JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. március 27-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
Koszecz Sándor Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
igazgatója
Kádasné Öreg Julianna Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
igazgatója
Dr. Gulyás Zsuzsanna EEI és Rendelőintézet igazgatója
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária Igazgatási Osztály vezetője
Kálmán Tibor sportreferens
Sápi András intézményi referens
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Medve Jánosné adóügyi ügyintéző
Urkom Szilvia Békési Szabadidős és Lovasklub
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 javasolja felvenni a mai ülés
napirendjére a meghívóban nem szereplő alábbi egyéb előterjesztéseket is, amelyek írásban
kiküldésre, illetve kiosztásra kerültek:
IV/24. sorszámmal: Pályázat elbírálása a Békés, Széchenyi tér 4/2. szám (hrsz.: 2239/A/2)
alatti üzlet értékesítésének vonatkozásában
IV/25. sorszámmal: Füredi Jánosné közgyógyellátás ügyében benyújtott fellebbezésének
elbírálása
Mivel kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja az
új napirendi pontok felvételére vonatkozó 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
69/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2014. március 27-i ülése
napirendjére felveszi a meghívóban nem szereplő, alábbi
egyéb előterjesztések megtárgyalását:
IV/24. sorszámmal:

IV/25. sorszámmal:

Határidő:
Felelős:

Pályázat elbírálása a Békés,
Széchenyi tér 4/2. szám (hrsz.:
2239/A/2)
alatti
üzlet
értékesítésének vonatkozásában
Füredi Jánosné közgyógyellátás
ügyében
benyújtott
fellebbezésének elbírálása

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy nyílt, vagy zárt
ülésen tárgyalják meg a IV/13., IV/14., IV/24. sorszámú egyéb előterjesztéseket. Javasolja,
hogy mindhárom előterjesztést zárt ülésen tárgyalják meg, melyet szavazásra bocsát.
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
70/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2014. március 27-i
ülésén zárt ülésen tárgyalja meg az alábbi egyéb
előterjesztéseket:
IV/13. sorszámú:
IV/14. sorszámú:

IV/24. sorszámú:

Határidő:
Felelős:

A Békés, Hunyadi tér 1/1. szám
(hrsz.: 3076) alatti ingatlan
társasházzá történő átalakítása
Békés, Szarvasi út 64/1. szám
(hrsz.: 3736/2) és a Békés,
belterület (hrsz.: 3736/12, 3737,
3742)
alatti
ingatlanok
telekhatár-rendezése
Pályázat elbírálása a Békés,
Széchenyi tér 4/2. szám (hrsz.:
2239/A/2)
alatti
üzlet
értékesítésének vonatkozásában

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti határozatok figyelembevételével szavazásra bocsátja a
napirend elfogadását azzal, hogy a III/7. sorszámú, Helyi elismerések adományozása tárgyú
előterjesztést a nyílt ülés végén, a IV/13. sorszámú egyéb előterjesztés előtt tárgyalják meg.
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
71/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2014. március 27-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. Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Kádasné Öreg Julianna igazgató
2. Beszámoló a Békés Városi Egyesített Egészségügyi
Rendelőintézet 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos

Intézmény

és

3. Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. 2014. I. félévi sporttevékenységek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Az önkormányzati lakások lakbérének felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV.

Egyéb előterjesztések
1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Köztisztasági rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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3. Beszámoló a LISZ Kft. 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Beszámoló a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Helyi autóbuszközlekedés versenyeztetés elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Belvízrendezés az élhetőbb településekért konzorciumi szerződés módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Vízterhelési díj megállapítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2007-2014. években
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Békés, Petőfi u. 21. szám alatti ingatlan üzleti vagyonná való minősítése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. A Békés, Ady E. u. 6. szám alatti társasház kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Helyi elismerések adományozása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. A Békés, Hunyadi tér 1/1. szám (hrsz.: 3076) alatti ingatlan társasházzá történő
átalakítása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Békés, Szarvasi út 64/1. szám (hrsz.: 3736/2) és a Békés, belterület (hrsz.:
3736/12, 3737, 3742) alatti ingatlanok telekhatár-rendezése
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. A „Békési Fürdőért” Közalapítvány kuratóriumi tagjának választása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
18. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
19. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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20. Felmondott lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
21. Petrás Zoltánné Békés, Durkó u. 19. szám alatti lakos elhelyezési ügye
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
22. Közművesítési hozzájárulási kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
23. Közgyógyellátás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
24. Horváth Erzsébet Békés, Téglagyár IX., 84/4. lakásbérleti ügye
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
25. Pályázat elbírálása a Békés, Széchenyi tér 4/2. szám (hrsz.: 2239/A/2) alatti üzlet
értékesítésének vonatkozásában
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
26. Füredi Jánosné közgyógyellátás ügyében benyújtott fellebbezésének 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
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Szóbeli kiegészítésében helyesbíti a tájékoztató 1. pontját,
mivel 2014. március 1-jén képviselték Magyarittabén Békés Várost Mester Péter úrral, és a
Színjátszó Csoporttal.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönik, hogy képviselték a testvértelepülést. A dátumot
természetesen javítják.
Mivel további 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:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2014. (III. 27.) 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: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2014. (III. 27.) 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
74/2014. (III. 27.) 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:

Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
2013. évi munkájáról

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.
RÁCZ ATTILA képviselő: Úgy gondolja, hogy a testület elé került tájékoztató alátámasztja a
képviselő-testület korábbi jó döntését igazgató asszony kinevezését illetően, hiszen látszik,
hogy teljesen átfogó, a feladatokra koncentráló tájékoztató van a képviselő-testület előtt.
Mindenképpen javasolja az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Maga is így gondolja. Mivel további kérdés, észrevétel nem
hangzott el, megkéri igazgató asszonyt, hogy a kollektívának is adja át az elismerő szavaikat.
KÁDASNÉ ÖREG JULIANNA igazgató: Megköszöni az elismerő szavakat a kollégái
nevében is, és tolmácsolni fogja részükre. Valóban minden évben igyekszik úgy összeállítani
a munkájukról szóló tájékoztatót, hogy az tartalmas legyen.
IZSÓ GÁBOR polgármester: 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
75/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény
és Rendelőintézet 2013. évi munkájáról

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.
Ugyanakkor elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a gyógyvíz minősítésére figyeljenek oda,
illetve lényeges lenne, ha térségi minősítést kapna a víz, mivel sokkal vonzóbbá is lehetne
tenni ez által.

7

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Mindenek
előtt megköszöni a beszámolót. Hozzáfűzi, hogy annak idején a képviselő-testület nagyon
sokat tett azért, hogy megtarthassák ezt az intézményt, ugyanis ha esetleg átadták volna a
kórháznak, esetleg széthullott volna, a szakorvosi ellátások elkerültek volna Békésről.
Problémának tartja az orvosi kar elöregedését, amely veszélyezteti a szakorvosi ellátást.
Kérdése, hogy az intézményvezetés mit tesz azért, hogy a nyugdíjba vonuló orvosokat pótolni
lehessen? Nagyon sokan már most nyugdíj mellett végzik a munkájukat, pl. a
gyermekorvosok, reumatológus, urológus. Ez nem csak a város, hanem az egész járás
egészségügyi ellátását alapvetően meghatározza.
További kérdése, hogy hogyan történik a röntgen ellátás? Ugyanis a betegektől származó
információi szerint a beutalástól számítva napokkal később kerül vissza a vizsgálati eredmény
a háziorvoshoz.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Kérdése, van-e elképzelés arra a problémára, hogy
a sebészet és a labor előtt megszűnjön a tumultus?
RÁCZ ATTILA képviselő: Csatlakozik a Mucsi András képviselő által elmondottakhoz.
Jelentős lépést tett azzal az önkormányzat, hogy itt tartotta az intézményt. Ugyanakkor ez
felelősséggel is jár, hiszen kitűnik a beszámolóból, hogy komoly problémák lehetnek. Pl. a
gyógyászati központi rendelő, fürdő beszámolójából elég jelentős esetszám csökkenést
láthatnak, és az finanszírozási problémákat is okozhat. Az iskolavédőnők fejezetben pedig az
áll, hogy a dolgozók a megkapott béremelésük egy részéből hozzájárultak új bútorok,
függönyök vásárlásához. Tehát az önkormányzatnak fejleszteni is tudnia kellene az
intézményt. Tavaly volt egy jelentősebb összeg (50-60 millió Ft) elkülönítve, amely csak az
egészségügy céljaira volt fordítható. Kérdése, hogy ennek felhasználása megtörtént-e?
Biztosítottak-e a működtetés feltételei?
DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató-főorvos: Az elhangzott kérdésekre az alábbi
válaszokat adja.
A nyugdíj melletti dolgozással kapcsolatban a beszámolóban is leírta, hogy azzal, hogy
önkormányzati fenntartásban maradt az intézmény, a nyugdíj mellett dolgozókat át lehetett
minősíteni vállalkozó orvosokká, és így addig dolgoznak, ameddig szeretnének, illetve
ameddig alkalmas, és alkalmazzák. Tehát nem behatárolt, hogy egy orvos hány éves koráig
dolgozik, pl. egy 91 éves pszichiáter Budapesten még aktív, mert annyira kevés a szakorvos.
A gyermekorvosok nem tartoznak az intézményhez, ezért az ő utánpótlásukat az
önkormányzatnak kell megoldania, hiszen alapellátási feladat.
A szakemberek pótlása a járóbeteg ellátásban nem csak Békésen, hanem az egész járásban,
megyében, és lassan országosan is probléma. Szinte nincs olyan szakorvosi szakma, amely ne
lenne hiánycikk.
A rendelőintézet részéről szükségesnek tartják, hogy a vállalkozó orvosaikkal piaci alapokra
helyezzék az óradíjakat. Általában évente, januárban kötnek szerződést a vállalkozó
orvosokkal, és azzal szembesülnek, hogy ez az ár évről-évre emelkedik. Amennyire a TB
finanszírozás engedi, és amennyire meg tudnak egyezni, egyelőre még tudják biztosítani az
ellátást és a működési feltételeket is, a humán erőforrást is, de ha a jövőben a nyugdíjas
orvosok nem akarnak tovább dolgozni, akkor ez problémát fog jelenteni. Nem gondolja, hogy
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egyedül ő, mint rendelőintézeti vezető, ezt a problémát Magyarországon megoldja. Jelenleg
kb. 28 ezer orvos dolgozik Magyarországon, ezelőtt 10-15 évvel még 40 ezer volt. A most
végzett orvosok nagy része nem Békésre, és nem Békés Megyébe akar jönni dolgozni, hanem
még a klinikákon is nagyon nehéz a szakorvosi utánpótlás, rezidensnek nem jelentkeznek.
Ugyanez vonatkozik a háziorvosra és házi gyermekorvosra is. Most már mindenhol gond az
orvosok utánpótlása. A rezidenseket úgy próbálták itt tartani, hogy 100 ezer Ft-tal több
fizetést adnak nekik, ha nem fogadnak el hálapénzt, viszont ez a kórházakban ahhoz vezetett,
hogy az 5-6-10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakorvos kevesebb bérért dolgozott,
mint a rezidens. Tehát nem ez az a grémium, amely a problémát megoldja.
A röntgen szakrendeléssel kapcsolatos panaszra válaszolva elmondja, nagyon örültek, amikor
a nyugdíjba vonuló röntgen szakorvos helyett találtak egy fiatal szakorvost, aki nem akart
visszamenni a gyulai kórházba, hanem itt vállalt munkát. Azonban ő 3 gyermekes családanya,
és ha egyes napokon nincs rendelés, az azért van, mert betegek a gyermekei. A másik
szakorvos, az ultrahangos, ha éppen itt van a rendelőben, főleg a sürgős leleteket kiértékeli.
Azonban előfordult, hogy egyik orvos sem volt itt, akkor előfordul, hogy aznap nem kap
leletet a beteg. Azzal, hogy sikerült betölteni a radiológusi állást, talán elkerülhetik azt a
tendenciát, hogy teleradiológia van, tehát távleletezik a radiológus orvos, mert nagyon kevés
van az országban. A későbbiekben ez jelenthet megoldást, de valószínűleg drágább lesz ez a
megoldás.
A labor és a sebészet előtti tumultussal kapcsolatban elmondja, hogy ez esetben az épületben
nem tudnak máshogy gondolkodni. Volt már erről szó 10-15 évvel ezelőtt, hogy kellene a
rendelőintézetnek egy oldalsó kétszintes szárnyat építeni, és akkor ott elférnének a várakozó
betegek. Azt nem tudja, hogy miért került pont egymás mellé ez a két szakrendelés. A labor
reggel várja a betegeket, ezen nem tudnak változtatni, mert a vizsgálatok megkövetelik az
éhgyomorra történő anyaglevételt. A sebészeten szintén nem tudnak kizárólag előjegyzéssel
dolgozni, hiszen sürgősségi esetek vannak. Aki kötözésre jön, azokat viszont szokták
előjegyzéssel fogadni, hogy ne legyen olyan nagy a tumultus reggel. Tehát most fizikai
képtelenség megoldani ezt a problémát.
A fürdő esetszám csökkenésével kapcsolatban elmondja, ez nem olyan nagymértékű. Az
előző évhez képest volt jelentős az emelkedés, amikor megújult a fürdő, tehát a tavalyi
csökkenés nem jelentett nagy kiesést. Szükségesnek tartja elmondani, hogy a fürdőbe járók
finanszírozása más, mint a többi szakrendelésé. A többi szakrendelésen a TB finanszírozás
pontok, teljesítmény alapján történik. A fürdőben a reumatológus úgy írja fel a kezeléseket,
hogy az ún. száraz fizioterápiás kezelés mellé hozzáteszi a balneoterápiás vizes kezeléseket,
tehát amihez gyógyvíz kell. Ezekhez a kezelésekhez viszont a TB csak ártámogatást ad, nem
támogatja 100%-osan, a betegnek egy bizonyos önrészt kell fizetnie. Ez esetenként 2-3-4 ezer
Ft-ot jelent a betegeknek, és bizony nem mindig tudják vállalni. Ezért visszaadják az előírt
kezeléseket, mert nem tudják megfizetni. Valószínűleg ez az oka az esetszám csökkenésnek,
mert a többi rendelés esetében nem csökkent az esetszám.
Elhangzott, hogy az iskolai védőnők saját erőből járultak hozzá bútorok vásárlásához a
béremelésükből. Elmondja, hogy ez nagyon kevés, kéthavi béremelés volt, ami egy főre
vetítve 10 ezer Ft-ot jelentett. Nem csak az iskolai, hanem a területi védőnők is hozzájárultak
ahhoz, hogy azt a három helyiséget, ahol ők vannak, megfelelő állapotba hozzák, hogy az
ÁNTSZ előírásoknak meg tudjanak felelni.
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Az 50 millió Ft körüli TB pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatban elmondja, hogy ez
mindig le van fedve, illetve mivel két hónapos a TB utófinanszírozás, ezért mindig kellett
tartalékot képezni, ha valamire kell, akkor legyen. Ez már évek óta így van, hogy kb. kéthavi
finanszírozást félretesznek. Ezt egyébként nem lehet akármire felhasználni.
A működés feltételei egyelőre megvannak, a tárgyi és személyi feltételek is megfelelők. A
2012-es minimumfeltételekhez ami kellett, beszerezték.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy bizony az épület is
nagyon rossz állapotban van, egy jó pályázattal fel lehetne újítani. Ehhez a városnak is hozzá
kell járulnia, figyelnie kell a pályázati lehetőségeket. A modernizálást nem követte az
elektromos hálózat fejlesztése, és ez is igen komoly problémát okoz. Valamennyi összeget be
kellene tervezni és szakaszosan hozzá kellene kezdeni a felújításhoz.
Úgy gondolja, ha nagyobb lenne az orvosok anyagi elismerése, nem lennének ilyen komoly
problémák orvoshiány terén.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Mint vállalkozó háziorvos, a kollegái kéréseit is
tolmácsolja. A háziorvosok a TB finanszírozásból tartják fenn a praxist, benne van az
asszisztens és a körzeti nővér fizetésétől kezdve a műszerekig, benzinköltségig minden. Ebből
háziorvosonként évente háromnegyed millió Ft-ot fizetnek vissza rezsiköltség címén a
rendelőintézetnek, melyet kissé soknak tartanak.
A másik az iparűzési adó elengedési lehetőségének kérdése. Van olyan település, ahol ezt
elengedik a vállalkozó háziorvosoknak. Nem tudja, hogy erre lenne-e lehetőség Békésen?
A röntgendiagnosztikai problémával kapcsolatban elmondja, hogy ennek áthidalására olyan
megoldásokat szokott választani, hogy sürgős esetekben vagy a tüdőgyógyászt, vagy a sebészt
kéri meg, hogy nézze meg röntgenen a beteget, ha a röntgenorvos nincs ott. Azonban amikor
a rendelőintézetben pl. csütörtökön 13 és 15 óra között már nem rendel sem a tüdőgyógyász,
sem a sebész, ez a lehetőség sincs, és ilyen esetben az a beteg majd csak hétfőn fog leletet
kapni. Ezért meg fog szaporodni a sürgősségi osztályra küldendők száma. Ezen esetekben
mérlegelni kellene a távdiagnózis lehetőségét.
Még egy lakossági panaszt tolmácsol, mely szerint nem lehetne-e közelebb helyezni a
gyerekgyógyászatot a csecsemő tanácsadóhoz? Ugyanis jelenleg a gyerekeket nem a
szabadban, hanem a rendelőn keresztül viszik át, így tovább fertőződhetnek az ott várakozó
betegektől.
A rendelőintézet fűtését nem lehet szabályozni, szinte állandóan nyitva tartják az ablakokat,
és ez takarékossági szempontból igen kedvezőtlen.
DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató főorvos: Válaszában elmondja, hogy a csecsemő
tanácsadás ÁNTSZ előírás, nem mehetnek át.
A rendelőintézet fűtésével kapcsolatban elmondja, hogy nagyon korszerűtlen, termosztát
elhelyezésére nincs mód, így nem tudják szabályozni. Viszont a gyermekgyógyászati részen
kell a meleg, másutt viszont kénytelenek ablakot nyitni, mert olyan meleg van.
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A tüdőgyógyászat, sebészet, radiológia problémakörrel kapcsolatban elmondja, hogy a
teleradiológia sem tud azonnali eredményt adni, csak másnapra, és 800 Ft/lelet a költsége.
Sajnos a helyettesítéseket nem tudják megoldani sem itt, sem a kórházakban.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elég sok probléma felmerült a vita során egyrészt az elhelyezést
illetően, másrészt egyéb kérdésekben, amelyek más okokra vezethetők vissza. Sajnos évek óta
tendencia az orvoshiány, és az itt elhangzottak jó része ennek a következménye.
A rendelőintézet felújítására viszont megnyugtató választ tud adni, mert a következő
ciklusban ez meg fog történni. Elkülönített keret van rá, teljes felújításra fog sor kerülni. Nem
biztos, hogy már jövőre, de 1-2 éven belül biztosan meg fog történni. Ezért az igazgató
főorvos asszony türelmét kéri addig is, mert nem volna szerencsés addig hozzányúlni az
elektromos vezetékekhez, nem volna szerencsés most akár 1-2 millió Ft-ot is rákölteni, ha újra
hozzá kell majd nyúlni a teljes körű felújítás során az épülethez.
RÁCZ ATTILA képviselő: Alpolgármester úr jelezte, hogy igen magasak a rezsiköltségek.
Addig, amíg a korszerűsítés nem történik meg, javasolja, hogy végeztessenek egy energetikai
felülvizsgálatot a rendelőintézetben, és hátha lehetne a fűtést szabályozni, ezzel
csökkenthetnék a rezsiköltségeket.
DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató főorvos: Történt már ilyen vizsgálat, és nem lehet
megoldani a fűtés szabályozását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A korfán egyelőre sajnos nem nagyon tudnak változtatni, ennek
hosszú távú megoldásán kormányzati szinten is dolgoznak. Arra kéri főorvos asszonyt, és
rajta keresztül valamennyi rendelőintézetben dolgozót, hogy közvetítsék a felújításra
vonatkozó ígéretet, mert ez biztatást adhat mindenkinek, és próbáljanak helyt állni ezek között
a nehéz körülmények között is. A háziorvosok iparűzési adóját pedig a pályázat saját erejéhez
fogják felhasználni.
Megköszönik a végzett munkát és a beszámolót.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy fogadja el a képviselőtestület az előterjesztett beszámolót, melyet szavazásra bocsát.
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
76/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Civil szervezetek támogatása

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 egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot.
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
77/2014. (III. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
határozat mellékletét képező „Civil szervezetek
támogatása” című táblázat szerinti összegekkel – Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
rendeletében megállapított civil szervezetek működési
támogatása keret terhére – támogatja a városban működő
civil szervezeteket.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek szerint
támogatásban részesített szervezetekkel szerződést
kössön a támogatások felhasználásáról azzal, hogy a
támogatottaknak 2015. január 31. napjáig 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 meglétének igazolása.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

2014. I. félévi sporttevékenységek támogatása

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 egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Bár történt egy kis emelés a tavalyi
támogatásokhoz képest, mégis valamivel nagyobb mozgásteret kellene hagyni az
egyesületeknek, hogy esetleges túllépésnél is tudjanak működni. Mintegy 10%-kal magasabb
támogatásokat javasol. Figyelembe kellene venni azt is, hogy TAO címén most jóval nagyobb
összegeket fizetnek be terembérleti díjként az egyesületek, mint amit támogatásként
visszakapnak.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A Férfi Kosárlabda ha feljut az NB I-be, akkor ezt az
egyesületet is kiemelik, és külön finanszírozzák?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez utóbbival kapcsolatban elmondja hogy egyelőre erről nincs
döntés, az új helyzet ismeretében ismét át kell majd tekinteni, hogy milyen támogatást tudnak
részére biztosítani. Pillanatnyilag ezzel a keretösszeggel kell számolni, nem hiszi, hogy az
önkormányzat ennél többet tudna fordítani sporttámogatásra.
A TAO-val kapcsolatban elmondja, hogy kicsit visszapótolnak az érintett egyesületek az
önkormányzat kiadásaiba, pl. a Férfi Kézilabda 18 millió Ft-ot fizet vissza, de ugyan így fizet
a Futball Club és a Női Kézilabda is. Azonban a TAO jelentős része megmarad az
egyesületeknek.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett
határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2014. (III. 27.) határozata:
1./
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a sportszervezetek 2014. I. félévi
támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Sportszervezet
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
BTE Súlyemelő Szakosztály
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda)

2014.I. félévi
támogatás
EFt-ban
2000
190
190
110
450
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Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda)
Békési Diákok Atlétikai Clubja
Békési Kajak - Kenu Club
Békési Futball Club
Női Kézilabda Torna Egylet
Jóbarát Biliárd Klub
Linea Aerobik Klub
Surman Box Club
ÖSSZESEN:

600
540
1525
1550
355
50
110
230
7900

2./
Felkéri polgármesterét, hogy a szervezetekkel kösse meg a támogatás felhasználására,
illetve az arról való elszámolás feltételeire és módjára vonatkozó megállapodásokat.
3./
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportlétesítmények működtetése,
fejlesztése feladaton szereplő Ökölvívó termek működtetése soron szereplő bruttó 508.000.Ft-ot az alábbiak szerint osztja meg a Békési Torna Egylet és a Surman Box Club között:
Békési Torna Egylet számára bruttó 254.000.- Ft, Surman Box Club számára bruttó 254.000.Ft, melyet a sportszervezetek az Önkormányzatnak kiállított számla alapján kaphatnak meg.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a 2013. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta,
hosszasan elemezte a beszámolót, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
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
79/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. évi helyi adózás
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Tárnok Lászlóné jegyző
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NAPIREND TÁRGYA:

Az önkormányzati lakások lakbérének 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 elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett javaslatot.
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
80/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 30.§-a alapján
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérét
felülvizsgálta és azt változtatás nélkül hatályban tartja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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
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, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett rendelet-tervezetet.
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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
8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete:
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL
szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
1.) Köztisztasági rendelet felülvizsgálata
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 4 igen szavazattal, 2
tartózkodással tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és az
írásos kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Kérdése, hogy van-e még közterületfelügyelet a
városban, aki ellenőrizné a közterület tisztántartását?
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke által elmondottakat azzal egészíti ki, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 3 nem
szavazattal, 2 tartózkodással nem támogatta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
rendelet-tervezetet.
Elég nagy vita alakult ki a bizottsági ülésen, és a Pénzügyi Bizottság ülésén is, amely
valószínűleg azért történt, mert a tervezetek néhány pontja nem gyakorlatias, és a városnak
nem is szándéka betartatni, mert konfrontáció lenne a lakossággal. Pl. a 9.§ (2) bekezdése
szerint a városban lévő utakat az úttest középvonaláig le kellene hetente sepregetni. A maga
részéről még senkit sem látott utat sepregetni. Szintén ebben a pontban szerepel az, hogy
szintén hetente a keréknyomokat és kátyúkat is be kellene egyengetni. Ilyet sem látott még,
kivéve néhány idősebb embert. Ezért nem javasolja, hogy ezért még büntetést is kilátásba
helyezzenek. Ezért a maga részéről nem támogatja a rendelet-tervezetet.
Van egy régi probléma, amellyel már korábban többször is megkeresték a képviselőket,
polgármester urat is, hogy mindenkinek kötelező a szemétszállítás, ha van szemete, ha nincs.
Mivel a lakosságnak nem kell fizetni szemétszállítási, csak a kommunális adót, ezzel nem
kíván foglalkozni. Viszont a vállalkozóknak akkor is fizetniük kell a szemétszállításért, ha
van szemetük, ha nincs, ha van kukájuk, ha nincs. Többször felmerült már, hogy vannak olyan
vállalkozások, ahol ténylegesen nem keletkezik szemét, és ők is kötelesek szerződést kötni és
fizetni. Ez nincs szabályozva a tervezetben, ezért javasolja, erre is vezessenek be valamilyen
szabályozást, mert tényleges szolgáltatás nem áll a díjfizetéssel szemben. Mivel kötelező
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igénybe venni, és meg kell egyezni a ürítési gyakoriságról is, azt javasolja, hogy egyedi
elbírálás alapján minimális átalánydíjat fizessenek a vállalkozók.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottsági szavazati arányokat az egész előterjesztés támogatására
vonatkozóan ismertette.
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Az elhangzottakra az alábbiakat válaszolja.
Közterületfelügyelet a ’90-es évek elejétől nincs a városban, de természetesen nem gazdátlan
a város, és a lakossági jelzések is segítenek. A városüzemeltetés és Nánási Zsolt munkatárs
feladatát képezi ennek a tevékenységnek az ellátása.
Tudják, hogy új elem a régihez képest az aszfalt út seprése. A város a főbb utak seprését
közmunkaerővel végzi el, viszont lehetetlen az összes városi utat közmunkásokkal
takaríttatni. Véleménye szerint ha nem is hetente, de alkalomszerűen pl. a felhordott sarat
lesepregethetik a lakók.
Földútnál eső után a keréknyomok elegyengetése, gereblyézése elvárható, ezért ezt
mindenképpen javasolja benne hagyni a rendelet-tervezetben.
A vállalkozók szemétszállítási kötelezettségével kapcsolatos válaszadásra felkéri a szolgáltató
Kft. ügyvezetőjét.
ILYÉS PÉTER a BKSZ Kft. ügyvezetője: Nem javasolja, hogy átalánydíjat vezessenek be
azon vállalkozók számára, akik úgy vélik, hogy nincs hulladékuk, mert nincs olyan, hogy nem
keletkezik hulladék, pl. egy munkahelyen általában 8 órát töltenek az emberek, és ez idő alatt
étkeznek, tehát óhatatlan, hogy ne keletkezzen hulladék. Többféle űrtartalmú edényeik
vannak, mindenki kiválaszthatja a neki legjobban megfelelőt. Kérik, hogy vegyék igénybe ezt
a vállalkozók.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Kérdezték tőle lakók, hogy hol, és mire lehet igényelni a kék
színű kukákat?
ILYÉS PÉTER a BKSZ Kft. ügyvezetője: Ezeket a kék színű kukákat a szelektív
hulladékgyűjtéshez lehet igényelni. Jelenleg 3.200 ilyen edényt szállítottak már ki a
lakosokhoz. Most már barna és szürke színű edények vannak a meglévő kékek mellett.
Szeretik a lakosok ezt a fajta gyűjtési módot, sokan igényelnek ilyen edényzetet.
Megpróbálják a visszaéléseket kiszűrni, mert vannak, akik vegyes szemetet raknak bele.
Itt említi meg, hogy hétfőn lesz a Szarvasi u. 64/1. számú ingatlanon a Hulladékudvar és
Szelektív Hulladékválogató Csarnok átadása, ahová a lakosság behozhatja a hulladékait.
Eddig nagy probléma volt az elektronikai hulladék, illetve a gumiabroncs és egyéb
elhelyezése. Most már ingyenesen lehetőség lesz ezeket is elhelyezni ezen a helyen.
Hétköznap munkaidőben, illetve szombaton is lehetőség lesz erre. Erről az újságban, illetve
szórólapon is tájékoztatni fogják a lakosságot. Edényeket a Verseny utcai telephelyen lehet
igényelni 8 – 14 óra között. Telefonon is lehet igényelni, és kiszállítják.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Azt javasolja, hogy a legkisebb űrtartalmú edényzet
félévenkénti egyszeri ürítésének díját kelljen megfizetniük ilyen esetekben a vállalkozóknak.
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ILYÉS PÉTER a BKSZ Kft. ügyvezetője: Az Erzsébet Liget bejáratánál, ahol kisebb
pavilonok vannak, régebben volt kihelyezve egy 1100 literes konténer a parkolóba, és mindig
rendszeresen megtelt, sőt még mellette is volt hulladék, és ebbe nem a tömblakók pakoltak
szemetet, hanem az ott lévő üzletek. Azon üzletek közül egyikkel sincs szerződésük. Az 1100
literes edényzetet ott megszüntették, és valószínűleg más lakótömbök kukáiba viszik el az
üzletek a náluk keletkezett hulladékot a vállalkozások.
RÁCZ ATTILA képviselő: Örül, hogy megvalósul a hulladékudvar és szemétválogatás. Kéri,
hogy küldjék el az ezzel kapcsolatos felhívást a Torony Rádiónak is, és segítenek, hogy minél
szélesebb körhöz eljuthasson ennek a lehetősége.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Úgy gondolja, ha egy egyedül álló idős ember ki tudja
fizetni a szemétszállításhoz szükséges kommunális adót, aki valóban minimális hulladékot
képez, akkor egy vállalkozás is elbírná a szemétszállítási díj fizetését.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem azt mondta, hogy ne fizessenek díjat a vállalkozók, hanem
félévente üríttessenek egy kisebb edényzetet.
ILYÉS PÉTER a BKSZ Kft. ügyvezetője: Egy 120 literes kukának 450 Ft az ürítési díja. Ha
ennyit kérnének félévente, ezt elvinné a számlázási, kipostázási, pénzkezelési költség.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként
szavazásra bocsátja Szalai László képviselő módosító javaslatát: Azoknak a vállalkozásoknak,
amelyeknél minimális hulladék keletkezik, a legkisebb edényzet félévenkénti egyszeri
ürítésének díját kelljen megfizetniük.
ILYÉS PÉTER a BKSZ Kft. ügyvezetője: Felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy
ez jogszabályellenes módosítási javaslat, mert egészségügyi rendelet írja elő, hogy
nagyvárosias lakókörnyezetben hetente 2x kell elszállítani a hulladékot, egyéb helyekről
pedig egyszer, amelyek biológiailag lebomló anyagot tartalmazhatnak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Felteszi szavazásra az előbb megfogalmazott módosító
javaslatot azzal, hogy a maga részéről nem javasolja az elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 9 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete nem fogadja el Szalai
László
képviselőnek
a
köztisztasági
rendelet
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos
azon
módosító
javaslatát,
hogy
azoknak
a
vállalkozásoknak,
amelyeknél
minimális
hulladék
keletkezik, a legkisebb edényzet félévenkénti egyszeri
ürítésének díját kelljen megfizetniük.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztésben lévő határozati
javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés
Megyei Kormányhivatal - 2014. február 13. napján kelt törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért, és a
köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletét
a törvényességi felhívásban foglaltak alapján felülvizsgálta,
a jogszabálysértés megszüntetése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtette.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett négy rendelet-tervezetet
külön-külön.
Szavazás előtt megállapítja, hogy Barkász Sándor visszatért az ülésterembe, így a szavazásnál
jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete:
A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete:
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL
KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI
KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete:
A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ HELYI
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete:
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ
SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK
JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL
szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
3.) Beszámoló a LISZ Kft. 2013. évi tevékenységéről
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 a beszámolót.
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
83/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
LISZ Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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4.) Beszámoló a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.. 2013. évi tevékenységéről
Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta a beszámolót.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Kérdése, hogy a Kft. tevékenységi körén belül a
hulladékszállítás, ártalmatlanítás üzletág milyen eredménnyel működött tavaly?
ILYÉS PÉTER a BKSZ Kft. ügyvezetője: Válaszában elmondja, hogy a hulladékgyűjtésből
származó árbevételük a tavalyi évben 102.651 eFt volt, a kiadásuk megközelítően 102 millió
Ft volt, tehát a hulladéktevékenységből származó nyereségük 650 eFt volt. Ez sok dologból
tevődik össze. Az egyik, hogy a lakossági hulladékgyűjtés szinte nullás, mivel nem ez a célja
sem a Kft-nek, sem az önkormányzatnak. A vállalkozói hulladékgyűjtésből származó
bevételük terhére pedig számos olyan fejlesztést valósítottak meg a hulladékgazdálkodás
terén, amit ebből finanszírozni tudtak. Ilyen volt pl. a 4 ezer db hulladékgyűjtő edény
beszerzése, a környezetvédelmi engedélyek beszerzése, a telepelőkészítés. Összességében kb.
22 millió Ft-ot tudtak fejlesztésekre fordítani. Tavaly még egy láncos hulladékgyűjtő járművet
is be tudtak szerezni, amelynek 15%-os az amortizációja, ez szintén a tavalyi eredmény
terhére valósult meg.
Tavaly 7 tevékenységi köre volt a Kft-nek, ebből a városüzemeltetés nullás lett, mivel itt is
csak a költségeiket tudták elszámolni az önkormányzat felé, profitszerzés nem volt. Az
Inkubátorház üzemeltetése szintén nullás lett az év végén, amelynél szintén nem a
profitszerzés volt a cél, viszont itt kiemeli, hogy végre sikerült megfordítani a régi trendet, így
tavaly már 4.700 eFt-os eredményt értek el az Inkubátorházban az önkormányzat javára.
Előző években 2 – 2,5 millió Ft-os mínusz eredménye volt. Az idei év még jobb lesz,
folyamatosan pluszban vannak, minden helyiség ki van adva. Még olyan helyiségeket is
berendeztek, illetve átalakítottak, amik korábban nem voltak, pl. szociális helyiségek.
Szintén nem termelhetett pluszt az óvodaépítési tevékenységük. Itt arra törekednek, hogy az
önkormányzatnál rendelkezésre álló összegből valósítsák meg.
Vállalkozói tevékenységük körébe tartozik a gépek üzemeltetése, pl. gréderrel, aprító géppel
végzett munkák, és itt jelentős volt az eredmény.
Mélyépítési tevékenységet is folytattak, egy külső vállalkozónak végeztek munkát, ott 7
milliós eredményt értek el.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, mint a Kft. FB elnöke megerősíti az elmondottakat.
Folyamatosan ellenőrizték a Kft. működését a tavalyi év folyamán. A lakosság és az
önkormányzat felé nyereség nélkül végzi a szolgáltatást, sokszor még az alatt, tehát ez az
eredmény az egyéb tevékenységből származik. Nagyon ügyelnek arra, hogy a lakosság felé a
költségek minimális szinten maradjanak. Gratulál az ügyvezető munkájához, mert olyan plusz
feladatokat el tudott végezni, illetve az Inkubátorház működési bevételét is pozitív irányba
tudta fordítani,amelyek az önkormányzat bevételeit növelték.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a Kft. tevékenységével meg vannak elégedve.
Mint ki is tűnik a beszámolóból, eredményesen működik. Több tevékenységi kört ölel fel,
nagy tempóban fejlődik. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni azokra a megállapításokra is,
amiket a könyvvizsgáló megfogalmazott. Az eredményes működés mellett egyértelműen
hosszú távon abban kell gondolkodni, hogy ez a feszített munkatempó nehogy megbosszulja
magát. Ezt csak figyelmeztetésképpen említi meg, mert ez az önkormányzatnak
mindenképpen jó, és elérte a célját azzal, hogy különböző egyéb területeken is vállalkozik,
nagyon sokat segít, jövedelmet termel az önkormányzatnak. Bízik benne, hogy a következő
időszakban is így lesz. Szükség is lesz erre, és más jövedelemtermelő beruházásokra is, mivel
az önkormányzat költségvetése a nem kötelező feladatok ellátása tekintetében eléggé
forráshiányos. Korábban azt mondták, hogy az önkormányzat a legrosszabb vállalkozó, és
nem volt ilyen gyakorlat. Mostanra a tendencia megváltozott, hiszen az itt élő képzetlen
munkanélküliek nem találnak olyan vállalkozást, ahol el tudnának helyezkedni, ezért az
önkormányzatnak meg kell találnia számukra is a lehetőséget, akár a BKSZ Kft-n belül, akár
más kereteken belül, pl. a Szociális Szövetkezetben, vagy saját konyhán. Amíg nem érkezik
ide a 44-es út, addig itt nagy beruházásokra nem lehet számítani.
Szintén dicséretét fejezi ki a Kft. ügyvezetőjének és dolgozóinak, kéri ezt tolmácsolni feléjük
is.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett
határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

5.) Helyi autóbuszközlekedés versenyeztetés elbírálása
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 a az előterjesztett határozati javaslatot.
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.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja
a Körös-Volán Autóbuszközlekedési Zrt. ajánlatát és
felhatalmazza polgármesterét, hogy 2014. május 1. – 2023.
december 31. közötti időszakra – a Békés városában
végzendő helyi autóbusz közlekedésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést megkösse.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

6.) Belvízrendezés az élhetőbb településekért konzorciumi szerződés 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 a az előterjesztett határozati javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kb. 10 évvel ezelőtt volt nagy belvíz, több település ázott, és
Kondoros lett a konzorcium vezetője, és úgy ítélte meg, hogy a működési kiadásaira 400-500
ezer Ft-ot kérnek. A határozati javaslatban szereplő összeget figyelembe véve, amely 1.260
eFt, tehát háromszor annyi pénzt kérnek, mint amit 10 év alatt elköltöttek eddig. A bizottsági
ülésen is elmondta, ha valaki nem ad neki magyarázatot erre, akkor nem fogja megszavazni a
határozati javaslatot.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Mivel régen elkezdődött ez a program, de a kivitelezés az
utóbbi években folyt csak, jelentős költségek abban az időben nem merültek fel. Most vannak
folyamatban munkák, pótmunkák, be kell vonni szakértőket. Tehát most merülnek fel a
költségek, amikor folyik az építkezés.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ezt csak részben fogadja el, mert az előterjesztésben az áll,
hogy eddig merült fel 4-5 száz ezer forint kiadás.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2014. (III. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú,
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DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt
konzorciumi megállapodás módosítását jelen határozat
1. melléklete szerint, valamint jelen határozat 2.
melléklete szerinti a közbeszerzési szabályzatot
jóváhagyja,
polgármesterét
annak
aláírására
felhatalmazza.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
vállalja, hogy Kondoros Város Önkormányzata
Konzorciumvezető részére – jelen határozat 1.
melléklete szerinti megállapodás 10.5. pontjának
megfelelően - 94. 617,- Ft Működési Hozzájárulást fizet
2014. május 15. napjáig az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének
5.
mellékletének
fejlesztési
céltartalékok – fejlesztési célú pályázatok önereje
terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

7.) Vízterhelési díj megállapítása
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 a az előterjesztett határozati javaslatot azzal a
pontosítással, hogy természetesen a határozati javaslatban a díjtételek megállapítása 2014. 04.
01-től történik, nem 2013. 04. 01-től.
RÁCZ ATTILA képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a perrel kapcsolatban
mára tudnak bővebb tájékoztatást adni.
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Ma van tárgyalás a Szegedi Ítélőtáblán, melynek eredményéről
még most nem tud beszámolni. Holnap megkeresik őket, és tájékoztatni fogja a képviselő
urat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot a bizottsági elnök által tett pontosítás
figyelembe vételével.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul
veszi az Alföldvíz Zrt., mint közszolgáltató által Békés
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városra meghatározott vízterhelési díjak összegét, melyeket
az alábbi táblázat tartalmaz (ÁFA nélkül):

Fogyasztói szegmens

Vízterhelési egységdíj
2014. 04. 01-től
(Ft/m³)

lakossági fogyasztó

17,00

önkormányzati fogyasztó

17,00

hatósági díjas fogyasztó

20,90

szippantott szennyvíz után

26,80

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

8.) Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2007-2014. években
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. Kiemelte, hogy ez összességében az önkormányzatnak 723 millió Ft-ot hozott,
tehát jól jártak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Valóban jól járt az önkormányzat, de ehhez kellett az is, hogy a
Kormány kiegészítse és átvállalja az önkormányzatok adósságát. Ugyanakkor szükségesnek
tartja elmondani, hogy az önkormányzat a jó gazda gondosságával igyekezett eljárni, és nem
költötték el a pénzt, hanem csak a kamataiból használtak fel. Így ez az összeg reálisnak
mondható. Felelős gazdálkodás volt, amit a képviselő-testület konszenzussal szavazott meg
annak idején. Így sem bánja, hogy nem költötték el, mert nem lehetett tudni akkor, hogy
esetleg mi lesz a vége.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Azzal egyetért ami Polgármester úr elmondott, de véleménye
szerint a város csak közepesen járt jól, mert akik elköltötték, nagyon jól jártak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
kötvényforrás 2007-2014. évek pénzügyi műveleteinek
eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

9.) Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület támogatási kérelme
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 az előterjesztett határozati javaslatot.
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
89/2014. (III. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békési Szabadidős Lovasklub Egyesületet az
önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet 23. §-a alapján 1.800.000,- Ft visszatérítendő
támogatásban részesíti, azzal a feltétellel, hogy az
Egyesület köteles a támogatás összegét 2014. június 31.
napjáig az Önkormányzat részére visszafizetni.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
visszatérítendő támogatást az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében tervezett, projekt alszámlája terhére
biztosítja.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a határozat mellékletét
képező támogatási szerződés aláírására, a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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10.) Békés, Petőfi u. 21. szám alatti ingatlan üzleti vagyonná való minősítése
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 az előterjesztett határozati javaslatot.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Az iskola beszámolójában olvasta, hogy
tornaterem gondja van a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolának. Véleménye szerint nem olyan
nagy távolságra van ez az ingatlan az iskolától, és ha a terem olyan állapotban van, nem
lehetne megoldani az iskola gondjait ezzel?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem rossz az előbbi gondolat, szükség esetén igénybe fogják
venni. Azonban lesz majd egy másik előterjesztés, amelyben leírják, hogy egy Durkó utcai
ingatlanban szeretnének kialakítani egy tornaszobát a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
számára, amely közvetlen az iskola közelében van, és valamelyest enyhíti ezeket a gondokat
rövid távon. Hosszabb távon pályázati lehetőség van egy tornacsarnok építésére.
Mivel további 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:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2014. (III. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság alapító
okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja és az Intézmény számára a
határozat 2. melléklete szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Békési Tankerületével a határozat 3. melléklete szerinti megállapodást köti a
békési 800. hrsz. Békés, Petőfi u. 21. sz. ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Békés, Petőfi u. 21.
sz. alatti ingatlan vonatkozásában fennálló helyiségbérleti szerződések módosítását,
azzal, hogy vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában fennálló helyiségbérleti
szerződéseket a Békés, Petőfi u. 4. sz. alatti épületben azonos feltételekkel hatályában
fenntartja.
4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Békés, belterület
800. hrsz. alatt felvett, természetben Békés, Petőfi u. 21. sz. alatt található kivett
művelési ágú irodaház besorolás alatt álló ingatlant – az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §
(1) bekezdése, valamint 12. § (1) bekezdése alapján – forgalomképes üzleti vagyonná
nyilvánítja.
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5. Békés Város Önkormányzata Képviselő - testülete a Békés, belterület 800. hrsz. alatt
felvett, természetben Békés, Petőfi u. 21. sz. alatt található ingatlant értékesíteni
kívánja, felkéri polgármesterét, hogy az ingatlan értékbecslését végeztesse el, melynek
ismeretében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése
és az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.
(VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (1) - (2) bekezdése, illetve 13. § -a alapján a
pályázati felhívást a képviselő-testület elé terjessze elő.
6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megtételére, a dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
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 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A
VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL
szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
11.) 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 az előterjesztett határozati javaslatot.
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
91/2014. (III. 27.) határozata:
1.)

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

Családért Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Malom u. 5.; képviseli: Hankó-Király
Eszter kuratóriumi elnök;) támogatására 929.000,- Ft,

-

Békési Kézilabdázásért Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.,
képviseli: Mester Péter elnök) támogatására 472.000,- Ft,

-

Az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért Alapítvány (székhely: 5630 Békés,
Csabai út 30., képviseli: Bartyik Mátyásné elnök) támogatására 59.000,- Ft,

-

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (5630 Békés, Széchenyi tér 3., képviseli: Juhos
Józsefné elnök) támogatására 59.000,- Ft,

-

Torony Rádió Bt. (székhely: 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25., képviseli: Csurka Péter
üzletvezető) támogatására 811.000,- Ft,

-

Szilágyi László Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Széchenyi tér 21., képviseli:
Katona Gyula esperes lelkipásztor) támogatására 500.000,- Ft,

-

A Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Cseresznye
utca 5., képviseli: Csarnai Gábor elnök) támogatására: 118.000,- Ft,

-

Békési Motoros Baráti Kör (székhelye: 5630 Békés, Bethlen u. 16., képviseli: Berecz
Gábor 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
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.

3.)

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

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

12.) A Békés, Ady E. u. 6. szám alatti társasház kérelme
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 az írásos kiegészítés szerinti
határozati javaslatot javasolja elfogadásra.
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.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2014. (III. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Ady E. u. 6. szám alatti társasház - Bakucz János közös
képviselő által benyújtott – kérelméről tételes költségvetés,
valamint az erről szóló társasházi közgyűlési határozat
egyidejű becsatolását követően dönt.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 71/2014. (III. 28.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az
ülésterem elhagyására.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület n y í l t
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.

ülésen folytatja

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 11 képviselőből 10 képviselő jelen
van.
Interpellációkra adott válaszok:
1. Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő interpellációjára adott válasz:
1. Üzemen kívüli kandeláber
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A választ elfogadja.
2. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válasz:
1. Körbevágott kátyúzási pontok
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A választ elfogadja.
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3. Mucsi András képviselő interpellációira adott válaszok:
1. Krisztina zugi út javítása
2. Jégverem utca burkolatjavítása
IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő már nincs jelen, de eltávozása előtt nyilatkozott,
hogy elfogadja a válaszokat.
4. Pocsaji Ildikó képviselő interpellációira adott válaszok
1. Lelógó telefonvezeték
2. Főmérő-almérő vízmérésekkel kapcsolatos jogszabályváltozások
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.
5. Szalai László képviselő interpellációira adott válaszok:
1. Tájékoztató azon szervezetekről, melyekben Békés Város Önkormányzata
képviselteti magát
2. SZMSZ-szel kapcsolatos kérdés
3. Váradi u. 42-46. út állapota
4. Jantyik utcai probléma
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az 1. válasz 2. bekezdését korrekt válasznak tartja, azt
elfogadja.
Az 1. bekezdésben azonban nincsenek feltüntetve, hogy kik képviselik társadalmi munkában,
vagy díjazásért a várost, így erre még várja a választ.
2. válasz elfogadja.
3. válasz: Ezt tárgyalta a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén, és elmondta, hogy a Váradi
utca: folt folt hátán helyezkedik el, és mellettük van egy 8-10 cm mélységű lyuk, és ezen a
rövid szakaszon kb. 70-80-100 lyuk található, ami balesetveszélyes, bár ki van téve a 30 kmes sebességkorlátozó tábla.
Mivel a bizottsági ülésen elhangzott választ írásban nem kapták meg, így arra érdemben nem
tud reagálni. Azonban a bizottsági ülésen is elmondta, hogy mivel a lakók érdemi választ nem
kaptak a problémájukra, így ezt a választ nem fogadja el.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő nem fogadta el a 3. választ, szavazásra
bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2014. (III. 27.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
Szalai
László
képviselőnek a Váradi u. 42-46. út állapotával kapcsolatos
interpellációjára adott választ elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 4. válasz a Jantyik utcai probléma. Ez már háromnegyed
éve húzódik, rég le kellett volna zárni, és nem is érti, hogy miért nem zárják le. Ebben az
ügyben megpróbált közvetíteni a két fél között, de ez nem sikerült, megmerevedtek az
álláspontok, és úgy érzi, hogy ez az ügy túlnőtt rajta. Azonban a tervezővel kapcsolatos
kérdésére írásban nem kapott korrekt választ, bár az van leírva, hogy megkérték a
hozzájárulást, és a tervező hozzájárult. A tervező nem járult hozzá a mostani bejárathoz,
mivel 2013. november 11-én a Reményhír a Csíkos utcai bejáratra kért engedélyt, és ehhez
járult hozzá a tervező. A Reményhír, illetve a város részéről senki nem kért engedélyt a
Jantyik utcai bejáratra. Mivel a leírt válasz nem felel meg a valóságnak, ezért ezt a választ
nem tudja elfogadni. Rendelkezik a Reményhír által írt levéllel, melyben egyértelműen az áll,
hogy a Csíkos utcára kért engedélyt az építésztől.
A levél itt van nála, és felolvassa az erre vonatkozó részt belőle: „…Szíveskedjen elvi
hozzájárulást adni a Jantyik u. 21-25. szám alatti ingatlan Reményhír Intézményfenntartó
Központ által használt ingatlanrész Csíkos utca felől meglévő bejáratának átalakításával,
felújításával kapcsolatban.”
IZSÓ GÁBOR polgármester: A levél a hivatalban is megvan, de majd újabb levelet írnak a
tervezőnek, Bodonyi Csabának ezzel kapcsolatban, hogy mind a Csíkos, mind a Jantyik utcai
bejárathoz hozzájárul-e.
Elmondja, hogy időközben volt egy egyeztető fórum a Jantyik utcai lakókkal, és az érintett
intézményekkel, amelyre nem minden lakó ment el. Akik részt vettek az egyeztetésen,
közülük senki sem kifogásolja az átalakítást.
Valaki időközben bejelentést tett, és kihívta a Kormányhivatal Közlekedési Osztályát.
Megkéri Gál András osztályvezetőt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket arról, hogy mi volt a
hatóság álláspontja.
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Majd hivatalos jegyzőkönyv fog készülni a vizsgálatról,
azonban a helyszíni szemlén történtekről az alábbi tájékoztatást adja. A szemlén részt vett a
Közlekedési Hatóság, a Városi Rendőrkapitányság, a Reményhír Intézményfenntartó, és a
Jantyik utcai lakosok közül néhányan. A lakosok kifogásolták azt, hogy nagy a
gépjárműforgalom reggel, délután, illetve este, amikor valamilyen szakkör, vagy tanfolyam
van. Kifogásolták azt, hogy a kerékpártároló rossz helyen van, illetve azt, hogy néhányszor
gyermekek az utcán végezték el a „kisdolgukat”. Kifogásolták még, hogy néhányszor
benéztek az udvarukra, illetve az ablakon.
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A Közlekedési Hatóság szakemberei helyszínen elmondott véleménye szerint a
kerékpártárolóval semmi gond nincs, az az űrszelvénybe nem lóg bele. Viszont belelóg az
űrszelvénybe és balesetveszélyes a lakók által kihelyezett betonoszlop. Mindenképpen
javasolják, hogy ez ellen a város lépjen fel, mert amennyiben a közút kezelője észleli ezt az
űrszelvénybe lógó balesetveszélyes tárgyat, akkor kötelessége eltávolíttatni, ugyanis
ellenkező esetben baleset esetén az önkormányzatnak kell a kárt megtérítenie. Ha pedig nem
vette észre, akkor azért kell fizetnie, mert útellenőri szolgálatot kell működtetnie, vagyis egy
héten belül valamennyi városi utat körbe kellene járni, nézni. Javasolták, hogy ezeket
mindenképpen szisztematikusan számolja fel az önkormányzat.
A forgalomszámlálás 10 órakor kezdődött, és negyedórás volt. A gépjárműforgalom ez idő
alatt minimális volt, mindössze egy ételszállító és egy szerelő autó jött és fordult meg. A
lakosok egy része azt mondta, hogy majd írásban kíván nyilatkozni, amit a jegyzőkönyvbe
kívánnak majd belevetetni. Kicsit ideges volt a hangulat, de a Közlekedési Hatóság
szakemberei kézben tartották az eseményeket, nem volt különösebb veszekedés. Az iskola
részéről sem történt kifogásolás.
A Közlekedési Hatóság részéről elmondták még, hogy ők a forgalmi rendbe nem szólhatnak
bele, az az önkormányzat feladata, ők csak javaslatot tehetnek, ha lesz ilyen, azt meg fogják
tenni. Szóban azt mondták, hogy ilyen javaslatot valószínűleg nem fognak tenni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Rendkívüli módon sajnálja, hogy erre, az önkormányzat által
kezdeményezett békítő megbeszélésre a lakosok nem jöttek el, rosszhiszemű magatartást
tanúsítva. Ezt kifogásolja, mert az önkormányzat próbált közvetíteni a két fél között. Erre az
egyik fél nyitott volt, a másik nem, majd írásban kívánnak nyilatkozni. Így nyilván folytatódik
ez az ügy. Ott meg tudták volna beszélni a problémákat, a maga részéről lát megoldási
javaslatot, de ehhez a másik félnek is pozitív hozzáállást kellene tanúsítania, nem perekkel
fenyegetőznie, mert ez nyilván megkeményíti az álláspontokat.
Megkérdezi, hogy a 4. választ elfogadja-e a képviselő.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ezt a választ nem fogadja el. Sajnálja, hogy ennyire
elmérgesedett ez az ügy, időben lépni kellett volna, hiszen még augusztusban felvetette, de
nem jó irányba mozdultak el a dolgok. Az általa hivatkozott levélben nem kérték mindkét
bejárat átalakításához az engedélyt a tervezőtől.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez valóban kétséges, elírhatta a Reményhír a levélben, hogy
mire vonatkozik a hozzájárulási kérelem.
RÁCZ ATTILA képviselő: Azt javasolja, hogy most ne szavazzanak erről az interpellációról.
Várják meg az újabb levélre adott választ a tervezőtől, és majd annak megérkezése után
térjenek vissza erre az ügyre.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy az előbbi javaslatot
elfogadja-e.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Így elfogadja ezt a javaslatot, hogy majd az újabb tervezői
válaszlevél után térjenek vissza erre az ügyre.
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6. Balázs László képviselő interpellációjára adott korábbi válasz:
1. Daru utca kátyúzása
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.
Bejelentések - interpellációk:
POCSAI ILDIKÓ képviselő: 1. kérdés: Kéri, hogy a Kossuth u. 7. szám alatti lakóknak a
közvilágításra tett DÉMÁSZ ígéretet kérjék számon, mivel szinte hetenként fordulnak hozzá
ez ügyben az lakók.
2. kérdés: Méri Zoltán úr egy évre visszamenőleges kimutatását kéri arról, hogy a képviselőtestület által elfogadott bérbeadási névjegyzékről hogyan történnek a lakáskiutalások. Ugyanis
több, választókörzetében lévő igénylő panaszkodott nála, hogy amikor érdeklődtek a
lakásügyön, hogy hányan vannak még előttük a névjegyzéken, azt a választ kapják, hogy 3-4,
viszont amikor pár hónappal később érdeklődnek, már azt a választ kapják, hogy 8-9 igénylő
van előttük. Nem érti, hogy miért vannak a névjegyzéken szereplő sorrendtől eltérő, soron
kívüli lakáskiutalások azokon az eseteken kívül, amelyeket a képviselő-testület elfogad?
Amennyiben Méri úrnak a névjegyzéken szereplő sorrendtől eltérő javaslata van
lakáskiutalásra, ahhoz előzetesen kérje a bizottság, illetve a képviselő-testület hozzájárulását.
Ha ezt a gyakorlatot továbbra is így folytatja, akkor az az önkormányzatot járatja le.
Ezért kérte az egy évre történő visszamenőleges kimutatást arról, hogy milyen képviselőtestületi döntések születtek, illetve milyen lakáskiutalások történtek. Ezt a mostani ülésre még
nem tudta elkészíteni Méri úr. Kéri, hogy ezt a jövőre nézve vegyék sokkal komolyabban.
Már azt is javasolta a múltkor, hogy amikor megtörténik a döntés a kiutalásról, akkor ne két
hónap, vagy fél év múlva történjen meg a beköltözés, hanem két héten belül adják át a
lakásokat. A Városgondnokság ennek megfelelően járjon el.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a
hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület nyilvános ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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