is, de folyt a munka. Az utóbbi időben
viszont, különösen 2013-ban kezd ahhoz közelíteni, amit korábban szerettek volna elérni. Ez
jóleső érzéssel tölti el. A tapasztalt javulás mellett hiányolja, hogy nemigen biztosított az
ifjúsági utánpótlás, de erre is megtették már a lépéseket. A korábbi elképzelésük szerint, ha
meg tudtak volna egyezni, az önkéntesek mindössze 500 eFt-ért ezt vállalták volna. Sajnos ez
nem valósult meg. Úgy gondolja, mindenképpen próbálkozni kell, hogy a köztestületet az
önkéntesekkel összehozzák, mert a kettőnek együtt kellene működni. Ez jó lenne mind az
önkormányzatnak, mind az összes tűzoltó szervezetnek, hiszen ha itt helyben minden jól
működne, a békéscsabai hivatásosoknak is kevesebb lenne a munkájuk.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a beszámolót, melyet elsősorban pénzügyi szempontból tekintett át. Örömmel
állapították meg, hogy eredményesen gazdálkodott a forrásokkal az Önkormányzati
Tűzoltóság. A bizottság egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását.
ZAHORÁN GYULA CSABA parancsnok: Mucsi András képviselő kérdésére válaszolva
elmondja, hogy amikor a jelzés megérkezik a megyei ügyeleti szolgálathoz, attól kezdve indul
a riasztási idő számítása. A hivatásos tűzoltóknak ettől az időtől kezdve 2 perc, az
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önkormányzati tűzoltóknak pedig 8 perc áll rendelkezésre. Mivel a tűzoltóik zöme
főfoglalkozású, általában bent tartózkodnak a laktanyában, és amikor kiadják a riasztást, amit
telefonon sms-ben kapnak meg, 6 percük van az önkénteseknek beérkezésre, 2 perc
felöltözésre. Ezt az időt egy próbariasztás során nem sikerült teljesítenie egy kollégájuknak.
Azonban az éles riasztások esetén mindig normaidőn belül megtörténik a vonulás. Azóta ez az
önkéntes is bent van a laktanyában, így elhárult ez a probléma.
Megköszöni az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását, amit biztosítottak részükre a
korábbi évekhez hasonlóan.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részéről szintén megköszöni az Önkormányzati
Tűzoltóság parancsnokának, és rajta keresztül az állománynak is a végzett munkát. Hallották
a felettes szakmai szerv részéről is, hogy mind anyagilag, mind szervezetében megfelelő a
tűzoltóság minősítése. A város részéről is ezt tapasztalták, sőt egyéb módon is segítik a várost
a tűzoltók, pl. szivattyúzás, nyári locsolás, amelyek plusz szolgáltatások, és nem
kötelességük, de szabadidejükben megteszik. A városnak ez is célja volt, hogy olyan
szervezetet kapcsoljanak be a város életébe, amely a közösségért dolgozik. Négy álláshelyet
hoztak létre ennek érdekében, ez által munkahelyet is biztosítanak. Mint ahogyan Mészáros
képviselő úr is elmondta, a korábbi problémák mára kezdenek elülni. Nem könnyű időszakot
éltek át korábban, de úgy néz ki, hogy mára stabilizálódik, melynek szívből örül, és további jó
munkát kíván mindenkinek. Köszöni a város nevében az általuk ellátott szolgálatot.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Önkormányzati
Tűzoltóság 2013. évi működéséről szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában
végzett 2013. évi tevékenységéről

Írásos beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tisztelettel köszöni a napirendi pont tárgyalásához megjelent
Dr. Kiss Péter urat, rendőr ezredest, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság vezető helyettesét,
valamint Ladányi Zoltán urat, rendőr alezredest, a Békési Rendőrkapitányság vezetőjét.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és egyhangúlag tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
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Néhány gondolatot kíván elmondani. A legelső az volt, hogy megnézze a beszámolóban a
droghelyzetet. A kapitányságvezető úr a bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban megnyugtató
választ adott. A városban lakókat véleménye szerint megnyugtatná az, ha a helyi médiában
közzétennék egy-egy ilyen ügy kapcsán, ha elfogták a bűnösöket, és megkapták a megfelelő
büntetésüket.
Arról is beszéltek, hogy a balesetek száma emelkedett 30-ról 47-re. Azonban ha jól
belegondol, hogy egy több mint 20 ezres városban 47 baleset történt, nagy számnak tűnik
ugyan, de véleménye szerint nem komoly emelkedés. A többi adatot nézve hasonló arányokat
tapasztalnak, vagy csökkenést. Ezek az adatok is azt mutatják, és a városban is azt
tapasztalják, hogy a városban a bűnözés koránt sincs olyan mértékű, mint pl. Borsodban, vagy
a Nyírségben. Békés Megye is a jobbak között van országosan is a statisztikai adatok alapján.
Leszámítva azokat az időnként fellépő problémákat, mint például a nagy hangerővel, nagy
sebességgel közlekedő motorosok, akiket többé-kevésbé sikerül megfékezniük. Vagy a
közterületek rongálása, de remélik, hogy ezek elkövetőit is sikerül elfogniuk. Ezek
visszaszorításában reményeik szerint nagy szerepet játszhatnak a közterületeken elhelyezendő
térfigyelő kamerák.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elég sokszor közlekedik a városban éjszaka, és majdnem
mindig találkozik rendőrjárőr autóval. Véleménye szerint ez a látható oka annak, hogy ilyen
jól alakultak a mutatószámok. A másik oka a szervezettség és a szakértelem. Kérdés, hogy
lehet-e ezeket a jó mutatószámokat fokozni. Reméli, hogy a jó eredményekért elismerést fog
kapni a kapitányságvezető úr.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Kifejti, hogy a városban kb. 20 éve folyik közrendvédelmi
képzés a Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben (korábbi nevén: Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény). Felkészült rendőrök végeznek itt oktató munkát. Ennek a képzésnek nyilván az is
célja, hogy a rendőri munka felé tereljék a tanulókat. Kérdése, hogy a Békés Megyei
Rendőrfőkapitányság keretein belül, vagy akár helyben ezek közül a fiatalok közül
helyezkedett-e el valaki, vagy valamilyen kapcsolatban van-e a rendőri munkával?
A közönségkapcsolatok nagyon jók a kapitányságnál, annak különösen örül, hogy az
iskolákkal is tartják a kapcsolatot. Rengeteg olyan rendezvény, megmozdulás van, ahol a
rendőrség megkereshető. Diákjaival majd ő is meg szeretné keresni a kapitányságot, hogy a
fiatalok tájékozódjanak a rendőrök munkájáról.
A balesetmegelőző munka a számok tükrében elég jónak mondható. Hetente, kéthete történik
olyan baleset, ahol a rendőrségnek intézkednie kell. Úgy gondolja, hogy ez a rendőri
megelőző munkának és a köztéri jelenlétnek is köszönhető.
Évről-évre visszatérő probléma a kivilágítatlan kerékpárok száma. Úgy látja, hogy ezen a
téren is nagyon komoly előrelépés történt az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően. Este
gyakran lehet találkozni a közterületeken rendőrökkel, és ennek is visszatartó ereje van.
Néhány fényjelző villogót elég olcsón be lehet már szerezni, és a Megvilágosodás Napja
kapcsán is sok kerékpáros figyelmét felhívják erre.
Végül kiemeli a polgárőrök megyei közgyűlését, amelyet két hónappal ezelőtt Békésen
tartottak, amelyen részt vett a békési kapitányságvezető úr is. A Polgárőrség is egy olyan civil
szervezet a városban, amelyet az önkormányzat is támogat milliós nagyságrendben. Ott is
elhangzott, hogy a két szervezet között kitűnő az együttműködés. Kéri, erről szóljon pár szót a
kapitányságvezető úr, hogyan értékeli a polgárőrökkel való együttműködést.

11

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Békésen jelentősebb számú roma kisebbség él. Mint
munkáltató is azt látja, hogy a roma kisebbség elhelyezkedési esélye sokkal rosszabb, mint a
többségi társadalom résztvevőinek. Ez adódik egyrészt az iskolázottságból, másrészt a
munkahelyek előítéleteiből. Tehát sokkal többet kell bizonyítaniuk ezeknek az embereknek,
hogy munkához jussanak, és ez egyfajta elégedetlenséget vált ki belőlük. Kérdése, hogy az
elmúlt 10 évben milyen változásokat tapasztalt a rendőrség ezen a téren? Mennyire lehet
kordában tartani ezeket az indulatokat?
LADÁNYI ZOLTÁN kapitányságvezető: Megköszöni az elismerő szavakat. Az elhangzott
kérdésekre az alábbiakat válaszolja.
Mészáros Sándor képviselő úrnak a kábítószerrel kapcsolatos kérdésére elmondja, a
beszámolóból látható, hogy Békésen az összbűncselekmények száma a 2012. évhez képest
csökkent. Ebben nem szerepelt a kábítószerrel való visszaélés, illetve a bódítószerekkel
kapcsolatos eljárás. Számára, és a város lakossága számára is fontos ez a kérdés. Minden
alkalommal megragadják azt, hogy felvilágosítást adjanak arról, hogy össztársadalmi érdek a
kábítószer elleni küzdelem. Természetesen 2013. évben is folytattak ilyen eljárást
fogyasztókkal szemben is. Ilyen alkalmakkor mindig kéri, hogy amikor a szülők értesülnek
arról, hogy valaki otthon kábítószert fogyaszt, akkor nyugodtan keressék meg a rendőrséget.
Amennyiben vállalja az érintett, hogy orvosi segítséget kér, a rendőrség felfüggeszti a
büntetőeljárást, elterelés lép életbe, és ha ezen részt vesz az illető, és hozza az igazolást, hogy
ezt teljesítette, akkor első alkalommal vele szemben megszüntetik a nyomozást.
Természetesen itt lép be az egészségügy megfelelő szakértelemmel, és megpróbálják kivonni
ebből a káros szenvedélyből a fiatalt. Természetesen a sajtóban minden alkalommal
megjelentetik azokat az eredményeket, vagy felhívásokat, amelyek a lakosságot érintik.
Elképzelhető, hogy képviselő úr nem látta ezeket a híreket.
A balesetek számával kapcsolatban kifejti, a városban rengeteg a kerékpáros, az utcaszerkezet
miatt elég nehéz a közlekedés, és a kerékpárosok nem mindig tartják be a szabályokat. Ez
látszik is a balesetek számából. Természetesen mindent megtesznek, hogy csökkentsék ezeket
a baleseteket. Minden esetet regisztrálnak, elemeznek. Eredménynek tartják azt, hogy a
megelőzéssel és a figyelemfelhívással, esetleg a szankciókkal elérték azt, hogy este már a
kerékpárok nagy része ki van világítva. Számára ez már egy eredmény. Ha a KRESZ
szabályokat betartják, figyelmesebben közlekednek a kerékpárosok, akkor már eredményt
érnek el.
A bizottsági ülésen felmerült, hogy a motorosok a Békés – Békéscsaba közötti útszakaszon
nyári időszakban nem megfelelően közlekednek – gyorsan hajtanak, szlalomoznak. Itt
fontosnak tartja a megfelelő motoros kultúra kialakítását. Ennek érdekében korábban
összehívták a kismotoros fiatalokat, és felvilágosító előadásokat tartottak részükre, hogy
milyen baleseteket okozhatnak, ezeknek milyen jogkövetkezményei lehetnek, és kérték, hogy
hagyják nyugodtan pihenni a lakosságot. Azóta ez a jelenség megszűnt. A nagymotoroknál
érezhető, hogy ahol gyorsabban lehet közlekedni, ott gyorsan is mennek. Természetesen
rendőri jelenlét esetén ettől tartózkodnak. Elmondta, hogy erre fokozottan fognak figyelni, a
traffipaxokat ilyen helyekre telepítik. A Békés Megyei Rendőrfőkapitányság rendelkezik
nagyon jó minőségű motorokkal, és azokat is igénybe fogják venni az ilyen esetek
kiszűréséhez.
A közterületen történő rongálás megfékezésével kapcsolatban nagyon örülnek a térfigyelő
rendszer kiépítésének, amelynek már folyik a próbaüzeme. Ennek megelőző hatását bizonyára
érezni fogják majd.
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Megköszöni Szalai képviselő úr elismerő szavait, arra törekszenek, hogy mindig legyen jelen
rendőr a városban, és láthatóak legyenek. Azt is mindig elmondja az állománynak, hogy ne
csak mozgó járművel közlekedjenek, hanem gyalogosan is.
Mucsi képviselő úr által a rendvédelmi szakképzéssel kapcsolatban elmondottakra reagálva
elmondja, nagyon büszke arra, hogy kollegáik, akik itt tanultak, jó kollegák lettek,
állományukban vannak nemcsak Békésen, hanem a megyében is. Úgy hiszi, hogy a
rendvédelmi képzés a jövőben is nagyon hasznos támogatója lesz a rendőrség utánpótlásának.
A megelőzés érdekében minden rendezvénylehetőséget kihasználnak, az iskolák is
rendszeresen látogatják a rendőrséget, hogy lássák, a rendőr nemcsak szankcionál, hanem
ezen kívül hogyan végzi a munkáját. Ezt folytatni is fogják.
Úgy hiszi, hogy kiváló kapcsolatuk van a Polgárőrséggel. Bármilyen eseményük van, akár
egy eltűnés, vagy Halottak Napi biztosítás, városi rendezvény biztosítása, a polgárőrökre
bármikor számítani lehet. Ehhez kapcsolódva elmondta a bizottsági ülésen is, hogy nagy
feladat lesz számukra is a június 28-án Békés városában megrendezendő Országos Polgárőr
Nap, amely nagyon nagy számú látogató ittlétét fogja jelenteni.
Barkász úr kérdésére Dr. Kiss Péter ezredes úr válaszol.
DR. KISS PÉTER ezredes, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság vezető helyettese: Már
többedik alkalommal vesz részt Békésen a képviselő-testület ülésén a Békési
Rendőrkapitányság beszámolójának tárgyalásán.
A kapitányságvezető úr által elmondottakhoz néhány gondolatot fűz hozzá.
Mészáros képviselő úrnak a droghelyzettel kapcsolatban kiegészítésként elmondja, hogy
olyan esetekben, amikor lehetőség van rá, törekszenek rá, hogy a médiában megjelenjen az
illető eset, azonban vannak olyan esetek és ügyek, amikor bár megtörtént a rendőri
intézkedés, és eredményes volt, egy magasabb bűnügyi érdek azt kívánja, hogy abban az adott
időszakban erről ne adjanak számot, hiszen egy sikeres elfogást még több intézkedés
követhet. Amikor viszont megtehetik, megragadják az alkalmat, hogy tájékoztassák a
lakosságot a médián keresztül.
A térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban a maga részéről is szeretné
megköszönni Polgármester Úrnak és minden olyan személynek és intézmények, aki
közreműködött ebben a projektkialakításban.
Szalai képviselő úrhoz hasonlóan ő is sokat közlekedik éjszaka, és megtekintette a
kamerarendszert a rendőrségen, és láthatta, hogy nagyon jó minőségű felvételt készít.
Egyébként az élet igazolja azt, hogy minden olyan településen, ahol ilyen kamerarendszer
működik, a visszatartó ereje önmagában is óriási, nem beszélve a bizonyító eljárásban
betöltött szerepéről. Ezt nagyon szépen megköszönik.
A kapitányság munkájának elismerésével kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
Békési Rendőrkapitányság évek óta a megye egyik legeredményesebb kapitánysága, amely a
végrehajtó állomány munkája mellett a kapitányságvezető munkáját is dicséri. Tudomása
szerint 2014. Március 15. alkalmából Ladányi Zoltán kapitányságvezető urat a Békés Megyei
Rendőrfőkapitányság vezetője, Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok úr egy díszkard
emléktárgyban részesítette.
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A rendészeti képzés folytatásának nagyon örülnek, amely önmagában egy orientáció, hiszen a
jogkövető magatartásra nevelésen kívül próbálják arra is ösztönözni ezeket a tanulókat, hogy
próbálják választani a rendészeti pályát – ebben nagyon sok minden benne van, pl.
katasztrófavédelem, honvédség. Ez természetesen nem vezet egyenesen a rendőri szakmához,
mert ahhoz, hogy valaki rendőr legyen, vagy a rendészeti szakközépiskolát kell elvégezni,
vagy a rendőrtiszti főiskolát. 2014. március 1-jén közel 100 olyan kollégát fogadott a megye,
akik a rendészeti szakközépiskolában végeztek, ők közel 3 hónapot teljesítenek a megyében,
utána elkerülnek további oktatásra. Utána visszakerülnek a megyébe, mivel felismerték, hogy
jobb, ha olyan rendőrök teljesítenek szolgálatot, akiknek valamilyen kötődésük van a
településükhöz.
Véleménye szerint a Polgárőrséggel való kapcsolatot kapitányságvezető úr nagyon jól
kifejtette. Nagyon szépen köszönik a Polgárőrség támogatását, és Békés Város
Önkormányzatának azt a segítséget, amit a Polgárőrség munkájához nyújtanak.
Barkász Sándor képviselő úr kérdésével kapcsolatban egyrészt tájékoztatja a képviselő urat,
hogy a rendőrségnek van egy olyan országos programja, amelyben támogatja a roma
fiataloknak a pályára történő orientációját. Azok a fiatalok, akik vállalják, hogy megfelelő
érdemjegyet szereznek, és jól tanulnak, később ösztöndíjjal támogatja őket a rendőrség. A
kérdés másik felével kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, hogy Magyarországon egyik
rendőri szerv sem vezet nyilvántartást a tekintetben, hogy szabálysértést, bűncselekményt,
vagy bármilyen jogellenes cselekményt elkövetett személyek bármilyen faji, vallási
csoportokhoz tartoznának. Mivel nem kívánja megkerülni a kérdést, elmondja, hogy azok a
csoportok, amelyek valamilyen szinten, akár szociálisan, akár anyagilag leszakadtak, az
általuk elkövetett jogsértések száma érezhetően nem nőtt. Tekintettel arra, hogy ezen
jogsértések döntő többségében szabálysértési értékre elkövetett cselekmények, melyeket ún.
megélhetési bűnözésként aposztrofáltak, szignifikánsan nem emelkedtek sem országosan, sem
Békés Megyében.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni mind Ladányi úr válaszait, mind Dr. Kiss Péter úr
kiegészítéseit.
Mindenekelőtt ezúton gratulál kapitányságvezető úrnak a kitüntetéséhez, melyről eddig nem
szereztek tudomást. Ez a kapitány úr szerénységét is jelzi, hogy nem mondta, milyen
elismerésben részesült.
Több esetben felmerült a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének fontossága. Egyelőre
próbaüzemben működik, az átadása 3 hét múlva várható. A Kistérségi Társulás saját
fejlesztésben a szélessávú internethálózat hozadékaként fejlesztette ki ezt a rendszert. Minden
kistérségi településen található ilyen kamera a szélessávú internet nyomvonala mentén. Bízik
benne, hogy a következőkben tudják bővíteni is a kamerahálózatot elsősorban a nagyobb
településeken – Békés, Mezőberény, Köröstarcsa. Egyébként az összes érintett település
pályázatot adott be a Belügyminisztériumba, melynek keretében további kamerákat lehet
nyerni. Ez mindenképpen fokozza a biztonságot. A rendőrségen található a monitor, amely 3
napig rögzíti az eseményeket, amelyek visszanézhetők, ha történik valami. A kamerák
elhelyezése jól láthatóan meg van jelölve. Békésen a Múzeum-közben a Múzeumon van kettő,
az egyik a Református Templom irányába néz, a másik a Juhász Cukrászda felé, a Katolikus
Templom előtti teret figyeli meg elég nagy szögben. Egy kamera a játszóteret figyeli a
Ligetben, egy van a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolánál, a Sportcsarnokon a grund felé is
van egy, amely mindhárom területet megfigyeli. Szeretnék megduplázni a kamerák számát
még ebben az évben, hogy teljes legyen a lefedettség.
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Úgy tapasztalják, hogy a Megvilágosodás Napja
alkalmából biztosított szolgáltatást egyre kevesebben veszik igénybe, pedig hirdetik, hogy
ilyenkor ingyen kapnak világítást, fényvisszaverő matricát, ingyen felszerelik a világításokat.
Lehet, hogy nagyobb intenzitással kellene hirdetni iskolákban.
Évente egyszer-kétszer közös járőrözésben vesznek részt a rendőrséggel. Ebben a
későbbiekben is szívesen részt vennének, amennyiben lehetséges, 4-5-6, akár 8 órát is végig
járnának közösen.
Szintén gratulál Ladányi Zoltán alezredes úrnak a kitüntetéséhez.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a
rendőrség munkáját, és a tartalmas beszámolót, és egyben elfogadásra javasolja, melyet
szavazásra bocsát.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
a
Békési
Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a Vállalkozói Tanács 2013. évi munkájáról

Írásos tájékoztató és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta a tájékoztatót. Felvetődött, hogy adjanak tájékoztatást a
Vállalkozói Alap felhasználásáról, melyet megtettek az írásos kiegészítésben.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Megköszöni a kiegészítést, amelyből látszik, hogy nagyon
szigorúak a feltételek, így gyakorlatilag nem működik a Vállalkozói Alap. Javasolja, hogy
vizsgálják felül a pályázati feltételeket.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy nyilván ingatlanfedezetet és
kézfizető kezest kérnek, és talán ez szigorítja meg a pályázat feltételeit. Ugyanakkor voltak
kedvezőtlen tapasztalataik a korábbi időszakban, sajnos elég sokan tönkre mentek, illetve nem
fizettek, mert nem tudtak. A szigorítás bevezetése közös elhatározáson alapul. Véleménye
szerint mindkét feltétel elvárható, hiszen az önkormányzat vagyonáról van szó, sok esetben
így látják biztosítottnak a visszatérülést. Egyébként volt egy vállalkozó, akivel fél évig
tárgyaltak, szerették volna megkönnyíteni a helyzetét az ingatlanfedezettel kapcsolatban, de
nagyon le volt terhelve az ingatlan, kezest pedig nem tudott állítani, ezért nem jött létre a
kölcsönügylet. Meg lehet még egyszer vizsgálni, de akkor párhuzamosan azt is vizsgálják
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meg, hogy milyen a fizetési hajlandóság, pillanatnyilag mennyi a kintlévőség, kik fizetnek
rendszeresen, van-e elmaradás, mert ez a két dolog véleménye szerint összefügg.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Teljes mértékben egyetért Polgármester Úrral, azonban az a
problémája, hogy a Vállalkozói Alappal nem érték el azt a célt, amit akartak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az, hogy a Vállalkozói Alap nem működik, nem a Vállalkozói
Alap hibája, hanem annak a gazdasági helyzetnek, környezetnek, ami pillanatnyilag nem teszi
lehetővé, vagy nem inspirálja a vállalkozókat arra, hogy ezt igényeljék. Amikor elindították
2007-ben az Alapot, sokkal nagyobb volt a vállalkozói kedv, és sokkal több volt a pályázat is.
Bíznak abban, hogy ezt az ívet a válság végén ismét el fogják érni. Az is befolyásolhatja,
hogy azóta kormányzati intézkedések is történtek, és kedvező hiteleket vezettek be, pl.
Széchenyi Kártya, Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és hasonlók. Tehát nagyon sokan más
csatornákon is pályáznak vállalkozók, Békésről is ismer ilyeneket. Sok esetben még
érdeklődés sincs a Vállalkozói Alap iránt. Ha megkönnyítenék a feltételeket, lehet, hogy
nagyobb lenne az érdeklődés, de akkor nem biztos, hogy garantált lenne a visszafizetés.
Javaslatot kér majd arra, hol könnyítsenek a feltételeken.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Vállalkozói Tanács elnöke: Ehhez kapcsolódva elmondja, a
kiírás feltételeit nem javasolja változtatni, hiszen az egyéb hitelhez képest egyébként is
kisebbek a követelmények. Időközben a visszafizetés során felmerült gyakorlati tapasztalatok,
problémák figyelembevételével kerültek beépítésre szigorítások.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint biztosan hozzájárult az érdeklődés
csökkenéséhez, hogy időközben szigorítottak a feltételeken, de ezt meg kellett tenniük. Nem
hiszi, hogy ilyen okra lehetne hivatkozni, mert párhuzamot vonva a lakástámogatásokkal,
azok iránt is csökkent az érdeklődés. Ezen a területen sincs pénzük az embereknek, és
valószínűleg a vállalkozásoknál sincs nagy anyagi lehetőség, inkább kényszervállalkozások
vannak, amelyek nincsenek abban a helyzetben, hogy felvegyék ezt a fajta kamatmentes
hitelt.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a beszámoló elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Vállalkozói Tanács
2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót az írásos
kiegészítésben foglaltakkal együtt tudomásul veszi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Vállalkozói Alap 2014. évi pályázati felhívása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és könnyítésként javasolják, hogy aki szerepel a köztartozásmentes adózók
nyilvántartásában, annak ne kelljen külön igazolást kérnie arról, hogy nincs köztartozása. A
bizottság ezzel együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett határozati javaslatot a bizottsági javaslat figyelembevételével.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Vállalkozói Alap 2014.
évi pályázati felhívását a határozat melléklete szerint
elfogadja. Felkéri polgármesterét a részletes pályázati
felhívás közzétételére.
Határidő: 2014. júniusi képviselő-testületi ülés
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló Békés Város
költségvetésének teljesítéséről

Önkormányzata

2013.

évi

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak
tartotta az előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Úgy látszik, hogy ez az előterjesztés csak a szépre emlékezik.
A tervezés az adott körülmények között inkább csak jóslás volt – jogszabályok
megjelenésének időbeli sorrendjével kapcsolatos gondok, illetve intézményektől 260
millióval többet vont el az állam. A nagyobb települések ezt az iparűzési adóból könnyen
pótolták, Békés esetében ez nem sikerült, és nem is sikerülhetett, mert az iparűzési adó 44,6
millióval volt több, mint amit beterveztek. A központi elvonások oka az volt, hogy
Magyarország ki akart kerülni a túlzott deficiteljárás alól, amely sikerült is, és utána a
szükséges források egy részét biztosították is a településeknek. A 233 millió Ft hiányt,
amellyel a költségvetést tervezték, a pénzmaradvány beszámításával sikerült lecsökkenteni
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122.410 eFt-ra, utána érkeztek a támogatások, így lecsökkent a háromnegyedév végére 88,3
millióra, és év végére sikerült eltüntetni.
Feszültséget okozott az első félévben az intézményeknél, sportszervezeteknél, hogy a dologi
kiadásoknak csak a 80%-os időarányos részét használhatták fel. Ugyanakkor a kiadások döntő
része az első félévben jelentkezett, mert az intézmények 54,6%-ban használták fel a dologi
költségeket.
Pozitívumként értékeli, hogy jelentős volt a beruházásra betervezett összeg, bár ennek
jelentős része nem valósult meg, illetve előző évről áthúzódó volt. Év végére a költségvetés
egyensúlyba került.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Rácz Attila képviselő megérkezett, és Barkász
Sándor képviselő visszatért az ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2014. (IV. 30.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testület az önkormányzat 2013.
évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben
elfogadott szabad pénzmaradvány felhasználásáról
későbbi időpontban dönt. A Képviselő-testület döntéséig
az intézményvezetők a szabad pénzmaradványuk terhére
nem vállalhatnak kötelezettséget.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.
(III. 1.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot rendeletet
alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2014. (………..) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

bocsátja

az

önkormányzat

2013.

évi

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot rendeletet
alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014. (………..) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Összefoglaló jelentés
végrehajtásáról

a

2013.

évi

ellenőrzési

terv

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatásként elmondja, hogy
előkészítőként azért Balog István kistérségi irodavezető szerepel, mivel az elmúlt évben még
a Kistérségi Társulás alkalmazásában álló belső ellenőr látta el a feladatokat, aki már nem áll
a Kistérség alkalmazásában, a másik belső ellenőr viszont GYES-en van, ezért Békés Város
önállóan alkalmaz belső ellenőrt ebben az évben.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.
RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, tudnak-e már valamit a kistérség jövőjével kapcsolatban?
Várhatóan milyen ütemben zajlik a leépítés, megszüntetés?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy a kistérségek szerepe és feladata
megváltozott az új önkormányzati törvénnyel. A korábban területi alapon létrejött
kistérségeket az indokolta, hogy a kistérségbe tömörült intézmények működtetését nagyobb
normatívával támogatta az állam, mint ha önállóan oldotta volna meg a település. Ezért
nagyon sok feladatot kistérségi szinten oldottak meg. Ez megváltozott, a kistérségeknek nincs
ilyen szerepük. Viszont egyes, közösen önként vállalt feladatokra lehet együttműködniük a
településeknek kistérségi szinten. Erre példa a Békési Kistérségi Társulás által létrehozott és
működtetett szélessávú internethálózat, illetve itt maradt az orvosi ügyelet. Bejött viszont egy
új intézményi forma, az intézményfenntartó társulás, mint pl. Békés Tarhossal alkot egy ilyet,
amelyben az Óvodát és a Szociális Szolgáltató Központot működtetik. Az elmondottak
alapján tehát a résztvevő településeken múlik, hogy megmarad-e a Kistérségi Társulás.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett
határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. évi ellenőrzési
terv végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző
NAPIREND TÁRGYA:

Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztató

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.
MUCSI ANDRÁS képviselő: A tájékoztatót elfogadásra javasolja, melyben olvasható, hogy a
mezőgazdasági program 1,5 millió Ft értéket termelt a városnak. A közmunkát egyre inkább
értékteremtő munkává kellene átalakítani, amely célja is a FIDESZ-KDNP kormánynak. A
városnak nagyon hasznos a közmunka, hiszen a belterületi utak karbantartására 26 millió Ft
értékben tudtak anyagot vásárolni.
Kérdése, hogy a legyártott járdalapokat, kerítéselemeket piaci alapon kívánják értékesíteni,
vagy városi szinten használják fel?
A brigádvezetők nagy tapasztalattal és gyakorlattal meg tudják oldani az emberek irányítását.
Nem egyszerű a munkára rávenni az embereket, de úgy gondolja, hogy ez a program alkalmas
arra, hogy munkára, és munkához szoktassa az embereket.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Azt jó döntésnek tartja, hogy ennyi ember kapott rövidebbhosszabb ideig valamilyen munkát, de a tájékoztató nem tér ki arra, hogy a közmunkából
kikerülők közül hány ember tudott elhelyezkedni, hasznosítani a megszerzett ismereteket. A
képzésnek nem sok társadalmi haszna van, mert az, hogy valaki megtanulja leírni a saját
nevét, az csak legfeljebb neki hasznos. Egy-egy ilyen képzés viszont 600 ezer Ft-ba került az
államnak. Kérdése, hogy május 1. után milyen változások várhatók a közfoglalkoztatottak
létszámában Békésen?
IZSÓ GÁBOR polgármester: A közfoglalkoztatás több csatornán is jelen van a
társadalomban. A Startmunka program egy új, értékteremtő jelleggel létrejött foglalkoztatás,
amely Békésen meg is látszik. Az előállított termékeket teljes egészében a város használta fel.
Véleménye szerint a képzések – még a téli kompetencia képzés is – hasznos volt, hiszen
kialakult egy olyan réteg az utóbbi időkben, amely tagjai közül sokan már a szüleiket sem
látták dolgozni menni, és ez a szociális viselkedésüket is nagymértékben befolyásolja.
Valahol el kell kezdeni ezt a folyamatot, az a lényeg, hogy ne álljon meg, és amikor
lehetséges, kiegészüljön munkahelyteremtéssel is. A Startmunkának is egyik folytatása a
szociális szövetkezeti mozgalom, amelybe Békés is bekapcsolódott, hiszen megalakították a
Szociális Szövetkezetet. A mezőgazdasági programban foglalkoztatottakat kívánják átemelni
a Szociális Szövetkezetbe, akik ott már gyakorlatot szereztek.
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Természetesen nem lehet azonnal eredményt elérni, de a kis eredmény is jobb, mintha a
segélyt kapnák, amiért nem kellene tenniük semmit, és ez erősítené bennük az antiszociális
magatartást, mert a munka nélkül kapott pénz csak a személyiség lerombolására alkalmas.
A Startmunka április 30-ával befejeződött, de május 1-től, illetve hétfőtől indul újra 86 fővel a
következő munkákra: mezőgazdasági munka, betonelemgyártás, hulladékgyűjtés,
belvízelvezetés.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdés, hogy mit tudnak kezdeni az alapkompetencia
képzés során megszerzett ismeretekkel ezek az emberek. Továbbra is az a véleménye, hogy
aki akar, az fog is dolgozni, és csak azokat fogják alkalmazni, akik akarnak is dolgozni. A
mezőgazdasági programban is azok vesznek részt, akik valóban dolgozni akarnak. A
közmunkában egyébként nagyon nagy jövőt nem lát. Be lehet segíteni velük munkahelyeken,
de inkább tisztességes munkahelyeket kellene biztosítani hosszú távon is.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor és Koppné Dr. Hajdu Anikó
képviselők elhagyták az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Startmunkaprogrammal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző
NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb előterjesztések

1.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ezzel a módosítással többen lesznek jogosultak erre a
támogatásra. Javasolja, hogy hívják fel azok figyelmét erre, akik emiatt estek el korábban a
támogatási lehetőségtől.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett rendelet-tervezetet.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (………….) önkormányzati rendelete:
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL
szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
2.) A lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 28/2011. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a kiegészítés szerint
egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is a kiegészítés
szerint javasolja elfogadásra az előterjesztést.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Előrelépésnek tartja ezt az előterjesztést, csak kicsit megkésett,
mivel 7-8 éve van már lehetőség állami támogatásra is pályázni, ha egyharmad részét vállalja
az önkormányzat, és Békés Város nem élt ezzel a lehetőséggel, nem volt erre forrás biztosítva
sosem a költségvetésében. Ezzel szemben az Orosházán lakók duplán jól jártak, mert 276
lakást újítottak fel, és nem csak a fűtési költségük csökkent, hanem most az
adósságrendezésnél az állam 210 millió Ft-ot átvállalt tőlük.
Fentiek miatt határozati javaslata a következő: „A képviselő-testület a negyedéves
gazdálkodási adatok ismeretében vizsgálja felül a forrásbiztosítás lehetőségét a társasházak
felújítási alapjának létrehozására. Határidő: 2014. júniusi képviselő-testületi ülés”
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megvizsgálni meglehet, de nincs rá forrás.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja Szalai László
képviselő javaslatát a fentiek szerint.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés
Város Képviselő-testülete a negyedéves
gazdálkodási adatok ismeretében felülvizsgálja a
forrásbiztosítás lehetőségét a társasházak felújítási
alapjának létrehozására.
Határidő: 2014. júniusi képviselő-testületi ülés
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az írásos kiegészítésben előterjesztett
rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (………….) önkormányzati rendelete:
A LAKÁSCÉLÚ KAMATMENTES KÖLCSÖN HELYI
RENDSZERÉRŐL
szóló 28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
3.) Alapító Okirat módosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő visszatért az
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ alapító
okiratát a határozat 1. melléklete szerinti módosítja. Az
intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a
határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Koszecz Sándor igazgató
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4.) Intézményátszervezések
Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.
Az ülésen vitát váltott ki a III. határozati javaslat, mellyel kapcsolatban majd a májusi ülésen
születik döntést. Kérték a szakértőt, hogy készítsen egy rövid összefoglalást az
óvodabezárással kapcsolatban. Ez elkészült, és írásos kiegészítésként kiosztásra került a
képviselők részére.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A kiegészítést ő kérte, mivel felvetette azt a problémát, hogy
azért egy óvodabezárás 9 sornál többet érdemel. Kérte továbbá, hogy készüljön
hatástanulmány, melyet a törvény elő is ír ilyen esetben, de ez sem került be a képviselőtestület elé. Azt fel sem vetette, hogy a szülőket megkérdezték-e, mert a bölcsődebezárás
esetében sem kérdezték meg őket, de legalább képviselőket illett volna bővebben tájékoztatni
az okokról, a hatásokról. Ettől függetlenül lehet, hogy ez jó döntés, de ezt csak egy bővebb
előterjesztés alapján tudja megítélni. Véleménye szerint nem formaságról van szó, hanem a
testület döntés-előkészítéséről.
Mivel különvéleménye van, a III. határozati javaslatról külön szavazást kér.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Hasonló gondolatai vannak neki is, a szülőket és
óvodapedagógusokat értesíteni kell hasonló tartalommal, mint ami a kiegészítésben le van
írva, pl. munkahelyek, gyermekek érdekei nem sérülnek. Nagyon fontos elmagyarázni az
érintetteknek, hogy mi indokolja a tervezett döntést. Ezt már hamarabb meg kellett volna
tenni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi az óvoda vezetőjét, hogy milyen tájékoztatás
történt ebben az ügyben a szülők és óvónők részére? Úgy tudja, hogy ez megtörtént, bár
abban egyetért, hogy ezt le kellett volna írni az előterjesztésben.
BERECZKI LÁSZLÓNÉ a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vezetője: Elmondja, hogy a
szülők tájékoztatása azért nem történt még meg, mert ezt addig nem akarták megtenni, amíg a
Társulási Tanács és a Képviselő-testület döntést nem hoz. Azonban az Alkalmazotti Tanács
tud róla. A tegnap lezárult óvodai beíratás viszont alátámasztja a tervezett döntést, mert
mindösszesen 9 gyermek marad a Végvári Tagóvodában, a többi elmegy iskolába, és nem
íratott be senki sem a szülők közül új gyermeket ebbe az óvodába, mindenki a Bóbita Óvodát
választotta abból a körzetből mindenféle rábeszélés nélkül. Kilenc gyermekkel, ráadásul két
csoportban nem lehet óvodát működtetni. Viszont a Bóbita Óvodában megvan az a létszám,
amely az ötcsoportos óvoda beindításához kell.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Nyilvánvaló, hogy amikor beadták a pályázatot a Bóbita
Óvodára, tudható volt, hogy fel kell tölteni meghatározott létszámmal. Ugyanez volt a helyzet
az új bölcsőde építésekor is.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Amikor felméréseket tartanak, az még nem jelenti azt, hogy
eldöntötték, hanem azt, hogy azok szükségesek a döntés előkészítéséhez.
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem az a problémája, hogy a gyerekek átkerülnek másik
óvodába jobb körülmények közé, hanem az, hogy Békés Város képviselőjeként elvárja azt,
hogy megfelelő tájékoztatást kapjon a napirendhez csatolva anélkül, hogy ezt kérnie kellene.
A most kapott tájékoztatás sem teljes körű. A bölcsőde esetében is az eljárás módjával volt
gond.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint a képviselő-testületnek már két
hónappal korábban meg kellett volna hoznia ezt a döntést, és a beíratásnál már konkrét
tájékoztatást tudtak volna adni a szülőknek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat.
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
146/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményalkotási jogkörében eljárva a
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével az alábbiak
szerint egyetért:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményalkotási jogkörében eljárva a
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével az alábbiak
szerint egyetért:
1. a békési 800-as helyrajzi számú, Békés, Petőfi u. 21. sz. alatti minősített táncterem
használati jogának ingyenes használati jogra módosításával.
2. az Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység Békés, Rákóczi u. 8. sz. alatti új telephely
bővítésével.
3. a Békés, Petőfi u. 21. sz. alatti telephelyen néptánc tanszak indításával.
4. a József A. u. 12. sz. alatti székhelyintézményben az alapfokú oktatásba felvehető tanulók
maximális létszámának növelésével.
5. a Kamut, Petőfi u. 47. sz. alatti telephelyen néptánc tanszak indításával.
6. a Kamut, Petőfi u. 47. sz. alatti telephelyen rézfúvós tanszak indításával.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Kis Eszter tankerületi igazgató

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
147/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (4)
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bekezdés h) pontjában foglalt véleményalkotási jogkörében
eljárva a Békés megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési
Tagintézménye
vonatkozásában
tehetséggondozás
feladattal való bővítésével egyetért.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Czégény Gyula tankerületi igazgató

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
148/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva
1. a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Végvári Tagóvodáját, mint feladat ellátási
helyet - 2014. június 30-ával - meg kívánja szüntetni. A tagintézmény jogutódja az
intézmény Ótemető utcai Bóbita Tagóvodája.
2. a Bóbita Tagóvoda férőhelyeinek számát 50 fővel növeli 125 főre.
3. kéri az óvoda igazgatóját, hogy a szülők és dolgozók tájékoztatásáról gondoskodjon.
4. kéri polgármesterét, hogy az alapító okirat és a felvételi körzethatárok módosítását a
májusi képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Bereczki Lászlóné óvodaigazgató

5.) Társulási megállapodás módosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Pocsaji Ildikó képviselő elhagyta az üléstermet,
így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési
Kistérségi
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási
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Megállapodását a határozat 1. melléklete szerint módosítja,
az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a
határozat 2. melléklete szerint fogadja el.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

6.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag 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: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
80. § (2) bekezdése értelmében a Békési Német
Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal és a Békési Román Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött - a 131/2012.(IV.26.) határozatával
jóváhagyott
együttműködési
megállapodásokat
felülvizsgálta, melyeket változatlan feltételekkel továbbra
is hatályban kíván tartani.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

7.) Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
RÁCZ ATTILA képviselő: A Szociális Szövetkezet létrehozásakor jelezte, hogy részt kíván
benne venni alapítóként. Kérdése, hogy megvan már az alapítók névsora? Akkor valaki nem
lehetett valami miatt, és annak a helyére jelentette be magát.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri az aljegyzőt, hogy nézzen ennek utána.
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Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett
határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2014. (IV. 30.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési
Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet alapító tagja a
Szövetkezet alapszabályának V/1. pontját az alábbiak szerint
javasolja módosítani:
„V/1. A szövetkezet részjegy tőkéjének összege:
Alapításkor a szövetkezet részjegy tőkéjének összege
110.000,- Ft (egyszáztízezer forint) készpénz. Egy részjegy
névértéke 1.000,- Ft (egyezer forint), minden tagnak
vagyoni hozzájárulásként egy darab, egyezer forint
névértékű részjegyet kell jegyeznie. Egy tag által
jegyezhető részjegyek száma maximálisan 500 darab
lehet.”
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy a Szociális Szövetkezet közgyűlésén Békés
Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje, nevében a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
8.) A „Békési Fürdőért” Közalapítvány közhasznúvá válása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Pocsaji Ildikó képviselő visszatért az
ülésterembe, 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
152/2014. (IV. 30.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
„Békési Fürdőért” Közalapítvány alapítója kezdeményezi
a Közalapítvány közhasznúvá minősítését és a közhasznú
jogállás nyilvántartásba történő bejegyzését.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Békési Fürdőért” Közalapítvány egységes szerkezetű
Alapító Okiratát a határozat 1. melléklete szerint hagyja
jóvá.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések,
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
9.) Békés város közvilágítási hálózat pályázattal nem érintett részének korszerűsítése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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
153/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
közvilágítási
hálózat
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0005
pályázattal nem érintett 515 db lámpatest LED-es
átalakítására és a hálózat szabvány szerinti megvilágítási
értékeinek
biztosítását
szolgáló
bővítésre
nyílt
közbeszerzési eljárást ír ki ESCO finanszírozás
bevonásával.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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10.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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
154/2014. (IV. 30.) határozata:
1.)

2.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében tervezett,
működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatai terhére az alábbi pénzösszegek átcsoportosítását hagyja jóvá:
-

A Békési Református Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (5630 Békés,
Petőfi u. 3-5., képviseli: Csonka Jánosné Füsti Molnár Anikó elnök) támogatására
67.500,- Ft,

-

Jövőnkért Békési Nagycsaládos Közhasznú Egyesület (5630 Békés, Rákóczi utca
2-4., képviseli: Foltinné Weidmann Edina elnök) támogatására 157.500,- Ft.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésben az
oktatási szakfeladaton megtervezett támogatási összegek terhére az alábbi pénzösszegek
átcsoportosítását hagyja jóvá:
-

Békési Nebulók Alapítvány (5630 Békés, Jantyik u. 21-25., képviseli: Csapóné
Szövő Klára) támogatására 35.000,- Ft,

-

A Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány (5630 Békés, József A. u. 12., képviseli:
Karácsné Sárközi Dóra) támogatására 80.000,- Ft.

3.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön az 1. és 2.
pontban megjelölt összegekkel, azzal, hogy a támogatások felhasználásáról a
támogatottaknak 2014. december 31-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.

4.)

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

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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11.) A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói álláshelyére benyújtott pályázat
véleményezése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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
155/2014. (IV. 30.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (4)
bekezdés h) pontjában foglalt véleményalkotási jogkörében
eljárva Dávid Ilona a Békés megyei Pedagógiai
Szakszolgálat
főigazgatói
álláshelyére
történő
kinevezésével egyetért.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Czégény Gyula tankerületi igazgató

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 132/2014. (IV. 30.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az
ülésterem elhagyására.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület n y í l t
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.

ülésen folytatja

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 11 képviselőből 10 képviselő jelen
van.
Interpellációkra adott válaszok:
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az ülés előtt kiosztásra került az Eötvös Iskola átépítésével
kapcsolatos főépítészi vélemény és tervezői nyilatkozat, amelyet Szalai László képviselő kért
a Jantyik utcai problémával kapcsolatos interpellációja során. A főépítész és a tervező
hozzájárulnak az átépítéshez.
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1. Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott válaszok:
1. Tájékoztatás a lakáskiutalásokról
2. Kossuth u. 7. szám – közvilágítás
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.
2. Szalai László képviselő interpellációjára adott válasz:
1. Tájékoztatás azon szervezetekről, melyekben Békés Város Önkormányzata
képviselteti magát
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.
Polgármester Úr jelezte a Jantyik utcával kapcsolatos leveleket. Ezt nem kell elfogadnia,
tudomásul veszi, azonban megjegyzi, hogy ezt az engedélyt már tavaly augusztusban meg
kellett volna kérni. Azt sajnálja, hogy a lakók és az intézmény között egy kibékíthetetlen
ellentét alakult ki.
Bejelentések - interpellációk:
MUCSI ANDRÁS képviselő: Megköszöni, hogy a Nagykert, Jégvermi utca kátyúit
kijavították a közmunkaprogram keretében.
Nem oldódott meg viszont a Jégvermi utca rossz útburkolata, emiatt megáll a víz, nem folyik
le, és a Galamb u. sarkán lévő idős néni házát mindig összecsapják az utók, hiába meszeli le.
A márciusi interpellációs válaszban azt ígérték, hogy ezt megoldják. Kéri, hogy ezt a
tarthatatlan helyzetet oldják meg.
A Pusztaszeri utca kérését tolmácsolja ismét, mely szerint kérik az utca kátyúzását. A hivatal
munkatársa megnézte a múlt héten, de azt mondta, hogy nem lát olyan nagy problémát. Azóta
viszont ismét lakossági jelzés jött részére, hogy kérik az utca kátyúzását.
A Rákóczi u. 22. alatti ingatlantulajdonos, Bagoly László azzal a panasszal fordult hozzá,
hogy a Bóbita Óvoda építési munkái során megrongálta a kivitelező a kerítését, illetve a ház
falánál is keletkeztek károk. Kéri, hogy a kivitelező állítsa helyre az okozott károkat.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Megköszöni, hogy a Kossuth u. 7. szám alatt megvalósult a
közvilágítás. Viszont ismételten kérik a lakók a bejáró kátyúzását, amely közterületnek
minősül.
Több lakó is kérdezte, hogy mikor helyezik üzembe a Ligetben elhelyezett nyilvános WC-t.
A főtéri híd díszburkolatának kéri a javítását.
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A Szánthó A. utcán főként az elektromos kerékpárral
közlekedők nem a kerékpárutat veszik igénybe, hanem a járdát. Kéri visszahelyezni a korábbi
jelzőtáblát.
Megkeresték azzal, hogy a Rákóczi u. 42. és 46/1. számig a lakók feltöltötték az aszfaltút és a
kerékpárút közötti részt termőfölddel. Kérdésük, hogy a Táncsics utcához hasonlóan miért
nem lehet feltölteni apró kővel? Miért nem tudják visszaállítani az eredeti állapotot? A lakók
kérdése, hogy ők feltölthetik-e zúzalék kővel ezt a részt?
Többen kérdezték tőle, hogy mikor kezdődik már el az utak kővel való szórása?
Lakóktól érkezett megkeresés hozzá, mely szerint tiltakoznak a Veres P. téren a csatorna
mellett tervezett építkezés ellen. Azt mondták, hogy Polgármester Úrnak is jelezték már ezt a
problémát. Kérdése, hogy a helyi rendelet alapján mi vonatkozik erre a területre? Erről
tájékoztatni kell az ott lakókat.
Kérdése, hogy van-e már visszajelzés az Alföldvíz Zrt. részéről a malomasszonykerti
vízvezeték kiépítésével kapcsolatban? Az ott lakók érdeklődnek, mivel már 2 éve húzódik ez
az ügy.
A Dózsa Gy. u. 32/1. szám előtt nincs semmiféle közvilágítás. Kérdése, hogy a most folyó
pályázati korszerűsítés keretében megvalósítható lenne-e?
RÁCZ ATTILA képviselő: A fürdő Kőrösi Cs. S. utca felőli részén évek óta ott állnak a
betonoszlopok. Kérdése, hogy van-e valamilyen cél ezzel? Esetleg kerítést akarnak csinálni
újra? Ha nem, akkor el kellene távolítani, mert nagyon rontja az összképet a látványa.
Mikor szűnik meg a járóbeteg-ellátó pályázati fenntartási kötelezettsége? A két parkolót nem
lehetne esetleg egybenyitni?
A külterületen élők többször jelzik, hogy nem jut el hozzájuk a Városházi Krónika. Kérdése,
hogyan terjesztik? Meg kellene oldani, hogy oda is ki tudják juttatni a rendeleteiket és
határozataikat.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Nem interpellálni akar, csak el kívánja mondani, hogy
örömmel látja, hogy elindult a Templom-közön az átalakítás, nagyszerű világítótestek
kerültek beépítésre, és remélik, hogy ennek lesz folytatása, melyet várnak is a lakók.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy ötszöri felszólítására kezdte
el a DÉMÁSZ a munkát.
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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