
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. december 12-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, 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 

 Hegedűsné Kocsis Ildikó Békési Kistérségi Iskola igazgatóhelyettese 

 Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója 

 Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója 

 Dr. Gulyás Zsuzsanna EEI és Rendelőintézet igazgatója 

 Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetője 

 Mester Péter bizottsági tag 

 Takács Istvánné Pedagógus Szakszervezet képviselője 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Hidi József önkormányzati tanácsadó  

 Dr. Szöllősi Bernadett jogász  

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 

 Sápi András intézményi referens  

 Csökmei László Erik városi főépítész  

 meghívottak  

  

Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 h 

 

Igazoltan távolmaradt:    Barkász Sándor képviselő  

 

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 9 képviselő (Rácz Attila képviselő az ülés folyamán később érkezett). 

 

Az előzőekben meghallgathatták a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola 

diákjainak karácsonyi műsorát, melyet ezúton is megköszön részükre.   

 

Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy javasolja levenni a mai ülés 

napirendjéről a IV/22. sorszámú egyéb előterjesztést (Békés belterület (hrsz.: 3736/2, 

3736/12, 3737, 3742) alatti ingatlanok telekhatár-rendezése).  

A képviselő-testületnek az alábbi napirendi pontok esetében döntenie kell, hogy nyílt, vagy 

zárt ülésen kívánja megtárgyalni:  

 

IV/21.: Classic-Dent Fogorvosi Bt. bérleti szerződésének módosítása – zárt ülésen való 

tárgyalást javasol 
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IV/23. Tájékoztató az Önkormányzat kintlévőségeiről – zárt ülésen való tárgyalást javasol 

 

Szavazásra bocsátja az előző két javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

412/2013. (XII. 12.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. december 12-i 

ülésén az alábbi napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja 

meg:  

 

IV/21.:  Classic-Dent Fogorvosi Bt. bérleti 

szerződésének módosítása  

IV/23.:  Tájékoztató az Önkormányzat kintlévőségeiről 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendet az előbb 

elfogadottak figyelembevételével.   

 

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 

413/2013. (XII. 12.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. december 12-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

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

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

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

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/2. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

III. Előterjesztések 

1. Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2013. évi működtetéséről    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

     Koszecz Sándor igazgató, Kecskeméti Gábor Kulturális Közp.  
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2. Szakorvosi rendelések szüneteltetése    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

     Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, EEI és Rendelőintézet  

3. Békés Város Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkaterve    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

4. A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

5. Békés Város 2014. évi felújítási tervének elfogadása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

6. Beszámoló az Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról    

  Előterjesztő: Vámos László oktatási és kulturális tanácsnok  

7. Beszámoló a Beruházási Tanácsnok munkájáról    

  Előterjesztő: Barkász Sándor beruházási tanácsnok  

IV. Egyéb előterjesztések      

1. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 

módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet, és az 

önkormányzat SZMSZ-ének módosítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása      

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

5. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

6. Gyermekek átmeneti gondozása tárgyában ellátási szerződés kötése     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

7. Békés Város Településszerkezeti tervének módosítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

8. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

9. Településrendezési eszközök módosítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

10. Tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozat kérése a Békés, Kossuth u. 4. szám 

(hrsz.: 5633) alatti ingatlan használatba adásával kapcsolatosan 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

11. A helyi autóbusz-közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        
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12. Hétkrajcár Egyesület létrehozása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

13. Jantyik Mátyás festőművész és Gulyás György karnagy mellszobrának 

felállítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

14. A Békési Intézményfenntartó Társulás óvoda beruházásának átmeneti 

finanszírozása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

15. Feladatcsökkenés miatti előirányzat zárolás     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

16. Kötvényforrásról rendelkezés     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

17. A Szilágyi László Alapítvány támogatása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

18. Dr. Nagy György szerződésmódosítási kérelme     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

19. A Békési Férfi Kézilabda Kft. kölcsön ügyének rendezése     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

20. Tulajdoni jogok átruházása az Önkormányzat javára     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

21. Kérelem a Classic-Dent Fogorvosi Bt. bérleti szerződésének módosítása 

tárgyában 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

22. Tájékoztató az Önkormányzat kintlévőségeiről 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

23. Békési Férfi Kézilabda Kft. felügyelőbizottsági tagjának választása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

24. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

25. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

26. Szakember elhelyezési kérelem 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

27. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

V. Bejelentések, interpellációk 
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Egyidejűleg a IV/22. sorszámú, „Békés, belterület (hrsz.: 3736/2, 3736/12, 3737, 3742) alatti 

ingatlanok telekhatár-rendezése” tárgyú egyéb előterjesztést leveszi a mai ülése napirendjéről.   

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  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: 9 fő.  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:             

          

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

414/2013. (XII. 12.) határozata:    

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző 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: 9 fő.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

415/2013. (XII. 12.) határozata:    

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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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: 9 fő.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

416/2013. (XII. 12.) határozata:    

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2013. évi működtetéséről 

 

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 szavazással elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

Észrevételezi, hogy a hosszú mélyrepülés után végre szakmailag jó kezekben van a Dánfoki 

Üdülőközpont, azt látják az utóbbi években, hogy folyamatosan felfelé ível. A 

vendégéjszakák száma is évről évre nő, Dánfok kezdi visszanyerni azt a régi hírnevét, ami a 

’90-es években megvolt, de utána valahogy megkopott a fénye. Az anyag részletesen 

tartalmazza a számadatokat az Üdülőközpont forgalmára vonatkozóan, mely szerint 20%-os 

növekedés van a vendégéjszakák számánál. Ez mutatja az üdülőközpont jó hírnevét, és 

kimutatás is van arról, hogy honnan érkeztek vendégek 2013-ban, azonban tudja, hogy egy 

szlovákiai fiatalember is ott szállt meg, de voltak itt Miskolcról, illetve az ország nyugati 

részéről is. Nagyon fontos az is, hogy elkezdődtek a felújítások is, és szépen fejlődik Dánfok. 

A maga részéről gratulál ehhez a magas szintű munkához.  

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy 

fogadja el a képviselő-testület a beszámolót, 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:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

417/2013. (XII. 12.) határozata:    

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ Dánfoki Üdülőközpont 2013. évi működetéséről 

szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.   

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Szakorvosi rendelések szüneteltetése 

 

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 tárgyalásra alkalmasnak 

tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy 

fogadja el a képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot, 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 

418/2013. (XII. 12.) határozata:  

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Városi Egyesített 

Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet keretein belül 

működtetett járóbeteg szakrendelések 2013. december hó 30. 

és 31. napján a szakorvosok és szakdolgozók szabadsága 

miatt szüneteljenek.   

2. A betegek sürgős szakorvosi ellátását a szakrendelések 

szünetelésének ideje alatt a Békéscsabai Réthy Pál Kórház és 

Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztálya látja el.  

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Tájékoztatásért: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkaterve 

 

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 szerint 

tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  
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MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 

megtárgyalta, és két kiegészítő javaslatot támogatott, melyeket tartalmaz az írásos kiegészítés 

az alábbiak szerint:  

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság januári ülésére javasolják felvenni:  

 

 Békés Városi Színjátszó Stúdió tevékenységéről szóló tájékoztató 

 Békési helyi médiumok tevékenységéről szóló tájékoztatók 

 

Mivel a helyi médiumok önkormányzati támogatásban részesülnek, szükségesnek tartják, 

hogy tájékoztatást adjanak arról, hogy a kapott közpénzért milyen munkát végeztek a városi 

rendezvényekkel kapcsolatban.  

 

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

előterjesztést, és szintén javasoltak kiegészítést, melyet az írásos kiegészítés tartalmaz. Ennek 

figyelembevételével javasolják elfogadásra a munkatervi javaslatot.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Bizottsági ülésen is megfogalmazta azt, hogy 

aggályosnak tartja a médiumok elszámoltatását. Véleménye szerint a függetlenségüket meg 

kellene hagyni, és nem ilyen diktatórikus módszerekkel rákényszeríteni őket, hogy bizonyos 

eseményeken jelen legyenek, vagy ne legyenek jelen.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Ezzel 

egyetért, de a közpénzt azért adják, hogy szolgáltatást rendelnek meg, és ezért elvárnak 

valamit.  

 

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

Bizottság elnöke: Szintén ezt szerette volna mondani. Valamit valamiért.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Álláspontja a kettő között van, és csak akkor fogja 

megszavazni, ha mindenki úgy értelmezi, hogy tájékoztatást adnak a munkájukról, nem 

pénzügyileg kell elszámolniuk.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel egyetért, és erre gondolt az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság is.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Azt szeretné, ha az objektivitást is számon lehetne 

kérni, de azt nem lehet, és ezért nem lehet ilyen beszámolót kérni, mert ez nem biztos, hogy 

az objektív, tárgyilagos tájékoztatást fogja eredményezni. Meg kellene hagyni a médiának a 

függetlenségét.  

 

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

szavazásra bocsátja a munkatervhez érkezett kiegészítő javaslatokat a most kiosztott írásos 

kiegészítésben foglaltak szerint.   

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

419/2013. (XII. 12.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2014. I. félévi munkaterv tervezetével kapcsolatban 

elfogadja az alábbi kiegészítő javaslatokat:  

Január hó: 

 

4.)      Ivóvízvezeték kiépítése a Malomasszonykertben 

                   Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

                   Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság 

 

5.)      Képviselői javaslatok megfogalmazása a közmunka-programban 

                   Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

                   Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság 

 

Csak bizottsági ülésre: 

 

Január hónap: 

 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: 

 

 Békés Városi Színjátszó Stúdió tevékenységéről szóló tájékoztató 

 Békési helyi médiumok tevékenységéről szóló tájékoztatók 

 

Pénzügyi Bizottság 

 

 Kossuth utcai artézi kút üzembe helyezési lehetőségének megvizsgálása 

  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztésben 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 

420/2013. (XII. 12.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2014. I. félévi 

munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja.  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotása 

 

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 tárgyalásra alkalmasnak 

tartotta.  

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 2013-as évben főleg az intézményeknél és civil 

szervezeteknél jelentős feszültséget okozott, hogy kevés volt a pénz. Az előterjesztés szerint 

január – február hónapban az előirányzat 80%-át kapnák meg az intézmények, illetve a nem 

kötelező feladatot ellátó szervezetek. Korábban 1/12-ed részét használhatták fel az 

előirányzatnak. Mivel 2013-ban is megszorítások voltak, és elég nehezen gazdálkodtak az 

intézmények, civil szervezetek, módosító javaslata, hogy a rendelet-tervezet 2.§ (1) 

bekezdésében a 80% helyett a havi 1/12 rész kerüljön be.  

 

VÁCZI JULIANNA osztályvezető: A 2013. évi költségvetés előirányzatait az önkormányzat 

intézményei maradéktalanul meg fogják kapni a tárgy évben. A tavalyi átmeneti 

gazdálkodásról szóló rendelet is elővigyázatosságból született, és ennek szintén ugyanaz a 

célja. Véleménye szerint nem volt feszültség év elején sem, mert tudtak működni. Véleménye 

szerint a 80% indokolt, mert nem tudják, hogy milyen költségvetést tudnak tervezni.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Vitatkozik azzal, hogy nem volt feszültség, mert nem csak 

január – februárban, hanem még márciusban is feszültség volt egyes szervezetek 

gazdálkodásában, pl. az asztalitenisz a működés határára került. Korábban is voltak 

problémák a költségvetés tervezésével, és akkor is megkapták az 1/12-ed részt az 

intézmények. A 2013. év tervezésénél 230 millió Ft hiány jelentkezett első nekifutásra, és 

2014-ben mintegy 50 millió Ft kiadás nem fog jelentkezni, tehát ezt más célra lehet fordítani. 

A pénzmaradvány összegében mindig vita van közöttük, de ennek megközelítő nagyságával 

már most is lehet számolni, ezért véleménye szerint minden további nélkül meg lehet adni az 

intézményeknek az 1/12-ed részt.  

 

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

szavazásra bocsátja Szalai László képviselő módosító javaslatát az alábbiak szerint:  

 

A rendelet-tervezet 2.§ (1) bekezdésében a „80%” szövegrész helyébe a „havi 1/12 rész” 

szövegrész kerüljön be.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Rácz Attila képviselő megérkezett, így a 

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

421/2013. (XII. 12.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete nem fogadja el Szalai 

László képviselőnek a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról 

szóló rendelet 2.§ (1) bekezdésének módosítására 

vonatkozó azon javaslatát, hogy a  a „80%” szövegrész 

helyébe a „havi 1/12 rész” szövegrész kerüljön be.   

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Jelzi, hogy ennél a szavazásnál „nem”-mel kívánt szavazni, de 

véletlenül az „igen” gombot nyomta meg, ezért kéri szavazatát „nem” szavazatnak minősíteni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő jelzése és kérése alapján javítani fogják a szavazási 

eredményt. (Megjegyzés: A határozat előtt már a javított szavazati arány került 

feltüntetésre.) 

 

Mivel a módosító javaslat nem került elfogadásra, szavazásra bocsátja az előterjesztett 

rendelet-tervezetet. 

 

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

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet  alkotja:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2013. (……..) önkormányzati rendelete:  

A 2014. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város 2014. évi felújítási tervének elfogadása 

 

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 azzal a megjegyzéssel, hogy az 

intézmények még a régi nevükön szerepelnek az előterjesztésben, ezért a következő 

helyesbítések szükségesek:  

 

A 2. oldalon a csak saját erős felújítások 3. sorában: Reményhír Intézmény Eötvös József 

Általános Iskola, 11. sorban: Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda, 15. sorban: 

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Sportcsarnok megnevezéseket kérnek szerepeltetni.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

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

422/2013. (XII. 12.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete az előterjesztés szerint 

elfogadja Békés Város Önkormányzata és intézményeire 

vonatkozó 2014. évi felújítási tervet. Felkéri 

polgármesterét, hogy a 2014. évi költségvetés tervezése 

során a felújítási tervben szereplő összegnek az 

önkormányzat 2014. évi költségvetésébe történő 

betervezését vegye figyelembe. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló az Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról 

 

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, melyet támogat.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási és kulturális tanácsnok: Szóbeli kiegészítésében 

tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy időközben a város képviseltette magát 

Gyergyószentmiklós Szent Miklós napi rendezvénysorozatán. Ennek során a város a 20 éves 

testvérvárosi kapcsolat évfordulójának alkalmából átnyújtotta az 1848-49-es tisztikard 

másolatát ajándékként, a következő felirattal: „Mi egy vérből valók vagyunk”. Ez nagy sikert 

aratott az átadási ceremónián, a gyergyószentmiklósi városvezetés meghatódva, és nagy 

örömmel fogadta az ajándékot.   

 

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

beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot a szóbeli kiegészítéssel együtt.  

 

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 

423/2013. (XII. 12.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete Vámos László 2013. évi 

oktatási és kulturális tanácsnoki munkájáról szóló 

beszámolóját elfogadja a szóbeli kiegészítéssel együtt. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

  Vámos László oktatási és kulturális tanácsnok 

 

 

 

 

 



 13 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Beruházási Tanácsnok munkájáról 

 

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 az 

beszámolót, és az írásos kiegészítés szerint 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: 10 fő.  

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

424/2013. (XII. 12.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete Barkász Sándor 2013. évi 

beruházási tanácsnoki munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadja. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

  Barkász Sándor beruházási tanácsnok 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Egyéb előterjesztések  

 

1.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak 

tartotta.  

 

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

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

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

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet  alkotja:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2013. (……...) önkormányzati rendelete:  

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK 

BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE 

VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL  

szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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2.) Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. 

(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak 

tartotta.  

 

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

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

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

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet  alkotja:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2013. (……...) önkormányzati rendelete:  

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A 

VAGYONGAZDLKODÁS SZABÁLYAIRÓL 

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

módosításáról  

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

3.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet, és az 

önkormányzat SZMSZ-ének 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 hosszasan tárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak 

tartotta.  

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ezzel a rendelettel az a problémája, hogy egy embertelen 

törvény alapján készült, nem veszik figyelembe azoknak a szegény embereknek a helyzetét, 

akik tragédia után nehéz helyzetbe kerültek. Sőt még azzal meg is bélyegzik, a szegény 

embereket, hogy egy külön parcellába fognak kerülni. Ezért ezt a rendeletet nem támogatja, és 

nem fogja megszavazni.   

 

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

szavazásra bocsátja a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítására 

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet  alkotja:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2013. (……...) önkormányzati rendelete:  

A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 

szóló 16/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az SZMSZ módosítására előterjesztett 

rendelet-tervezetet.  

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet  alkotja:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2013. (……...) önkormányzati rendelete:  

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

4.) 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 hosszasan tárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak 

tartotta.  

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Kérdése, hogy a méltányossági közgyógyellátásra 

való jogosultság gyakorlását miért javasolják képviselő-testületi hatáskörből polgármesteri 

hatáskörbe átruházni?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy erre van jogi lehetőség, és 

rugalmasabb, gördülékenyebb ügyintézést jelentene. Egyébként nem egy népszerű dolog, 

mert annyi jogosultságot úgysem tud megítélni a polgármester, hogy ez által népszerűvé 

váljon. Továbbá az is indokolja, hogy így gyorsabban tud eljutni a támogatás az érintettekhez. 

Az apparátus készíti elő döntésre a polgármesternek a megfelelő dokumentumok alapján, de 

eléggé behatárolt a méltányosság gyakorlása. Ezért gyakorlatilag majdnem formális ez a 

döntés mind a képviselő-testület, mind a polgármester részéről.  
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KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Javasolja, hogy maradjon meg a képviselő-

testületnek a döntési jogköre, mert ha méltányosságról van szó, akkor hadd döntsenek együtt 

erről. Kéri módosító javaslatát megszavaztatni.  

 

DR. UHRIN ANNA aljegyző: Attól függetlenül, hogy átruházott hatáskörben Polgármester 

Úr dönthet első fokon, ha az ügyfélnek a határozattal bármiféle kifogása, problémája van, 

akkor a képviselő-testülethez fellebbezéssel élhet, és abban az esetben azonnal a képviselő-

testület elé kerül az ügy. Tehát gyakorlatilag egy plusz döntési lépcső kerül beépítésre a 

rendszerbe. Ha a képviselő-testület járna el első fokon, abban az esetben államigazgatási úton 

nem támadható meg a döntés, kizárólag bírsági felülvizsgálat kérhető.      

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Tehát nem hatáskör elvonásról van szó, a képviselő-testület 

továbbra is tudja gyakorolni ezt a hatáskörét.  

 

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

szavazásra bocsátja Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő módosító javaslatát az alábbiak 

szerint:  

 

„A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság gyakorlását ne ruházza át a képviselő-

testület saját hatásköréből polgármesteri hatáskörbe.” 

 

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

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

425/2013. (XII. 12.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosítására vonatkozó előterjesztés kapcsán nem fogadja 

el Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő azon módosító 

javaslatát, hogy a méltányossági közgyógyellátásra való 

jogosultság gyakorlását ne ruházza át a képviselő-testület 

saját hatásköréből polgármesteri hatáskörbe.  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a módosító javaslat nem került elfogadásra, szavazásra 

bocsátja az előterjesztésben előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

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

 

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

32/2013. (……...) önkormányzati rendelete:  

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS 

ELLÁTÁSOKRÓL 

szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

5.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 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 kiegészítéssel együtt 

tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és a 

kiegészítés szerint egyhangúlag javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

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

írásos kiegészítésben előterjesztett rendelet-tervezetet.  

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

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2013. (……...) önkormányzati rendelete:  

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 

szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

6.) Gyermekek átmeneti gondozása tárgyában ellátási szerződés kötése 

 

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 kiegészítéssel együtt 

tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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

beszámolót, és az írásos kiegészítés szerint javasolja elfogadásra.   

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  
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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 

426/2013. (XII. 12.) határozata:  

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

határozat melléklete szerinti tartalommal ellátási 

szerződést köt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, 

az általa fenntartott Családok Átmeneti Otthona 

gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatásának 

szükséglet szerinti igénybevételére. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármesterét az ellátási szerződés 

aláírására, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalánál a helyettes szülői ellátás 

működési engedélyének visszavonása iránti intézkedésre, 

az ezzel kapcsolatos iratok aláírására.     

Határidő:  intézkedésre azonnal   

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

   

 

7.) Békés Város Településszerkezeti tervének 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 javasolja az elfogadását.  

 

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 

427/2013. (XII. 12.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező településszerkezeti tervnek megfelelő tartalommal 

jóváhagyja Békés Város Településszerkezeti tervének 

módosítását.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Csökmei László Erik városi főépítész  
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8.) Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 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 tárgyalásra alkalmasnak 

tartotta.  

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.  

 

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

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

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

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet  alkotja:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2013. (……...) önkormányzati rendelete:  

BÉKÉS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL, 

VALAMINT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 42/2007. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

9.) Településrendezési eszközök módosítása 

 

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 az 

előterjesztést, és az írásos kiegészítésben foglalt módosítások szerint egyhangúlag javasolja a 

határozati javaslat elfogadását.  

 

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

írásos kiegészítésben 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 

428/2013. (XII. 12.) határozata:  

 

I. Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a településrendezési eszközeit a 

közlekedési területek szabályozását az azon elhelyezhető épületek, építmények körének 

szabályozása, valamint a légvezetékek létesítésének szabályai tekintetében. A Gazdasági 
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és Különleges övezetek szabályozásait az építési helyek kijelölésének, valamint az 

elhelyezhető funkciók, épületek és építmények szempontjából. 

 

II. Békés Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő településrendezési eszközök 

módosításának folyamatai és eljárása során az alábbi partnerségi egyeztetési eljárást 

állapítja meg: 

A partnerségi egyeztetés szabályai 

 

1.  A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre: 

a) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú természetes 

személy, aki Békés Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezik, és ezt lakcímet igazoló hatósági igazolványának bemutatásával igazolja, 

b) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú személy, jogi 

személy, akinek javára Békés Város közigazgatási területén jogot jegyeztek be az 

ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával 

igazolja, vagy Békés Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel 

rendelkezik. 

 

2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása és 

eszközei: 

a) A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja: 

A partnerek az Önkormányzat honlapján, a városi hirdetőtáblán, valamint egyéb 

szükséges módon kapnak tájékoztatást a készítendő településrendezési eszközről vagy 

a meglévő településrendezési eszköz módosításáról.  

A véleményezési szakaszban azok a partnerek vesznek részt, akik az előzetes 

tájékoztatási szakaszban írásos alapon jelezték részvételi szándékukat. 

b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja: 

A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai 

szerint történik. A beérkezett dokumentumokat a főépítész megküldi a tervezőnek, aki 

azokat megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az elfogadásra nem javasolt 

véleményeket – indokolással együtt – visszajuttatja a főépítésznek. 

c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendje: 

Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok indokolását a polgármester a 

Képviselő-testületi ülésén ismerteti. A Képviselő-testület dönt a vélemények 

elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. A képviselő- testületi döntéseket, valamint 

azok indokolását a főépítész összesíti, a terv ügyiratához csatolja, valamint elküldi a 

tervezőnek. 

d) Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát 

biztosító intézkedések: 

Az elfogadott Településrendezési Eszköz az Önkormányzat honlapján és a városi 

hirdetőtáblán kerül közzétételre. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

           Csökmei László Erik városi főépítész 
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10.) Tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozat kérése a Békés, Kossuth u. 4. szám (hrsz.: 

5633) alatti ingatlan használatba adásával kapcsolatosan 

 

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 javasolja 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 

429/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy tárgyalásokat 

folytasson a Békés Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló 5630 Békés, Kossuth u. 4. szám (hrsz.: 

5633) alatti ingatlan, Békés Megyei Kormányhivatal 

részére történő vagyonkezelésébe, valamint ingyenes 

használatába adásához. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a tulajdonosi hozzájáruló 

szándéknyilatkozat megtételére. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

11.) A helyi autóbusz-közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése 

 

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 javasolja 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:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

430/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a KÖRÖS VOLÁN 

Autóbuszközlekedési Zrt-vel hatályban lévő közszolgálati 

szerződés 2014. április 30. napjáig történő 

meghosszabbítására - a határozat melléklete szerint - 

valamint felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

12.) Hétkrajcár Egyesület létrehozása 

 

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 támogatja az előterjesztést.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Kérdése, hogy a Szegedi Kis István Református Gimnázium 

tanulói továbbra is kapják ezt a támogatást? Ugyanis eléggé nagy intézményről van szó, és 

úgy gondolja, hogy 50 ezer Ft-tal ők is hozzájárulhatnának ehhez a támogatáshoz. Javasolja, 

hogy vegyék fel velük a kapcsolatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt a támogatást minden békési gyerek kapja. Felvették az 

egyházzal a kapcsolatot, és azt mondták, hogy természetesen támogatják továbbra is, de mint 

egyház, nem léphetnek be semmilyen egyesületbe. Az iskola viszont valószínűleg beléphet.  

 

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

előterjesztést, és a határozati javaslat 2. pontjában maximum 50 ezer Ft-ot javasolt tagdíjként.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a Békési Kistérségi 

Iskola nem lehet tagja a megalakuló egyesületnek, ezért jelezte, hogy helyére Békési 

Temetkezési Szolgáltató Kft. jelzi alapítói szándékát.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni ez utóbbi lehetőséget. Egyébként tíznél több tag is 

lehet. Most az önkormányzatnak csak arról kell döntenie, hogy belép-e az egyesületbe.  

 

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:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

431/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

jóváhagyja a Hétkrajcár Egyesület létrehozását és 

egyúttal kifejezi belépési szándékát az egyesületbe. 

2. Az egyesület alapítási és működtetési költségeihez Békés 

Város Önkormányzata 2014. évtől kezdve évente 

maximum 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint tagdíj 

megfizetését vállalja, amelyet az Önkormányzat az adott 

évi költségvetése terhére biztosít.   

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy Békés Város 

Önkormányzatát az egyesület közgyűlésének ülésein 

képviselje, és az egyesüket alapításával kapcsolatos 

okiratokat aláírja, valamint a szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:       Izsó Gábor polgármester 

 

 

13.) Jantyik Mátyás festőművész és Gulyás György karnagy mellszobrának  

 

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 támogatja az előterjesztést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, azért 2016-ra javasolják a Gulyás György szobor 

állítását, mivel 1946-ban alakult a Tarhosi Énekiskola, ezért akkor lesz kerek évfordulója, 

illetve bíznak benne, hogy addig a Zenepavilon helyreállítása is megtörténik.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, körülbelül mennyibe fog kerülni a szoborállítás?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Konkrét összeget nem tud most még mondani, kb. 2-3 millió Ft 

értékben lehet egy mellszobrot állítani, bár árajánlatokat még nem kértek be. A Jantyik utcán, 

a Jantyik-házzal szembeni területre tervezik a felállítását. Forrása a jövő évi költségvetésben 

kerülne meghatározásra, javasolja, hogy maximum 4 millió Ft értékben, és ezt vegyék be a 

határozati javaslatba.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Javasolja, ha majd a művészek kiválasztására sor kerül, akkor 

vegyék figyelembe a Békésről elszármazott szobrászművészt is, aki már az önkormányzat 

épületének szoborfülkéjébe készített munkát, illetve a ’48-49-es, és az ’56-os emlékmű is az ő 

keze munkája.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért a javaslattal; van három békési szobrászművész, akit 

már most hirtelen fel tud sorolni.  
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Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett 

határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy maximum 4 millió Ft értékben készíttetik el 

Jantyik Mátyás mellszobrát.  

 

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 

432/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

fejlesztési pénzeszközei terhére maximum 4 millió Ft 

értékben elkészítteti Jantyik Mátyás festőművész 

mellszobrát. 

2. Kötelezettséget vállal Gulyás György mellszobrának 

2016. I. félévében történő elkészíttetésére, az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetése, valamint 

pályázati források bevonásának terhére.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

14.) A Békési Intézményfenntartó Társulás óvoda beruházásának átmeneti finanszírozása 

 

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 az 

előterjesztést, és az írásos kiegészítés szerint javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  

 

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

bocsátja az írásos kiegészítésben szereplő 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 

433/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bóbita 

Óvoda befejezéséig a Békési Intézményfenntartó Társulás 

számára a beruházással kapcsolatosan legfeljebb 100 millió 

forint összegű átmeneti forrást biztosít a vízmű bérleti díjak 

számára elkülönített számláról, azzal a feltétellel, hogy 
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folyamatosan, de legkésőbb a beruházás elszámolását 

követően a források az vízmű bérleti díjak számlájára 

visszapótlásra kerülnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

15.) Feladatcsökkenés miatti előirányzat zárolás 

 

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 a határozati javaslatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Korábban elhangzott kérdésként, hogy mennyit takarított meg 

az önkormányzat a bölcsődék összevonásán. Összességében 9,5 millió Ft-tal került kevesebbe 

a bölcsődék működtetése az elmúlt fél évben, tehát ez jövőre ennek a duplája lehet. Az a terv, 

hogy a Bajza utca volt bölcsőépületet nem alakítják át alapjaiban, hanem a külső felújítást 

pályázati forrásból elvégzik, és a belső felújítást is ilyen formában szeretnék megvalósítani. 

Nem lehet tudni, hogy a törvényi változás miatt, mely szerint a GYED-en lévő anyák egy év 

után visszamehetnek dolgozni a GYED mellett, mennyivel növeli meg a városban a bölcsődei 

férőhelyek iránti igényt.  

 

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 

434/2013. (XII. 12.) határozata: 

1. Békés Város Képviselő-testülete a bölcsődei ellátás 

feladat csökkenése miatt a Békési Intézményfenntartó 

Társulás támogatására szolgáló átadott pénzeszközök 

előirányzatát 9.229 EFt összeggel történő 

csökkentésével egyetért, azzal, hogy az előirányzat 

zárolását a IV. negyedéves költségvetési rendeleten át 

kell vezetni, a zárolt összeget működési célú tartalékba 

kell helyezni. 

2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, 

hogy az 1. pont szerinti előirányzat-módosítások IV. 

negyedévi költségvetési rendelten történő átvezetéséről, 

a Képviselő-testület elé terjesztéséről, valamint a 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás elé 

terjesztéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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16.) Kötvényforrásról rendelkezés 

 

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 az 

előterjesztést, és az írásos kiegészítés szerint javasolta elfogadásra a határozati javaslatot.  

 

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

elsőként az írásos kiegészítésben szereplő I. 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 

435/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

kötvényforrásból az óvadéki betéten felüli rész 2013. 

december 19-i állományának megfelelő összeg kerüljön 

átvezetésre az önkormányzat költségvetési számlájára. Az 

átvezetett összegből 28.108.027 Ft összeg a költségvetés 

működési kiadásainak fedezetére szolgál, az ezen felüli 

összeget át kell vezetni a fejlesztési célra elkülönített 

alszámlára.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az írásos kiegészítésben szereplő II. 

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 

436/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

óvadéki célú 475.008.300 Ft névértékű kötvény fejlesztési 

célú kötvénnyé történő átalakítását kezdeményezi a 

Raiffeisen Banknál, fejlesztési céljai megvalósítása 

érdekében. Felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

„Kiegészítő megállapodás a kötvénykibocsátáshoz” 

elnevezésű szerződés módosítás aláírására és a szükséges 

jognyilatkozatokat megtételére 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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17.) A Szilágyi László Alapítvány támogatása 

 

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: Következetesen ragaszkodik az álláspontjához, mely szerint, ha 

közpénz kerül ki bárhová, akkor ragaszkodni kell ahhoz, hogy legyen visszajelzés a 

felhasználásáról. Tudja, hogy nagyon jó helyre megy a támogatás, mert személyesen is ismeri 

a tanulókat, akik valóban szegény családban élnek, és jól tanulnak. Hivatalosan viszont nem 

kaptak tájékoztatást erről a Gimnáziumból. Ezért javasolja, hogy a határozati javaslatot 

egészítsék ki azzal, hogy minden évben az augusztusi testületi ülésre adjon tájékoztatást az 

iskola a támogatott tanulók előmeneteléről.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az Alapítvány támogatásával egyetért, de emlékezteti a 

képviselőket az előző képviselő-testületi ülésen lefolytatott vitára, amikor a Gimnázium egész 

éves működéséről egy nagyon rövid, mindössze egyoldalas tájékoztatót kaptak az 

intézménytől. Arra kéri az intézmény vezetését, hogy ne csak akkor adjanak három, illetve a 

mai napon még plusz nyolcoldalas tájékoztatást, amikor támogatást kérnek, hanem tiszteljék 

meg azzal a képviselő-testületet, hogy az éves munkájukról egy tartalmasabb tájékoztatást 

adjanak. A képviselő-testület minden egyes alkalommal támogatta az intézményt még akkor 

is, amikor a saját intézményeiknek kevesebb jutott.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Észrevételezi, hogy az Alapítvány korábbi elnöke, Tasnádi 

Jolán tavaly meghalt, tehát már nem képviseli az Alapítványt, ezért kéri, hogy a határozati 

javaslatban a jelenlegi elnök nevét tüntessék fel.  

 

Felhívja Szalai László képviselő figyelmét arra, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság ez év májusi ülésére egy tizenvalahány oldalas tájékoztatót kaptak a Szegedi Kis 

István Református Gimnázium és Általános Iskola egész éves munkájáról. A múltkori 

testületi ülésre olyan felkérést kapott az intézményt, hogy az idei tanév beindításának 

tapasztalatairól adjanak tájékoztatást. Erre kapták azt a másfél oldalas rövid tájékoztatót.  

 

DR. UHRIN ANNA aljegyző: Mucsi András képviselő észrevételére elmondja, hogy az 

Alapítvány képviseletében eljáró elnök neve a bíróság honlapjáról került pontosításra. 

Tekintettel arra, hogy nevezett elhunyt, ezért az Alapítvány Alapszabályában meghatározott 

módon történik a képviseleti jog ellátása, és ha majd a bíróság átjegyzi a módosítást, akkor 

tudnak pontosan meghatározni új elnököt.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Mucsi András képviselő által elmondottakra megjegyzi, hogy ő 

nem a bizottság, hanem a képviselő-testület tájékoztatására gondolt, és ez utóbbira kapták azt 

a rövid tájékoztatást.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint a technikai kérdések mellett fontos az, hogy 

mi volt a céljuk azzal, hogy az Alapítványt támogassák. Annak idején nem kérte ezt a 

Gimnázium, hanem az önkormányzat ajánlotta fel a polgármester indítványára azért, hogy az 

gimnáziumi oktatási színvonalat ezzel is próbálják ösztönözni, és a tanulókat tartsák helyben. 

Akkor megfogalmazták, hogy 10 tanuló 10 hónapon keresztül kapjon támogatást, és erről 

tájékoztatást kérnek. Ezek a tájékoztatások sajnos mindig nehézkesen történnek, és ezt több 
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alkalommal is nehezményezte. A gyerekek megérdemlik ezt a támogatást, tanulmányokra, 

utazásokra költötték. Barkász Sándor képviselő is, mint vállalkozó ezt kiegészítette 500 ezer 

Ft-tal. Sajnos nem látják azt, hogy nagyon emelkedne az oktatás színvonala az iskolában. 

Minden esetre tájékoztatni fogja Esperes Urat ezekről a kérdésekről, illetve amit Mucsi 

András képviselő javasolt, javasolja, hogy foglalják bele a határozati javaslatba. Felmerült 

egyébként akkor is, hogy ne a Szilágyi László Alapítványnak adja ezt a támogatást az 

önkormányzat, hanem adjanak javaslatot a támogatásra, és közvetlenül támogatnák a jól 

tanulókat, illetve a sportiskolai képzésben résztvevő tanulókat. Sajnos azt látja, hogy a 

református általános iskolai oktatás ugyan versenyképes a környező iskolákkal, de a 

középiskolai oktatás nem. Az önkormányzat a maga sajátos lehetőségeivel próbál segíteni, 

hogy a város lakosságának érdekeit érvényesíthessék, mely szerint helyben tanulhassanak a 

gyerekeik. A sportiskolai oktatás eredményei már láthatók, szépen emelkedik a szakosztályok 

teljesítése, és a megyének ebben a részében kialakulhat egy olyan középiskolai oktatás, amely 

nagyrészt a sporton alapulna, és ez vonzerő lehetne amellett természetesen, hogy a többi 

tárgyat is magas szinten kell oktatni. Úgy gondolja, hogy ezzel mind a két cél megvalósulna. 

Most ezt a 400 ezer Ft-ot mindenestre javasolja megszavazni.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja Mucsi András 

képviselő kiegészítő javaslatát az alábbiak szerint:  

 

A határozati javaslat kiegészül az alábbi II. ponttal:  

 

„II. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Szegedi Kis István Református Gimnázium és 

Általános Iskola igazgatóját, hogy minden évben az augusztusi testületi ülésre adjon 

tájékoztatást a támogatott tanulók előmeneteléről.”  

 

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 

437/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Szilágyi László 

Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztés határozati 

javaslatát az alábbi II. ponttal egészíti ki:  

 

„II. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Szegedi Kis 

István Református Gimnázium és Általános Iskola 

igazgatóját, hogy minden évben az augusztusi testületi 

ülésre adjon tájékoztatást a támogatott tanulók 

előmeneteléről.”  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti kiegészítés figyelembevételével 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 

438/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

I. 1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi 

költségvetésében tervezett, oktatási szakfeladat tartalék 

előirányzatai terhére az alábbi pénzösszeg átadását hagyja 

jóvá: 

-  Szilágyi László alapítvány (5630 Békés, Széchenyi tér 

21.; képviseli: Katona Gyula esperes lelkipásztor)  

támogatására 400.000,. Ft. 

2.)  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek szerint 

támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön az 1. 

pontban megjelölt összeggel, azzal, hogy a támogatás 

felhasználásáról a támogatottaknak 2014. június 30-ig kell 

írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek 

elmaradása esetén – annak pótlásáig – az Önkormányzat 

minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 

esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség 

terheli. 

3.)  A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. 

törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezett 

beszámoló. 

II. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Szegedi Kis István 

Református Gimnázium és Általános Iskola igazgatóját, hogy 

minden évben az augusztusi testületi ülésre adjon 

tájékoztatást a támogatott tanulók előmeneteléről. 

 

Határidő:   I. pont: intézkedésre azonnal 

   II. pont: minden év augusztusi testületi ülés 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

 

18.) Dr. Nagy György szerződésmódosítási kérelme 

 

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.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Az utolsó oldalon látható a két iskolafogász orvos 

rendelési ideje, és kitűnik belőle, hogy pénteken nem rendel egyikőjük sem. Az első oldalon 

viszont fel van tüntetve, hogy „kivételes sürgős esetektől eltekintve”, tehát előfordulnak 

sürgős esetek is, amikor nem szervezetten kerülnek a gyerekek a rendelésre. Nem tudja, hogy 
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a pénteki napokat hogyan gondolják így megoldani az iskolafogász orvosok? Szerinte ezt 

módosítani kellene, a vállalkozó orvosnak meg kellene oldani, hogy legalább az egyik 

alkalmazott fogorvos dolgozzon pénteken is, mert ennek hiányában a felnőtt fogászatot ellátó 

kollegáknak kell helyettesíteni őket, melyről nem is tudnak.  

 

DR. UHRIN ANNA aljegyző: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az utolsó oldal egyfajta 

tájékoztatásul szolgál abban az esetben, amennyiben a képviselő-testület nem hagyja jóvá a 

feladat-ellátási szerződés módosítását. A szerződés-tervezet 1. pontja tartalmazza, hogy a 

hatályos működési engedélynek megfelelően történik a rendelési idő. Tehát nem pontosan 

kerülne meghatározásra, hiszen az iskolafogászatnál ezt nehezen tudták meghatározni, és 

amennyiben nem fogadná el ezt így a képviselő-testület, akkor kellene csak az utolsó oldalt 

figyelembe venni, és aszerint módosítani a szerződést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tehát akkor ezek szerint a GAMMA-DENT pénteken is 

biztosítja a gyermekfogászatot. Azonban kéri, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés-

módosításról majd tájékoztassák a képviselő-testületet, hogy pontosan tudják, melyik orvos 

melyik napon hány órát rendel.  

 

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 

439/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

GAMMA-DENT BT.-vel 2012. november hó 26. napján 

kötött, illetve a 2012. május hó 24. napján kötött, majd 

2012. november hó 26. napján módosított feladat-ellátási 

szerződések módosításához – miszerint a GAMMA-DENT 

BT. rendelési ideje a területi ellátási kötelezettséggel 

ellátott gyermek-iskolafogászati feladatok tekintetében a 

mindenkor hatályos működési engedély „rendelési idő” 

rovatában feltüntetett idő legyen – hozzájárul, és 

felhatalmazza polgármesterét a határozat mellékletét 

képező szerződésmódosítások aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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19.) A Békési Férfi Kézilabda Kft. kölcsön ügyének rendezése 

 

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 az 

előterjesztést, és az írásos kiegészítés szerint javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  

 

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

írásos kiegészítés szerinti határozati javaslatot.  

 

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

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

440/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete 2013. évi 

költségvetésében, a Kecskeméti Gábor Kulturális 

Központ részére jóváhagyott önkormányzati támogatását 

- a 2013. december 31. napjáig szerződésben rögzített 

terven felüli 16. 465.500,- Ft többlet bérleti díjbevétel 

teljesülése miatt - 16 millió Ft-tal csökkenti. 

2. Békés Város Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda 

Kft támogatását 16 millió forinttal növeli, melynek 

forrásaként a Kecskeméti Gábor Kulturális Központtól 

elvont 16 millió Ft működési támogatást nevezi meg. 

3. Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, 

hogy az 1. pont szerinti előirányzat-módosítás IV. 

negyedévi költségvetési rendelten történő átvezetéséről, a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjon.  

4. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Izsó Gábor polgármester 

 

 

20.) Tulajdoni jogok átruházása az Önkormányzat javára 

 

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.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  
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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 

441/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

I. 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a LISZ Kft. egyedüli 

tulajdonosa elhatározza, hogy a LISZ Kft. kizárólagos tulajdonában lévő, 

természetben az 5630 Békés Szarvasi út 64/1 szám alatti ingatlan, és annak törvényes 

tartozékainak tulajdonjogát ajándékozás jogcímen Békés Város Önkormányzata 

részére átruházza.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott ingatlan 

és törvényes tartozékainak tulajdonjogának ajándékozás útján történő átruházásra 

vonatkozó ajánlatot elfogadja. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az 

ajándékozási szerződés megkötésére, valamint a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

II.  

  

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a LISZ Kft. egyedüli 

tulajdonosa elhatározza, hogy a LISZ Kft. kizárólagos tulajdonában lévő IZW-270 

FIAT DOBLO személygépjárművet, és az IOE-479 FIAT DOBLO kis 

tehergépjárművet és az XFW-159 utánfutó tulajdonjogát ajándékozás jogcímen Békés 

Város Önkormányzata részére átruházza. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 

járművek tulajdonjogának ajándékozás útján történő átruházásra vonatkozó ajánlatot 

elfogadja. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az 

ajándékozási szerződés megkötésére, valamint a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 413/2013. (XII. 12.) 

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

ülésterem elhagyására.  

 

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

 

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

munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

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

van.  
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B e j e l e n t é s e k : 

 

- BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság Pocsaji 

Ildikó Képviselő Asszony és Szalai László Képviselő Úr által, valamint a Képviselő-testület 

által el nem fogadott interpellációkat megtárgyalta.  

 

A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta és elfogadta az ártézi kút ismételt üzembe helyezésével 

kapcsolatos tájékoztatót azzal, hogy felkéri Polgármester Urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a 

helyi vállalkozóval, valamint a januári Pénzügyi Bizottság ülésére terjessze elő a Kossuth 

utcai ártézi kút üzembe helyezési lehetőségeiről szóló tájékoztatót. 

 

A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta és elfogadta az Eötvös Iskola bejáratának átalakításával 

kapcsolatos tájékoztatót azzal, hogy felkéri Polgármester Urat és a Reményhír Intézmény 

képviselőit, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az iskolába a bejárási lehetőséget 

meg lehet-e oldani a Csíkos utca felől.   

 

- A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Izsó Gábor polgármester úr 

részére az önkormányzat stabil működtetéséért, valamint lelkiismeretes munkája 

elismeréseként bruttó 827.500,- Ft összegű jutalmat állapítson meg az önkormányzat 2013. 

évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére. 

 

Javasolja továbbá a Pénzügyi Bizottság, hogy Dr. Pálmai Tamás alpolgármester úr részére 

munkája elismeréseként bruttó 413.750,- Ft összegű jutalmat állapítson meg az önkormányzat 

2013. évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel az első határozati javaslat személyét érinti, nem kíván 

részt venni a szavazásban, és átadja az ülésvezetés tisztét Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármesternek.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Átveszi az ülésvezetést, és megkérdezi, hogy van-e 

valakinek kérdése, észrevétele az első bizottsági javaslattal kapcsolatban.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az első bizottsági határozati 

javaslatot. 

 

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Izsó 

Gábor polgármester nem szavazott) 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

450/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester 

részére az önkormányzat stabil pénzügyi működtetéséért, 

valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó 

827.500,- Ft összegű jutalmat állapít meg az Önkormányzat 

2013. évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző  
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DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Átadja az ülésvezetés tisztét Izsó Gábor 

polgármesternek.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Átveszi az ülésvezetést, és megkérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése, észrevétele a második bizottsági javaslattal kapcsolatban.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt ne kíván 

részt venni ebben a szavazásban. 

 

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

második bizottsági határozati javaslatot.  

 

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Dr. 

Pálmai Tamás alpolgármester nem szavazott) 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

451/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester részére munkája elismeréseként bruttó 

413.750,- Ft összegű jutalmat állapít meg az Önkormányzat 

2013. évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester   

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a részére megszavazott jutalom összegének 

feléről lemond.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti, hogy a részére megszavazott jutalom 

összegének feléről lemond. 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A felszabadult pénzösszegekre 

tekintettel átcsoportosítást javasol a következők szerint:  

 

1. Békési Kézilabdáért Alapítvány támogatására 263.000,- Ft 

2. A „Békési Fürdőért” Közalapítvány  támogatására  262.000,- Ft 

3. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete támogatására 263.000,- Ft 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a fenti javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja a pénzösszegek átcsoportosítását az alábbiak szerint:   

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében tervezett, 

működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 

előirányzatai terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá: 

4. Békési Kézilabdáért Alapítvány támogatására 263.000,- Ft 
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5. A „Békési Fürdőért” Közalapítvány  támogatására  262.000,- Ft 

6. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete támogatására 263.000,- Ft 

 

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 

452/2013. (XII. 12.) határozata: 

 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében tervezett, 

működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 

előirányzatai terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá: 

- Békési Kézilabdázásért Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Jantyik M. utca 21-25.; 

képviseli: Mester Péter elnök) támogatására 263.000,- Ft, 

- A Békési Fürdőért Közalapítvány (székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. .; 

képviseli: Dr. Csiby Miklós elnök;) támogatására 262.000,- Ft, 

- Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete (székhelye: 5630 Békés, 

Széchenyi tér 3. képviseli: Juhos Józsefné elnök) támogatására 263.000,- 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:  intézkedésre azonnal 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

1. Mucsi András képviselő interpellációira adott válaszok:  

 

1. Vízelvezetési problémák megoldása 

2. Utak kátyúzása 

 

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

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A választ elfogadja. Azonban a Krisztinába vezető út 

problémája ezzel nincs megoldva, gyakorlatilag járhatatlan. Mivel nagy forgalmú útról van 

szó, minél előbb meg kellene javítani.  
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2. Pocsaji Ildikó képviselő interpellációira adott válaszok:  

 

1. Kossuth utcai artézi kút 

2. Damjanich utcai járdák 

3. Kossuth u. 24. légkábelek problémája 

4. Városi utcanév táblák 

 

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

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.  

 

3.  Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz:  

 

1. Járdák kialakítása Dánfokon 

 

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

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A választ elfogadja.  

 

4. Szalai László képviselő interpellációira adott válaszok:  

 

1. Eötvös Általános Iskola átalakításával kapcsolatos problémák 

2. Városi buszmegállók takarítása 

3. Dankó és Soványhát utca kátyúzása 

4. Táncsics utcai kerékpárút 

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: 1. pont: Most jutottak el arra a pontra, hogy meg kell vizsgálni, 

hogy be lehet-e máshol járni az iskolába, és akkor a Jantyik utca lakóit nem fogják zavarni. 

Tehát a bizottság javaslatát elfogadja, melyet az előbb ismertetett a Pénzügyi Bizottság 

elnöke.  

 

A 2., 3. és 4. válaszokat elfogadja.  

 

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

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Először is megköszöni, hogy a Katolikus Templom 

melletti út javítása elkészült, bár a vízelvezető magasabb van, nem tud elfolyni víz.  

 

1. Kérdése, hogy a Fürdősétány elejére megígért padok kihelyezésére mikor kerül sor?  

 

2. A Cseresznye utcán folyó építkezésnél a korlátok eléggé szabálytalanul vannak elhelyezve, 

kéri ezeket ellenőrizni.  

 

3. Kérdése, hogy a Polgármester Úr által említett vágópontok kiépítéséből mikor lesz valami?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez utóbbira válaszolja, hogy a 2014-2020-as Európai Uniós 

pályázati ciklusban szeretnék a város gazdasági stratégiájába beépíteni egy vágóhíd 
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megvalósítását is. Amennyiben kiírásra kerül pályázat, a képviselő-testület elé terjesztik a 

beépítésre vonatkozó javaslatot.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: 1. A Kossuth u. 7. szám alatti lakótömbnél kb. 2 éve voltak 

kint a Békés Megyei Hírlappal, amikor megígérték, hogy a belső világítást rövid időn belül 

megoldják. Kérdése a lakóknak, hogy mikorra várható ennek megvalósítása?  

 

2. A lakosság részéről jelezték, hogy a Postahivatalban gyakran csak hosszas sorban állással 

lehet ügyeket intézni. Korábban megígérték, hogy lesz egy másik postahivatal is, amely 

enyhítene a gondokon. Kérdése, hogy ebből mikor lesz valami?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs 

hatásköre a postai szolgáltatások biztosítására. Azt viszont el lehet mondani, hogy nyílt egy 

kisposta, így két posta van Békésen. Az került szóba, hogy a Széchenyi tér másik oldalán lévő 

áruház helyére költözik át a Postahivatal, ahol a parkolási lehetőségek is kedvezőbbek lettek 

volna. A Postahivatalt levélben megkeresték ez ügyben, de azt a választ adták, hogy nem 

akarnak helyet változtatni.  

 

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         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző   
 


