
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, a Városháza 

Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről.  

 

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 

 Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor Balázs László,  

 Pocsaji Ildikó, Mucsi András,  Koppné Dr. Hajdu Anikó, 

 Rácz Attila, Szalai László képviselők 

  

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Uhrin Anna aljegyző  

 Dr. Csarnai Judit Békési Járási Hivatal vezetője 

 Hegedűsné Kocsis Ildikó Békési Kistérségi Iskola ig. helyettese 

 Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója 

 Erdősné Sági Mária Püski Sándor Városi Könyvtár igazgatója 

 Balog István Kistérségi Iroda irodavezetője 

 Mester Péter bizottsági tag 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Dr. Bimbó Mária Igazgatási Osztály vezetője  

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 

 meghívottak  

  

Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 h 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, 

Alpolgármester Urat, Jegyző Asszonyt, szakértőket, a Járási Hivatal vezetőjét, és a témákban 

érdeklődő személyeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése 

határozatképes, mivel mind a 11 képviselő jelen van. 

 

Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy új napirendi pontként 

vegyék fel a meghívóban nem szereplő alábbi egyéb előterjesztéseket is az alábbi sorrendben:  

 

IV/13. sorszámmal:  Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítása – 

nyílt ülésen, 8. napirendi pontként 

IV/14. sorszámmal:  Helyiségek bérletére vonatkozó bérleti díjak csökkentése – nyílt 

ülésen, 9. napirendi pontként 

 

Zárt ülésen kell megtárgyalni az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a IV/8-9-10-11-12. 

sorszámú egyéb előterjesztéseket. Szavazásra bocsátja a napirendet az előzőekben 

előterjesztettek szerint.  

 

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 

345/2013. (IX. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. szeptember 26-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

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

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/1. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

I/2. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

III. Előterjesztések 

1. Tájékoztató a Békési Kistérségi Iroda 2012. évi munkájáról     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

     Balog István irodavezető   

2. Békés Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervének felülvizsgálata    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

IV. Egyéb előterjesztések      

1. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Az elektronikus út kizárásával intézhető ügyekről szóló rendelet megalkotása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

4. Támogatásigénylés Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 

2012. évi CCIV. tv. fejezeti tartalékából     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

5. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

6. Javaslat rekonstrukciós keret felhasználására     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

7. A Réthy Pál Kórház – Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába tag delegálása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

8. Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

9. Helyiségek bérletére vonatkozó bérleti díjak csökkentése     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        
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10. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

11. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

12. Lakáscsere kérelmek elbírálása  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

13. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

14. Horváth Erzsébet Békés, Téglagyár IX. ker. 84/4. szám alatti lakos kérelme 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

V. Bejelentések, interpellációk 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről 

 

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

 

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

szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

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

 

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

          

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

346/2013. (IX. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 

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

 

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

szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

347/2013. (IX. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok 

    végrehajtásáról 

 

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

 

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

szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

348/2013. (IX. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Békési Kistérségi Iroda 2012. évi munkájáról 

 

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

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolta az elfogadását.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

tájékoztató elfogadását.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

349/2013. (IX. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iroda 

2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul 

veszi. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés és bizottsági kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz – Mötv. 52.§ (1) 

bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Többször tárgyalták már ezt a tervet, és úgy tűnik, hogy a 

tartalmi kérdések tisztázása hosszabb időt vesz igénybe. Nem egyértelmű, hogy milyen 

mélységben kell taglalni egy város vagyongazdálkodási tervét, és emiatt húzódik el az 

elfogadása. A most előterjesztett terv megfelel a törvényi előírásoknak.   

 

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 elég hosszas vita után született az írásos kiegészítés szerinti határozati 

javaslat, és ennek megfelelően javasolja egyhangúlag elfogadásra a bizottság.   

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Nagyon jó előterjesztésnek tartja ezt az anyagot. Pocsaji Ildikó 

képviselő-társával az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság több ülésén 

is felvetették az üzlethelyiségek bérleti díjának kérdését. Nagyon sajnálatos helyzet alakult ki 

amiatt, hogy a vállalkozások nehéz helyzetbe kerülnek, és a magas bérleti díjakat már nem 

tudják fizetni, ezért a belváros gyakorlatilag kiürült, a főtér bepapírozott ablakú üzletekből áll. 

Éppen ezért szerencsés lenne felülvizsgálni és mérsékelni a bérleti díjakat, hátha így bérbe 

tudnák adni, és az önkormányzatnak is származna belőle bevétele, ha kevesebb is.     

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Jó, hogy tegnap nem volt bizottsági ülésen, mert csodálkozik, 

hogy hosszasan vitatkoztak ezen az anyagon, mivel csak általánosságokat tartalmaz, 

amelyeken nincs mit vitatkozni. Ezért nem tudja, hogy min vitatkoztak. Azért kért szót, mert a 

táblázattal van problémája. Azt megérti, hogy az intézmények a korlátozottan forgalomképes 

vagyon körébe vannak besorolva, de véleménye szerint az ingatlanon lévő épület nem 

korlátozottan forgalomképes; az alatta lévő terület az megint más kategória. Nem ért egyet 
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továbbá a 17. oldalon azzal a megfogalmazással, hogy a városközpontban található nagyobb 

értékű ingatlanok hasznosítása hosszabb távon nem megoldott, állaguk jelentős ráfordítást 

igényel, és gazdaságosabb lenne az értékesítésük, ugyanis a Széchenyi téren lévő négy 

ingatlan közül a Juhász Cukrászda és a Porst Fotó üzlethelyisége nagyon jó állapotban van. 

Az értékesítéssel egyetért, de azzal nem, hogy rossz az állaguk.  

 

A 18. oldalon szerepel a részesedések között a Békés-Ferment Kft. Ez régi ügy, nem tudja, 

hogy a jogi eljárás hol tart.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a kiegészítésben is megfogalmazták, hogy vissza fognak 

majd májusban térni a vagyongazdálkodási tervre, ezért a képviselő úr által most 

észrevételezett kérdéseket is majd felülvizsgálják addig. Javasolja, hogy jelenleg így fogadják 

el a tervet, ahogy elő van terjesztve. A Békés-Ferment Kft. felszámolás alatt van, bírósági 

szakaszban van az ügye. Megadja ezzel kapcsolatban a szót Dr. Uhrin Anna aljegyzőnek.    

 

DR. UHRIN ANNA aljegyző: Elmondja, hogy a felszámolási eljárásnak hivatalosan vége 

van. Jelenleg vagyonrendezési eljárás keretében próbálják még a bennlévő részesedéseket a 

hitelezők, illetve jogosultak részére szétosztani.    

 

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

bocsátja az írásos kiegészítésben foglalt bizottsági 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 

350/2013. (IX. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 

képező – Békés Város Önkormányzatának közép- és 

hosszú távú vagyongazdálkodási tervét jóváhagyja azzal, 

hogy a vagyongazdálkodási tervet a képviselő-testület 

minden év májusában vizsgálja felül.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

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

 

1.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotása  

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz – 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.  
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést, és ismét hosszas vita alakult ki, hogy bevezessék-e a rendeletet, de végül 

többségi szavazattal elfogadásra javasolták az előterjesztett rendelet-tervezetet.   

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A rendelet nagyon sokat javult az előzőhöz képest, de 

véleménye szerint még most is működésképtelen. Ugyanaz a problémája, mint az előző 

rendeletnek, hogy nem lehet alkalmazni, mert a 7. § (1) bekezdése alapján Jegyző Asszony 

csak akkor vonhatja vissza a nyitva tartási engedélyt, ha van a kezében egy jó zajmérés. Eddig 

is ez volt a probléma, akárhogy javítgatják a rendeletet, ha nincs objektív mérés, Jegyző 

Asszony nem teheti meg, mert a vállalkozó jogosan fog majd perelni, kártérítést kérni. Ezért 

úgy látja, hogy ezt a rendeletet sem lehet majd a jövőben alkalmazni.  

 

Nem tudja, hogy mi lesz a döntés, de tesz még néhány észrevételt a szöveges résszel 

kapcsolatban, mert hátha elfogadja a testület a rendeletet. Az egész országban nem tudják ezt 

megoldani, sok helyen visszavonták a rendeletet, volt ahol az Alkotmánybíróság kötelezte rá 

az önkormányzatot. Ahol tudott, segített a rendeletalkotásban, hogy jobb legyen, mint a 

korábbi.  

 

Ezzel a rendelettel az a problémája, hogy mostanra már kiment a köztudatban, hogy lesz egy 

ilyen rendelet, és nagy a várakozás a lakosság részéről, és még nagyobbat csalódnak benne, 

mint eddig, mert a vállalkozók majd megoldják az ott lakók problémáját, és valóságban nem 

tudja megoldani Jegyző Asszony, mert ha visszavonja az engedélyét, a vállalkozó beperli, ha 

nincs a kezében zajmérési jegyzőkönyv.  

 

Konkrét észrevétele a következő: A rendelet-tervezet 7. § (1) bekezdés a) pontjában szerepel a 

„többszöri” szó, tehát többször be kell jelenteniük a lakosoknak ahhoz,  hogy intézkedés 

történjen ebben az ügyben. Véleménye szerint felesleges a „többszöri” szó, mert egy 

bejelentés éppen elég az ott lakóknak, ne kelljen várni két-három alkalmat ahhoz, hogy 

visszavonhassa a jegyző az engedélyt. Ezért javasolja, hogy hagyják ki a „többszöri” szót 

ebből a pontból.  

 

Furcsállja, hogy a rendelet-tervezet 4. § (1) bekezdése szerint a nyitva tartás korlátozása 

péntekre, szombatra, vasárnapra vonatkozik. Véleménye szerint, ha bevezetik, vagy az összes 

napra vonatkozzon, vagy egyikre se. Bár lehet, hogy a hivatal részéről arra hivatkoznak, hogy 

csak ezekre a napokra érkezett panasz, mivel ekkor vannak rendezvények.  

 

Már többször elmondta, most módosító javaslatként újra elmondja, hogy a „zeneszolgáltatást 

nyújtó, vendéglátást folytató üzletekre” vonatkozzon ez a rendelet, ne minden, működési 

engedéllyel rendelkező üzletre. Ezt még a hatásvizsgálat 3. pontja is indokolja, amelybe le 

van írva, hogy az adminisztrációs teher jelentősnek mondható. Tehát ezt a terhet a hivatal is a 

nyakába veszi, és a vállalkozókat is feleslegesen zaklatják. Csak azokat kell zaklatni, akikkel 

probléma van, zeneszolgáltatást nyújtanak, mivel emiatt alkotják ezt a rendeletet. A 

vendéglátást folytató üzletek adatai – közte a nyitva tartási idejük is – bent van a hivatalban, 

miért kellene őket berendelni a hivatalba, ha nincs velük semmi probléma? Feleslegesnek 

tartja.   

 

Ismét leszögezi, hogy a rendelet-tervezet így működésképtelen, felesleges bürokráciát 

raknának a vállalkozókra és a hivatalra is. A rendelet céljával messzemenően egyetért, de a 

megoldással nem, ezért így ezt a rendelet-tervezetet nem fogja megszavazni. 
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DR. UHRIN ANNA aljegyző: Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a 

zeneszolgáltatás nyújtásáról a kereskedelmi törvény úgy fogalmaz, hogy vendéglátó üzletben 

a vendégek szórakoztatására a zeneszolgáltatás, műsoros előadás, táncrendezvény, egyéb 

szórakoztató rendezvény csak olyan mértékben nyújtható, amely a zajrendeletben 

foglaltaknak megfelel. Emiatt nagyon rizikós úgy beleírni egy olyan kört, hogy kizárólag a 

zeneszolgáltatást nyújtó egységekre vonatkozzon ez a rendelet, mert a tapasztalatok azt 

mutatták, hogy már most, a rendelet-tervezet készítése során olyan visszaélésekre adhatna 

okot, amit nem fog tudni elbírálni a hatóság, hiszen olyan „technikai csodákat” vonultattak fel 

az üzemeltetők, amit objektíven nem lehet ilyen módon felmérni. Tehát nem lehet egyértelmű 

az, hogy kire terjed ki ez a rendelet, és ez a normavilágosság elvével ütközne.  

 

Annak, hogy péntek-szombat-vasárnapra terjed ki ez a korlátozás, az az oka, hogy több 

alkotmánybírósági, illetőleg kúriai döntést is megvizsgáltak ezzel kapcsolatban, hiszen ez az 

egész országban problémát jelent, és ott egyértelműen kiderült, hogy akár az 

Alkotmánybíróság, és a Kúria is arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem lehet hétfőtől 

vasárnapig bekorlátozni ezeket az egységeket, mert ezzel már az állampolgár szabadságát 

súlyos mértékben sértenék. 

 

Az, hogy az engedély visszavonása többszöri bejelentésre történne, ez a vállalkozókat védi, 

hogy ne lehessen olyan könnyen visszaélni azzal, hogy bejelentik, hogy hangosak, és a Jegyző 

máris visszavonja az engedélyt. Egyébként a hatósági út továbbra is nyitva áll, tehát a 

284/2007. sz. Kormányrendelet továbbra is alkalmazandó, tehát zajhatóságként továbbra is 

eljár Jegyző Asszony egyedi ügyekben.   

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Szalai László képviselő úr 

szavaira reagálva elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzottak ezek az 

aggályok, hogy bevezessék-e, vagy sem. Úgy gondolja, azért van ez itt a képviselő-testület 

előtt, mert a városban ez visszatérő probléma. Egy esetben három évig húzódott egy ilyen 

jellegű probléma, tehát úgy gondolja, hogy a képviselő-testületnek lépni kell ebben a 

kérdésben. A rendeletet pedig lehet módosítani, ha szükséges, hogy elérje a célját. Nem 

akarják ellehetetleníteni a vendéglátó egységeket, hanem megfelelő nyugalmat akarnak 

biztosítani, és úgy gondolja, hogy ez a rendelet erre alkalmas lesz.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Szintén egyetértenek azzal, hogy valahogyan kezelni kell ezt a 

problémát városi szinten is, de ők sem biztosak abban, hogy ez a legmegfelelőbb út ahhoz, 

hogy nyugvópontra kerüljön ez a kérdés. Ugyanis ha engednek az egyik oldalon, az veszteség 

a másik oldalon, és ez fordítva is igaz. Azt gondolja, hogy még hosszasan kellene 

gondolkodni, hogy valóban olyan rendelet szülessen, amely mindkét fél – a lakók, és a 

vállalkozók – érdekeit is szolgálja. Mert nem minden zenés szórakozóhelyet működtető 

renitens. Így nem tudják támogatni ezt az előterjesztést.  

 

Egyébként bejelenti érintettségét ebben az ügyben, tehát tartózkodni fog a szavazástól.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 7. § (1) bekezdés a) pontjával kapcsolatban azt érti, hogy a 

többszöri bejelentés szükségessége a vállalkozókat védené, de szerinte ha a lakók bejelentik 

egyszer, vagy többször, hogy problémájuk van, az alapján a Jegyző nem fogja visszavonni az 

engedélyt, mert az is ott áll, hogy hatósági ellenőrzés is kell hozzá, hogy megsértik az 

előírásokat. Ezért felesleges a „többszöri” szó, elég, ha egyszer bejelenti, és ha a hatóság 

ellenőrzése bizonyítja, hogy hangosak voltak, akkor Jegyző Asszony visszavonja a 23.00 óra 

utáni nyitva tartási engedélyt.  
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Továbbra is fenntartja a véleményét, hogy a rendelet működésképtelen, mert amíg nincs 

objektív eredmény, nem hiszi, hogy Jegyző Asszony visszavonja a nyitva tartási engedélyt. 

Továbbra is az a véleménye, hogy a hivatal se dolgozzon feleslegesen, és a vállalkozókat se 

rángassák be feleslegesen, hogy új nyitva tartási engedélyeket kérjenek, tehát csak akiket 

érint, akik zenés szolgáltatást folytatnak. Tehát módosító javaslatát továbbra is fenntartja.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint nagy többségében nem is érinti a 

rendelet a békési vállalkozókat, ugyanis nagyon sokan 22.00-23.00 órakor bezárnak. Aki 

23.00 óra után is nyitva tart, és nem hajlandó úgy biztosítani a zeneszolgáltatást, szórakozást, 

hogy mondjuk a szórakozóhely 50 méteres körzetében ne tudják lecsendesíteni, eltávolítani 

azokat az embereket, akik miatt ezt a rendeletet meg kell alkotniuk, akkor úgy gondolja, hogy 

ezt az önkormányzatnak kell megtennie. A többség érdekében kell eljárni, a többségnek pedig 

az az érdeke, hogy védjék a lakosságot, mert ők vannak sokkal többen. Ezért javasolja, hogy 

induljanak el ezzel a rendelettel, és ha azt látják, hogy nem úgy működik, ahogy kellene, 

akkor tudnak rajta később is módosítani úgy, hogy valóban azt a célt szolgálja, amit meg 

akarnak valósítani.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Úgy gondolja, hogy az nem jó döntés, ha nem döntenek, 

ezért nem javasolja, hogy halogassák ezt a kérdést. Lehet, hogy igaz az, hogy kijátszható ez a 

rendelet, de ennek jelzésértéke lesz. Azzal, hogy alkottak egy ilyen szabályt, lehet, hogy kicsit 

átgondolják a kérdést, és már ennek visszatartó ereje lesz. Ezért nem érti, hogy Rácz Attila és 

képviselő-társai miért nem akarják megszavazni. Lehet, hogy jogkövetőbbek lesznek az 

érintettek, ezért úgy gondolja, hogy ezért kell megszavazni ezt a rendeletet.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A céllal mindenki egyetért, a maga részéről azért is segített a 

rendelet-tervezet megszövegezésében, hogy működőképes legyen. Megkérdezi Jegyző 

Asszonytól, hogy ez alapján a rendelet alapján, ha nincs a kezében zajmérési jegyzőkönyv, be 

fogja záratni bármelyik vendéglátó egységet, amelyre a lakók panaszkodnak?  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző:  Ha a rendeletben foglalt feltételek nem állnak fent, igen.  

    

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Egyetért Barkász Sándor képviselővel abban, hogy 

jelzésértékű lehet a rendelet. Példaként említi, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság négy tagja nemrég kiment ellenőrizni az önkormányzati lakásokat, hogy 

milyen módon tartják rendben a bérlők, akik ezen kicsit elrettentek, elgondolkodtak, és 

mondták tovább a többi lakónak is, így igyekeznek a jövőben, hogy megfelelően használják 

az önkormányzati bérlakást. Bízik benne, hogy a vendéglátó üzletek randalírozó vendégei 

között is elterjedhet a híre, hogy bezárhatják miattuk az üzletet, ezért változtatnak a 

magatartásukon.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Teljes mértékben egyetért Barkász Sándor és Mészáros Sándor 

képviselő urakkal, hiszen a lakosságtól arra kaptak felhatalmazást, hogy a többség érdekeit 

képviseljék, nyilván úgy, hogy ne sértsék, és ne lehetetlenítsék el a kisebbséget sem. Most 

megpróbálnak egy olyan rendeletet alkotni, amellyel kordában tudják tartani azt a 

kisebbséget, amely a többség nyugalmát zavarja. Egy korábbi ciklusban, a ’90-es években 

éjszakai ellenőrzést tartottak a képviselők a discok-ban, mert akkor is voltak ilyen problémák, 

és több volt a szórakozóhely is, hiszen több pénzük volt az embereknek. Mindenképpen el 

kell indulni ezzel a rendelettel, bár lehet, hogy vannak benne apróbb gondok. Ha ebből 

komolyabb visszhangú ügy lesz, amely egy-két vállalkozó esetleges negatív hozzáállásából 

következhet, kb. egy év múlva visszatérnek, és elemzik, módosítják a rendeletet, ha 
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szükséges. Az a legrosszabb, ha nem foglalkoznak vele, mert akkor szőnyeg alá seprik a 

problémát.   

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja Szalai László 

képviselő módosító javaslatát, mely szerint csak „a zeneszolgáltatást nyújtó, vendéglátást 

folytató üzletekre” vonatkozzon ez a rendelet. A maga részéről nem támogatja ezt a 

javaslatot.  

 

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

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 7 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozza:   

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

351/2013. (IX. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete nem fogadja el Szalai 

László képviselőnek azt a módosító javaslatát, hogy a 

vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 

rendelet hatálya csak „a zeneszolgáltatást nyújtó, 

vendéglátást folytató üzletekre” vonatkozzon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

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

bocsátja az eredetileg előterjesztett rendelet-tervezetet.    

 

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

döntéshozatalban részt vevő képviselők száma: 10 fő, mivel Rácz Attila képviselő személyes 

érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

rendeletet  alkotja:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete:  

 

A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ÉJSZAKAI 

NYITVATARTÁSI RENDJÉRŐL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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2.) Az elektronikus út kizárásával intézhető ügyekről szóló rendelet megalkotása  

 

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

 

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

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

alkalmasnak tartotta.  

 

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

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete:  

 

AZ ELEKTRONIKUS ÚT KIZÁRÁSÁVAL INTÉZHETŐ 

ÜGYEKRŐL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

3. Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz – 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 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

352/2013. (IX. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata számlavezető 

pénzintézetétől – az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt-

től – 2014. január 1. napjától 2014. december 31 

napjáig terjedő időszakra maximum 150.000.000,- Ft 

felső határú, 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A 

hitelfelvétel célja a 2014. évi költségvetésben tervezett 

állami hozzájárulás, valamint pályázati pénzeszközök 

és pályázatos beruházások támogatásának szükség 

szerinti megelőlegezése, a gazdálkodással összefüggő 

likviditás biztosítása.  
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2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a folyószámlahitel szerződés 

megkötésére. 

Határidő:        értelem szerint  

Felelős:             Izsó Gábor polgármester 

 

 

 

4.) Támogatásigénylés Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. tv. fejezeti tartalékából 

Írásos előterjesztés és bizottsági kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz – Mötv. 52.§ (1) 

bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az előterjesztés tartalmazza azokat a főbb összegeket, amelyek 

irányt mutatnak arra vonatkozóan, hogy az eredeti költségvetési, illetve a költségvetést 

kiegészítő póttámogatásokhoz képest mennyi az a tényleges hiány, amely az önkormányzat 

költségvetéséből hiányzik. A félévi költségvetés „hamis” képet mutat, mert a különböző 

beruházások, fejlesztések, kihelyezett önerők, ÁFA visszaigénylések, stb. több tízmillió Ft-tal 

tudják befolyásolni azt az összeget, amely a működéshez szükséges. A konkrét számadatok 

mellett szöveges kiegészítést is kell tenni az igénylés benyújtásakor, és ebben leírhatják 

ezeket az okokat, indoklást.   

 

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

előterjesztést, és javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  

 

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

az írásos kiegészítés szerint a 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 

353/2013. (IX. 26.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

szóló 2012. évi CCIV. törvény VIII. fejezet 4. 

melléklete szerinti fejezeti tartalékból - az 

önkormányzat működőképesség megőrzése érdekében 

101.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 

igényel. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a - megyei tartalék és a 

helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 

39/2013. (VII.31.) BM rendelet szerinti - támogatási 
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igény iránti kérelem benyújtására és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

5.) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A kistérségi szélessávú internethálózat fejlesztésével lehetővé 

vált, hogy megkezdjék a térfigyelő kamerarendszer kiépítését. A megvalósítás lehet kistérségi, 

illetve önkormányzati finanszírozással is, és vannak pályázatok is, de ezeken nagyon nehéz 

nyerni. Most a Kistérség úgy döntött, hogy elindítja ezt a programot a hálózat egész területén, 

tehát a minden kistérségi településen, ahol van gerincvezeték. A rendőrséggel egyeztetve 

javasolják megjelölni azokat a helyeket, ahová javasolják kiépíteni a térfigyelő kamerákat. 

Ezek közvetlenül a gerincvezeték mellett vannak, ugyanis ehhez az önkormányzatnak nem 

kell hozzájárulnia, csak az áramot kell biztosítania. A Kistérség anyagi lehetőségének 

függvényében fokozatosan kerülnek kiépítésre ezek a kamerahelyek. Erre épülve lehet 

máshová is kiépíteni kamerákat, de azokhoz a kistérség nem nyújt támogatást, a költségeket 

az önkormányzatnak kell állnia. A térfigyelés szabályos jogi keretek között történő 

megvalósítása többféleképpen történhet. Egyrészt a rendőrség, másrészt a közterületfelügyelet 

segítségével. Pillanatnyilag egy olyan berendezéssel rendelkezik a Kistérség, amely tudja 

rögzíteni, és három napig tárolni az adatokat. Próbajelleggel van egy kamera elhelyezve, 

amely még nem hivatalosan működik, csak tesztelik a rendszert. A kamera működtetése 

különösebb nagy beruházást nem igényel, nem kell személyzetet biztosítani a figyelésére, 

hanem három napig tárolja, és ha probléma adódott azon a területen, a rögzített felvételeket 

vissza lehet nézni. Három nap után automatikusan letörli az anyagot a rendszer. Amennyiben 

ez megvalósításra kerül, melyről minden, a Kistérségen lévő település dönt, akkor a további 

feltételeknek is meg kell felelni, ki kell írni, hogy „Kamerával megfigyelt terület”, stb., de ez 

különösebben nem bonyolult dolog, ez az első lépés ahhoz, hogy a Kistérség tudjon lépni. 

Erről kell döntenie a képviselő-testületnek, hogy ezt a javasolt listát elfogadják-e, melyet az 

előterjesztésben javasolnak.   

 

Az elv az volt a Rendőrséggel egyeztetve, hogy fővezeték mellett legyen, és nagyobb 

forgalmú területet lehessen megfigyelni, bár vannak még nagyon fontos területek, amelyeket 

jó lenne megfigyelni, de hosszabb vezeték kiépítését igényelnék, és erre most nincs pénze az 

önkormányzatnak.  

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Vagyonvédelmi szempontból egyetért azzal, hogy a 

Polgármesteri Hivatal udvarára is kell egy ilyen kamera, de ne most, hanem később, amikor 

lehetőség lesz rá. Most inkább indokoltnak tartaná az Ady utcai körforgalom, és a Muronyi út 

bevezető részére elhelyezni egy kamerát, és azt a területet megfigyelni. Javasolja 

megfontolásra ezt a javaslatot.  
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Javasolja továbbá, hogy a Békésre bevezető útra helyezzenek ki egy figyelemfelhívó táblát, 

hogy a városban kamerarendszer működik. Ez már több településen is így van. Már ennek 

önmagában visszatartó hatása lehet.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Valóban fontos lenne a körfogalomnál is a megfigyelés, de most 

nagyban nehezíti a kamerák telepítését az, hogy a belvárosban csak föld alatt lehet vezetni a 

vezetéket, nem lehet légkábel, és ez lényegesen megdrágítja a munkákat. Tehát most azt is 

nézték, hogy mi az, ami anyagilag elérhető.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Tapasztalata szerint betörésnél először az internet vonalát 

vágják el, ezért javasolja, hogy a megvalósítás során olyan megoldást alkalmazzanak, hogy a 

vezeték ne legyen könnyen hozzáférhető, és ne lehessen könnyen elvágni. 

 

Felmerült benne, hogy szívesen vállalná saját költségén az irodájának a megfigyelését 

szolgáló kamera kiépítését, és biztos benne, hogy több cégnek, illetve magánszemélynek is 

lenne ilyen igénye. Ezekkel is gazdagodna a város, mert az előttük elmenő forgalmat is 

észlelnék, és ez adott esetben segíthetné a rendőrség munkáját is. Amennyiben ez nem négy-

öt milliós kiadással járna, hanem egy vállalható összeggel, akkor szívesen csatlakozna erre a 

rendszerre.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez utóbbit nem tartja rossz ötletnek, ez a Kistérség bevételeit is 

növelné, és minél többen igényelnék, annál kevesebb lenne az egy főre eső közös költség. 

Nem tudja, hogy ez a szerver pillanatnyilag mennyit bír el, talán 40-50 kamera kezelésére van 

kapacitása.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Szintén egyetért Barkász Sándor képviselő úr javaslatával, és 

jónak tartaná megvizsgálni, hogyan lehetne másokat is bevonni a kamerarendszer kiépítésébe, 

kamerák számának növelésébe.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt majd megbeszélik az üzemeltetőkkel. A jogi hátteret még 

most vizsgálják, pl. ki figyelhet meg. Mivel kistérségi közös tulajdonban van a rendszer, ha 

magánvállalkozók is bekapcsolódnának további kamerákkal, akkor ezért nyilván fizetniük 

kellene. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Nyilván erre a fejlesztésre csak akkor van lehetősége, ha a 

technikai háttér biztosított. Amennyiben ez biztosított, előzetes szondázásként a Békési 

Ipartestületnek is küldhetnének megkeresést, hogy az ottani vállalkozások esetleg igényt 

tartanának-e egy ilyen lehetőségre.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni az ötleteket. Nyilván megteszik majd az ezzel 

kapcsolatos lépéseket. A megyében eddig kiépített rendszerek Szeghalmon és Szarvason 

vannak, melyek elég jók kiépítettek. Szarvason a közterületfelügyeletnek, Szeghalmon a 

rendőrségnek van joga a visszajátszásokat megnézni. Tehát vannak jó gyakorlatok, ezeket 

majd mintaként felhasználják tapasztalatszerzésre. Egyébként a magánvállalkozásoknál 

elhelyezett kamerák működtetése plusz energiát nem igényelne, ha az áramot ők biztosítanák, 

és a szerver elbírna több kamerát is.    

 

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

határozati javaslatot.  
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Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő más irányú 

elfoglaltsága miatt eltávozott, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

354/2013. (IX. 26.) határozata: 

 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés Város közbiztonsági helyzetének 

javítása, a bűncselekmények és a szabálysértések megelőzése, visszaszorítása és 

felderítése érdekében, valamint a bűncselekmények elkövetésével okozott károk minél 

nagyobb arányú megtérülésének biztosítása céljából térfigyelő kamerarendszer 

kiépítésének szükségességéről dönt. 

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrség előterjesztése alapján a 

következő épületeket, illetve közterületeket jelöli ki a térfigyelő kamerák elhelyezésére: 

- Jantyik Mátyás Múzeum Széchenyi tér felőli homlokzata (Békés, Széchenyi tér 6.) 

- Jantyik Mátyás Múzeum, Múzeum köz felőli homlokzata (Békés, Széchenyi tér 6.) 

- Békési Galéria Széchenyi tér felőli homlokzata (Békés, Széchenyi tér 4.) 

- A K&H Bank homlokzata (Kossuth u. 3.) 

- Jantyik utcai butik Játszótér felőli homlokzata 

- Kecskeméti Gábor Kulturális Központ tornyára a Jantyik utca felőli homlokzata 

- József Attila utca Csók hídnál lévő területe 

- Buszpályaudvaránál lévő Garázssoron elhelyezett tetőtartó 

- A Polgármesteri Hivatal belső udvara, a Műszaki osztály bejáratánál lévő épület 

homlokzata. 

3.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja az üzemeltetés során felmerült, 

és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokat érintő villamos energia 

költségek megfizetését, minden más üzemeltetési és fenntartási költséget a Kistérségi 

Társulás saját bevételeiből köteles megtéríteni, finanszírozni. 

4.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:     értelem szerint 

Felelős:         Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati kiegészítésére vonatkozó azon 

javaslatot, hogy 5. pontban kérjék fel a Békési Kistérségi Társulást arra, hogy vizsgálja meg 

annak lehetőségét, hogy önálló beruházásként jogi személyek a hálózatot igénybe vehetik-e 

közös térfigyelésre.  

 

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 

355/2013. (IX. 26.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete 354/2013. (IX. 26.) 

határozatát az alábbi 5.) ponttal egészíti ki:  

 

5.) Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Békési 

Kistérségi Társulást, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, 

hogy önálló beruházásként igénybe vehetik-e közös 

térfigyelésre a hálózatot jogi személyek. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal   

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

6.) Javaslat rekonstrukciós keret felhasználására  

 

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

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Kérdése, hogy a Csabai utcai, illetve a 

Malomasszonykerti vízvezeték hány fogyasztót érint?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Malomasszonykertben egyrészt vannak eladásra kijelölt 

telkek, másrészt korábban ezt ipari, illetve vegyes felhasználású területnek minősítették, ezért 

lehet ipari objektumokat is építeni, és egyre nagyobb érdeklődés van a terület iránt. A 

városfejlesztési koncepció része, hogy Békéscsaba irányába, a 46-os út mentén fejlesztenék az 

ipari övezetet, és ennek egy előkészítő munkálata lenne az infrastruktúra biztosítása. Jelenleg 

is van egy vállalkozásnak ott építkezése, és további fejlesztési igények is vannak, többek 

között az önkormányzatnak is.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Örömmel látja, hogy a Malomasszonykerti vízvezeték 

tervezése is sorra kerülhet közel két év után, és a kezdeti 8-9 igénylőhöz képest most már 14-

15-en szeretnének rácsatlakozni az ivóvízhálózatra. Remélhetőleg a jövő évben ez meg is fog 

valósulni, amely több mint 3 millió Ft + ÁFÁ-ba kerülne.   

 

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

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot 

 

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

 

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

356/2013. (IX. 26.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víz és csatornadíjakban 2013. január 1-je és 

2013. július 31-e között képzett rekonstrukciós keret terhére nettó 7.995.639,- Ft-ot biztosít az 

alábbi rekonstrukciós munkák elvégzésére: 

Megnevezés Nettó Ft 

Kossuth u. 2. sz. csomópontok és bekötések rekonstrukciója 7.595.639 

Csabai úti vízvezeték tervezése 
250.000 

 

Malomasszonykerti vízvezeték tervezése 150.000 

Összesen nettó:     7.995.639 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

7.) A Réthy Pál Kórház – Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába tag delegálása  

 

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

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság Dr. Kovács Péter, Békés, Jantyik. 7. szám alatti lakost, javasolja 

a Felügyelő Tanácsba, aki a Rendelőintézet Fül-, orr- gégészetét vezeti.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy Dr. Kovács Péter, Békés, Jantyik. 7. szám alatti 

lakos a Rendelőintézet Fül-, orr- gégészetét vezeti, igazgatási tapasztalatai is vannak, tehát 

véleménye szerint mindenképpen alkalmas arra, hogy Békés érdekeit képviselje a Felügyelő 

Tanácsban. Egyeztettek vele, és a jelölést vállalja, és nem kért zárt ülést.  

 

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

javaslatot azzal, hogy Dr. Kovács Péter Békés, Jantyik u. 7. sz. alatti lakost jelöljék a 

Felügyelő Tanácsba. 

 

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 

357/2013. (IX. 26.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Réthy Pál Kórház – Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába 

Dr. Kovács Péter Békés, Jantyik u. 7. szám alatti lakost 

jelöli. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:                   Izsó Gábor polgármester 
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8.) Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítása  

 

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

 

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

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

előterjesztést.  

 

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 

358/2013. (IX. 26.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul a határozat mellékletét képező – a házi 

gyermekorvosok rendelési idejének megváltozását 

tartalmazó – feladat-ellátási szerződések módosításához, és 

felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.          

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:                   Izsó Gábor polgármester 

 

 

9.) Helyiségek bérletére vonatkozó bérleti díjak csökkentése  

 

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság felvette napirendjére, 

és megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag javasolta az előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Egyetért az előterjesztett javaslattal, azonban kérdése, hogy a 

Széchenyi tér 4/2. szám alatti üzlethelyiség miért nem szerepel a csökkentési javaslatok 

között? Másfél éve üresen áll ez az üzlethelyiség is.  

 

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

Bizottság elnöke: Korábban is felvetődött már, hogy csökkenteni kellene az árakon, mert 

érdeklődők vannak, de a meghirdetett áron nem veszi ki senki bérbe, ezért javasolja a 

bizottság a bérleti díjak csökkentését. Ha az értékesítésre meghirdetett ingatlanokra sem lesz 

pályázó, ott is módosíthatnak az induló árakon.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Széchenyi tér 4/2. szám alatti üzlethelyiség eladásra van 

meghirdetve, azért nem szerepel a mostani javaslatok között.  
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Mivel több 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 

359/2013. (IX. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

 

a) Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m
2
) üzlethelyiség induló bérleti díját 30.000,- 

Ft+ÁFA/hó helyett 25.000,- Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg, 

b) Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (119 m
2
) üzlethelyiség induló bérleti díját 

280.000,- Ft+ÁFA/hó helyett 200.000,- Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg, 

c) Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (244 m
2
) üzlethelyiség induló bérleti díját 

80.000,- Ft+ÁFA/hó helyett 60.000,- Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg. 

 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az 

üzlethelyiségek bérbeadása kapcsán a pályázati hirdetmény közzétételére, valamint a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő:   értelem szerint 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 345/2013. (IX. 26.) 

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

ülésterem elhagyására.  

 

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

 

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

munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

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 válaszok:  

 

1. Tóth utca aszfaltozása 

2. LIDL felé gyalogos közlekedési lehetőség biztosítása  

 

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

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.  
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2. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válaszok:  

 

1. Katolikus Templom melletti állami közút kátyú problémái 

2.Gőzkabin költségvetés kimutatás 

 

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

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Az 1. választ elfogadja.  

 

A 2. választ is elfogadja, de arra lett volna kíváncsi, hogy mennyibe kerültek az egyes 

munkák, pl. kőműves, burkoló, gépészet, üvegezés stb. Ilyen kimutatás nincs?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a munkák mintegy 90%-át 

az Alapítvány fizette, és mivel az Alapítvány építtette, a kivitelezést is ő bonyolította, abba 

különösebb beleszólása nincs az önkormányzatnak. Azonban az Alapítványnál ezek az adatok 

biztosan megtekinthetők.  

 

3. Mucsi András képviselő interpellációira adott válaszok:  

 

1. Pusztaszeri u kátyú probléma 

2. Krisztina zug felé vezető út javítása   

 

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

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A válaszokat elfogadja.  

 

 

4. Szalai László képviselő interpellációira adott válaszok:  

 

1. Jantyik utcai parkolási probléma 

2. Képviselői kérés a jegyzőkönyvek megismerésével kapcsolatban 

3. 2009. évi testületi anyagok hiánya 

4. Kerékpársáv probléma   

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az 1. pontra adott választ nem fogadja el, melynek indoklására 

az új interpellációk során visszatér, mivel újabb interpellációt kíván benyújtani ezzel 

kapcsolatban.  

 

A 2. pontra adott választ elfogadja, azonban kéri Jegyző Asszonytól, hogy a hétfői és a keddi 

bizottsági üléseken kiosztott anyagokat is tegyék fel még a testületi ülés előtt a honlapra, mert 

ha sok anyag van, testületi ülésen nincs idő ezeket elolvasni.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Ennek semmi akadálya.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 3. pontra adott választ elfogadja.  

 

A 4. pontra adott válasszal kapcsolatban továbbra is az a probléma, hogy a Kőrösi Cs. Sándor 

utca keskeny ahhoz, hogy a két kerékpárság között két gépkocsi elfér egymás mellett, és  ez 
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továbbra is balesetveszélyes. Azonban bízik benne, hogy nem lesz ebből baleset. Tegnap este 

személyesen elment a Kőrösi Cs. S. utcára, és egy tehergépkocsi úgy parkolt, hogy rajta állt a 

kerékpársávon. Ezen kívül a szegéllyel ellátott zöldterületen állt egy traktor és 

személygépkocsi, amelyek nem állhattak volna ott, mivel a múltkor elfogadta a képviselő-

testület a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos 

rendeletet, melynek 13.§-ában az szerepel, hogy aki megáll ilyen helyen 50 ezer Ft helyszíni 

bírsággal, 150 ezer Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Azonban ha Jegyző 

Asszony megígéri, hogy ezt sem fogja forszírozni, akkor elfogadja ezt a választ is.  

 

5. Vámos László képviselő interpellációjára adott válasz:  

 

1. Veres Péter téri parkolási lehetőség kivitelezése   

 

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

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A választ 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 : 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő:  

 

1. Jantyik utcai problémák: Azért nem fogadta el ezt a választ, mert azt a választ kapta, hogy 

az önkormányzathoz nem érkezett ezzel kapcsolatban észrevétel. Véleménye szerint attól 

függetlenül meg lehetett volna vizsgálni ezt a kérdést, mert a képviselők azért képviselők, 

hogy a lakosság, észrevételeit a testület felé továbbítsák. Most ez nem történt meg, hanem 

egy kitérő választ kapott. A lakóktól kaptak fényképfelvételeket, hogy a gépkocsik 

elfoglalják a keskeny utat, és egyéb problémák is felmerültek az átalakítással 

kapcsolatban. Jobban utánanézett ennek a dolognak, és szerinte törvényeket, kormány- és 

helyi rendeletet is megsértettek. Mivel jogszabályi, és egyéb konkrét hivatkozásai vannak, 

újabb interpellációját írásban is benyújtja, mellékelve a lakóktól kapott 

fényképfelvételeket is, és kéri, hogy interpellációját csatolják a testületi jegyzőkönyvhöz. 

Írásos interpelláció fényképfelvételekkel együtt mellékelve a jegyzőkönyvhöz. 

Kérdése, hogy holnap reggel megtekintheti-e a hivatalban a hivatkozott engedélyeket az 

átalakítással kapcsolatban? 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy semmiféle átalakítási kérelem nem érkezett a 

hivatalba ezzel kapcsolatban, és nincs is tudomása erről a hivatalnak. Az ingatlant átadták a 

Pünkösdi Egyház Reményhír Intézményének, és nem kértek semmiféle hozzájárulást ahhoz, 

hogy az épületet átalakítsák.  

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: További interpellációi a következők:  

2. Azt a választ kapta a Vásárszél utcai lakások előtti bejáróval kapcsolatban, hogy a 

munkákat szeptember végéig elvégzik. Ma 26-a van, és jó lenne, ha az esős időszak előtt 

elkészülne a kohósalakos feltöltés.  

3. A Tárház utcával kapcsolatban 02. hó 28-án kapott választ, a napokban megtörtént 

kaviccsal, illetve homokkal a gödrök feltöltése. Ezzel az a probléma, hogy van ott egy 

építkezés, és úgy gondolja, hogy az előtte lévő rész azért maradt ki, mert a vállalkozó 

vállalta, hogy megcsinálja, mert afelől nem lehet bemenni, annyira hepehupás az út. 
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Kérdése, hogy ezt mikor fogják megcsinálni? A másik, ami kisebb probléma, hogy ezen a 

kavicsos, homokos részen igen nehéz közlekedni, a nagyobb probléma az, és amiben 

viszont biztos, hogy néhány hét, hónap, egy-két eső után a kocsik a homokot és kavicsot 

ki fogják verni, és megint nagy gödör fog kialakulni. Azért veti fel ezt, mert az ott lakók 

szerint összeszedték a pénzt annak idején aszfaltozott útra. Kérdése, hogy befizették-e a 

város pénztárába ezt? Mert nem aszfaltozott utat kaptak, hanem egy rétegelt valamit, ami 

jobb volt, mint a sár. Hasonló volt már egyszer a Mátyás Király utcán, ott is összeszedték 

a pénzt, és a papírt keresik a lakók a pénz összeszedéséről.  

4. A Vásárszél u. 13. szám alatti ingatlan udvarán készült csapadékvíz-elvezetés, és szinte 

ugyanúgy megáll a víz az udvaron, mint eddig. Tegnap este megnézte, és van olyan 

vízelnyelő rács, ami magasabban van, mint a vízszint. Kéri ezt rendezni, hogy a víz el 

tudjon folyni.  

5. Szintén a Vásárszél u. 13. sz. alatt felmerült még, hogy a lakóknak Polgármester Úr 

megígérte, hogy kohósalakkal fel lesz javítva az udvar. Kérdése, hogy erre sor fog-e 

kerülni? Illetve kérdése még, hogy lesznek-e a városnak forrásai, vagy pályázati 

lehetőségei arra, hogy a többi ott lévő tömbház udvarát is rendezzék?     

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Jantyik utcai parkolási problémára adott 1. választ Szalai 

László képviselő nem fogadta el. A válaszban az szerepel, hogy az intézményfenntartóval 

való egyeztetés után a szükséges intézkedéseket meg tudják hozni, és ez véleménye szerint 

megnyugtató. Azonban szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a választ.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő más irányú elfoglaltsága 

miatt eltávozott, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

368/2013. (IX. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek a Jantyik utcai parkolási problémával 

kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő:  

 

1. A IX. kerület 0190 hrsz. alatti baromfitelepre vezető önkormányzati út nagyon rossz, 

balesetveszélyes állapotban van, történt is nemrég ott egy kerékpáros baleset. A 

telepvezető vállalta, ha valamilyen útjavító anyagot kap, szét is teríti. Kéri, hogy 

gondoskodjanak az út kijavításáról.  

2. Lakosok aláírást gyűjtöttek (54 lakó írta alá), és kérik az Ótemető utcán a csótányirtást. 

Korábban, kb. három éve történt már ott csótányirtás. Választ kér, hogy az önkormányzat 

milyen módon tudná segíteni ennek a problémának a megoldását.   

 

 



 23 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő:  

 

1. A Bajza utcai bölcsőde bezárása után a harmadik munka nélkül maradt fiatal 

gondozónőnek még a mai napig nem sikerült semmilyen állást találnia. Kéri, hogy 

amennyiben lehetséges az ígéreteknek megfelelően próbáljanak valamilyen megoldást 

találni, hogy el tudjon helyezkedni. Az érintett azt mondta, hogy bármilyen terület 

megfelelő lenne számára.  

2. Az Ibrányi lakosok kérdezték a tegnapi összejövetel után, hogy az utcanév táblák 

egységesítése hol tart? Szeretnék, ha Ibrányban is egységes utcanév táblák lehetnének.  

3. A Kossuth utcai artézi kút megnyitását minimum 1500 család várja. Amennyiben 

semmilyen formában nem lehetséges megoldás, hogy a kútból víz folyjon, akkor 

ragaszkodik hozzá, és szeretné, ha egy lakossági fórumot tartana a Műszaki Osztály, és 

elmagyarázná ennek a minimum 1500 embernek, hogy miért nem folyhat onnan a víz. 

Tehát nem írásban kéri, hanem szóban, lakossági fórumon, szemtől-szembe mondják el.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő:  

 

1. A Jantyik utcai problémához tér vissza. Az egyik lakos a zöldfelületre olyan betonból 

készült ütközőket rakott ki, amik az autók tolatótükréből sem láthatók, és komoly 

sérüléseket okozhatnak az autókban. Kérdése, hogy szabad ilyeneket kihelyezni?  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A következő képviselő-testületi ülés megtartásának időpontjával 

kapcsolatban tesz bejelentést. Az év hátralévő részében próbálják praktikusabbá tenni az 

ülések tartását. Október végén a november 1-jeni Halottak Napi ünnep miatti hosszú 

hétvégére tekintettel a soron következő testületi ülést október 30-án – szerdán – tartják. Ennek 

megfelelően a bizottsági ülések időpontjai a következő szerint alakulnak:  

 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: október 28. hétfő 14.00 óra 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság: október 29. kedd 14.30 óra 

Pénzügyi Bizottság: október 29. kedd 16.00 óra.  

 

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   
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2013. (IX. 27.)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 

A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVATARTÁSI RENDJÉRŐL 

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

  

1. Általános rendelkezések 

 

1.§ A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság 

nyugalomhoz, különösen az éjszakai pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítása, az 

üzletek 23.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - hétvégi nyitvatartási rendjének 

szabályozása. 

 

2.§ (1) E rendelet alkalmazásában: 

a) vendéglátás: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja 

szerinti fogalom. 

b) szomszédnak minősülnek az érintett ingatlannal közvetlenül határos, valamint az azzal 

a sarokkal érintkező, továbbá az utca átellenben lévő oldalán az érintett ingatlannal 

szemben lévő belterületi ingatlanok. Az utca másik oldalán lévő ingatlanok közül 

azokat kell figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül hagyásával a 

vendéglátó egység által érintett ingatlannal közvetlenül vagy sarokkal érintkeznének. 

c) zenés rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban 

tartott nyilvános vagy zártkörű zeneszolgáltatást nyújtó rendezvény.  

 

(2) Az eljárás lefolytatására - az e rendeletben meghatározott határidőkre vonatkozó eltérések 

kivételével - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.  

3.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Békés Város 

közigazgatási területén működő, vendéglátást folytató üzletekre. 

(2)A rendelet hatálya nem terjed ki az alábbi vendéglátást folytató üzletekre: 

a) kereskedelmi szálláshelyekre, 

b) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre, 

c) lakodalmak, esküvők helyszíneire, 

d) az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei által megtartott rendezvények 

helyszíneire. 

 

 

2. A nyitva tartás szabályai 

 

4.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzletek péntek, szombat és vasárnap 23.00 

óra és az azt követő nap 06.00 óra között – a (2) bekezdésben szabályozottak kivételével – 

nem tarthatnak nyitva. 
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(2) Tárgyév december 31. napján 23.00 órától a tárgyévet követő év január 1. napján 06.00 

óráig - vendéglátó üzlet által meghatározott nyitvatartási időben - nyitva tarthatnak e rendelet 

hatálya alá tartozó üzletek. 

 

3. Eltérő nyitva tartás engedélyezése 

 

5.§ (1) Az üzemeltető írásbeli kérelmére eltérő – alkalmi (egyszeri) vagy rendszeres - nyitva 

tartást a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző engedélyezhet annak a 

vendéglátást folytató üzletnek,  

a) amely ellen a kérelem beérkezését megelőző 6 hónapon belül, az üzlettel szomszédos 

ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségükben) írásbeli panaszt nem tettek, 

illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz 

nem volt megalapozott, és   

b) az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 

08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében az üzlet működésével kapcsolatban 

keletkező hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik. 

  

(2) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó írásbeli kérelmet az üzemeltetőnek a rendezvény 

időpontját megelőzően  

a) alkalmi (egyszeri) nyitva tartási kérelem esetén legalább 15 nappal 

b) rendszeres nyitva tartási kérelem esetén 30 nappal  

korábban kell benyújtani a jegyzőnek. 

 

(3) Zenés rendezvény tartása esetén - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - az 

üzemeltetőnek szakértői véleménnyel előzetesen igazolnia kell, hogy az üzletben lévő 

technikai berendezések, hanghatást okozó eszközök maximális terhelés mellett sem érik el a 

környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendeletben meghatározott veszély mértékű zaj szintjét, amely szintet műsoros előadás, tánc 

szolgáltatása esetén sem lehet túllépni.  

 

6.§ Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitvatartási engedélyt újra meg 

kell kérnie. 

 

    4. Engedély visszavonása 

 

7. § (1) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt a jegyző visszavonhatja, ha 

a) az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségükben) 

többszöri, írásban tett bejelentése esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági 

ellenőrzés(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(k), vagy 

b) hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján, vagy 

akinek rendezvényén a közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény történt, és az 

esemény kiváltó okaként az üzemeltetőnek felróható magatartás – melyet akár 

rendőrségi jegyzőkönyv, akár egyéb, a hatóság által az ügy érdemére vonatkozó 

döntés is alátámasztott - megállapításra került. 

(2) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a 

vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet. 
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5. Záró rendelkezések 

 

8.§ (1) E rendelet 2013. október 15. napján lép hatályba. 

9.§ (1) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor érvényes működési engedéllyel, illetve a 

bejelentési kötelezettséggel rendelkező vendéglátó üzletekre is alkalmazni kell. 

 

B é k é s, 2013. szeptember 26. 

 

                       

                          Izsó Gábor                                                     Tárnok Lászlóné 

                        polgármester                                                              jegyző                                                              

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. szeptember 27-én 

 

 

 

             Tárnok Lászlóné 

                      jegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2013. (IX. 27.) 

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

AZ ELEKTRONIKUS ÚT KIZÁRÁSÁVAL INTÉZHETŐ ÜGYEKRŐL 

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Amennyiben magasabb szintű jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, elektronikus 

úton nem intézhetőek: 

a) a Ket. hatálya alá tartozó önkormányzati közigazgatási hatósági ügyek, 

b) az Art. hatálya alá tartozó önkormányzati adóhatósági ügyek. 

 

2. § (1) E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell. 

(3) Hatályát veszti Békés Város Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő 

intézkedésekről és az elektronikus út kizárásával intézhető ügyekről szóló 26/2011. (VIII. 26.) 

önkormányzati rendelete. 

 

 

Békés, 2013. szeptember 26. 

 

 

 

 

 Izsó Gábor Tárnok Lászlóné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. szeptember 27-én 

 

 

 

 Tárnok Lászlóné 

 jegyző 
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A 350/2013. (IX. 26.) határozat melléklete 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 

 

1. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK STRATÉGIAI CÉLJAI 

 

1.1. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI 

TERVE: 

1) Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése. 

3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület döntései és az éves 

költségvetési rendelet határozza meg. 

4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 

a) A feladat ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló szabad 

vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás 

alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. 

b) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása 

elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított 

ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan 

állapotban, ezért folyamatos pályáztatás szükséges. A bérleti díjakat a piaci 

viszonyoknak megfelelően kell megállapítani. A cél az, hogy a bérleti díjak, lakbérek 

fedezetet nyújtsanak az ingatlan karbantartására, felújítására és az üzemeltetési 

költségekre. 

 

1.2. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI 

TERVE: 

1) A középtávra meghirdetett feladatok ellátása. 

2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem 

előtt kell tartani azt, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet 

ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon 

hasznosítható vagyonelemeket. 

3) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak 

megóvására, megújítására kell fordítani. 

4) Uszoda területén további beruházások, elsősorban szálláslehetőség kialakítása, 

pályázati forrásból. 
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2. JOGI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA 

 

2.1. JOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI: 

a) Magyarország Alaptörvényének 2012. január 1-i hatálybalépésével egyidejűleg jelentős 

jogszabályi változások történtek, amelyeknek a nagy része érinti és lényegesen 

meghatározza az önkormányzat gazdálkodását. 

b) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1)-

(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon, ezen belül az önkormányzati vagyon alapvető 

rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. Az Nvtv. előírja a közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terv elkészítését, melyben az önkormányzatnak meg kell jelölnie a 

vagyongazdálkodás irányvonalát, stratégiát kell felállítania, hogy a célkitűzések 

végrehajthatóak legyenek. 

c) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény a lakás és helyiséggazdálkodás 

szabályait tartalmazza azzal, hogy rendelkezik egyes részletszabályok önkormányzati 

rendeletben történő meghatározásáról is. 

 

2.2. HELYI SZABÁLYOZÁS: 

a) Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 

29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) hatálya kiterjed Békés 

Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, és 

tulajdonába kerülő ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra, továbbá a 

tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, és közhasznú társaságban 

és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre. 

Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból (forgalomképtelen vagy korlátozottan 

forgalomképes vagyon) és üzleti vagyonból áll. A vagyontárgyak felsorolását a rendelet 1. 

2. és 3. melléklete tartalmazza. A rendelet meghatározza az önkormányzati vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásának közös szabályait, ennek megfelelően a tulajdonosi jogokat 

az Önkormányzat Képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester 

gyakorolja. A rendelet ezen túlmenően meghatározza az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás általános szabályait, az önkormányzati vagyon hasznosításának, 

haszonélvezeti jog alapításának, tulajdonjogának átruházására vonatkozó speciális 

szabályokat. A rendelet III. fejezete rendelkezik az önkormányzati vagyon kezelésének 

szabályairól (vagyonkezelői jog alapítása, gyakorlása, ellenértéke, vagyonkezelés 

ellenőrzése). 

A rendeletben speciális elemként jelenik meg a civil szervezetek támogatásra vonatkozó 

szabályozás. A képviselő-testület egyedi határozat vagy pályázati rendszer alapján 

támogatást nyújthat a városban működő civil szervezetek, egyházak, nemzetiségi 

önkormányzatok és sportegyesületek részére. A képviselő-testület az önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokból a városban élő és alkotó képzőművészek számára egyedi döntés 

alapján a rezsiköltségek megtéríttetése mellett ingyenes helyiséghasználatot biztosíthat. 

Politikai tevékenységet nem végző civil szervezetek elhelyezésére Békés Város 

Önkormányzata Civil Szervezetek Házát és Nyugdíjas Házat működtet. 

b) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 
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határozza meg az önkormányzat tulajdonában lévő lakások – beleértve a szükséglakást is –, 

továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek - kivéve az intézmények használatában 

lévő helyiségek - bérletére és elidegenítésére vonatkozó általános és speciális szabályokat. 

A rendelet célja, hogy a polgári jog alapelveit szem előtt tartva megteremtse az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételeit. A 

lakásbérletekkel kapcsolatosan a bérbeadási jogkör gyakorlója elsődlegesen a Képviselő-

testület, de átruházott hatáskörben a rendeletben meghatározott esetekben az Ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a polgármester is jogosult 

eljárni. A lakások bérbeadása történhet szociális alapon, piaci alapon és szakember 

elhelyezése céljából. Ezek részletes szabályait a rendelet tartalmazza. A rendelet 

mellékletei tartalmazzák a bérbe adható lakások jegyzékét, a térítési díjak összegét, a 

lakbérek mértékét, az éven belüli, alkalomszerűen bérbe adható helyiségek jegyzékét, és az 

értékesítésre kijelölt lakások jegyzékét. 

c) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal (ingatlan, ingó, vagyonértékű jog) 

kapcsolatosan további rendelkezéseket a teljesség igénye nélkül az alábbi rendeletek 

tartalmaznak: 

- Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 3/2000. (II.18.) önkormányzati rendelet 

- A közterület használatáról szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 

- A lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról 38/2007. (VIII. 31.) 

önkormányzati rendelet 

- Békés Város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. 

(IX.7.) önkormányzati rendelet 

- Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 

26.) önkormányzati rendelet 

- A piacokról, vásárokról szóló 9/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

 

2.3. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA: 

A közfeladat ellátási rendszer folyamatban lévő átalakítása az önkormányzati rendszert is 

érinti. Önkormányzati szinten fel kell készülni arra, hogyha az állam több feladatot is a járási 

hivatalokhoz delegál, ebben az esetben valószínűsíthető, hogy a működésre szolgáló vagyont 

is át kell adni a feladatellátással együtt. Az utóbbi időben bevezetett szigorú gazdasági 

intézkedések, központi költségvetési támogatások csökkentése, egyes támogatások 

megvonása következtében a rendelkezésre álló forrásokból csak részlegesen lehet a feladatok 

teljesítését megvalósítani. Ezért a vagyongazdálkodás egyik meghatározó feladata a kiesett 

támogatások pótlása. 

 

 

3. VAGYONELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA 

 

Az Önkormányzat tulajdona az önkormányzati célok megvalósítását szolgálja. Az 

önkormányzati törvény alapján a vagyon két főcsoportba és három alcsoportba sorolható, ami 

a rendelkezési, hasznosítási lehetőségeket is korlátok közé helyezi. A főcsoportokat a 

törzsvagyon és az egyéb vagyonelemek alkotják. A törzsvagyonba a forgalomképtelen és a 

korlátozottan forgalomképes, az egyéb (üzleti) vagyonba a forgalomképes vagyonelemek 

tartoznak. A vagyon forgalomképességének korlátozását az indokolja, hogy az önkormányzat 
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kötelező feladatainak ellátásához szükséges ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában 

maradjanak. 

 

 

 

 

 

3.1. TÖRZSVAGYON 

 

3.1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon: 

A forgalomképtelen törzsvagyont az önkormányzatnak meg kell tartani, és a megfelelő 

fenntartásról gondoskodni kell. A törzsvagyon forgalomképtelen része nem idegeníthető el, 

vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem 

terhelhető meg. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának felsorolását a 

Vagyonrendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

Az Nvtv. meghatározza a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek 

csoportját: 

a) kizárólagos tulajdonban lévő vagyon (helyi közutak és műtárgyaik, a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló járdák, terek és parkok, a vizek és vízi közműnek nem 

minősülő közcélú vízi létesítmények); 

b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon (ilyen besorolású 

ingatlant a Vagyonrendeletben nem különítettünk el). 

 

3.1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: 

Az önkormányzati törzsvagyon második eleme az a vagyonrész, melyet törvény, vagy 

önkormányzati rendelet korlátozottan forgalomképes vagyonként állapít meg. A 

Vagyonrendelet 5. § (2) bekezdése alapján a korlátozottan forgalomképes vagyont 

elidegeníteni vagy rendeltetésétől eltérő célra hasznosítani a képviselő-testület minősített 

többségű döntése alapján csak akkor lehet, ha az önkormányzati feladat ellátásához már nem 

szükséges vagy a feladat ellátása más módon is biztosítható, és a vagyontárgy értékesítése, 

más célú hasznosítása nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. A 

vagyonelemek felsorolását a vagyonrendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak: 

- az intézmények, a középületek; 

- a műemlékek, a védett természeti területek, a muzeális emlékek; 

- mindazok az ingatlanok és ingó dolgok, amelyeket az önkormányzat rendeletében 

korlátozottan forgalomképesnek minősít. 

 

3.1.2.1.Intézményi ingatlanok 

Sorszám 

Ingatlan 

Megnevezése 
Címe 

Helyrajzi 

száma 

I. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 

1.  Békés 
Jantyik M. u. 23-

25. 
5612/A/1 székhely Kulturális Központ 
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2.  Békés Csatorna 0762   Strand 

3.  Békés 
Kőrösi Cs. S. u. 

14. 
1265   Uszoda 

4.  Békés 
Kőrösi Cs. S. u. 

14. 
1265  

Gyógyfürdő – közös használatban az 

Egyesített Egészségügyi Intézmény 

és Rendelőintézettel 

5.  Békés Szarvasi u. 34. 3917/1   Sportpálya 

6.  Békés 
Jantyik M. u. 21-

25. 
5612/B/1   Sportcsarnok  

 Békés *Dánfok 6929/50   Üdülőközpont 

II. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 

1. Békés Széchenyi tér 4. 2236 székhely 
közös használat a Békés Városi 

Jantyik Mátyás Múzeummal 

III. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 

1. Békés Széchenyi tér 4. 2236 székhely 
közös használat a Békés Városi Püski 

Sándor Könyvtárral 

2. Békés Széchenyi tér 6. 2240   Nagyház  kiállítóhely 

3. Békés Durkó u. 8. 2387   Tájház kiállítóhely 

4. Békés Petőfi u. 41. 816   
közös használat a Békési Kistérségi 

Óvodával 

IV. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 

1. Békés József A. u. 5. 2339 székhely Rendelőintézet 

2. Békés 
Kőrösi Cs. S. u. 

14. 
1265   

Járóbeteg szakrendelés: Gyógyfürdő 

– közös használatban a Kecskeméti 

Gábor Kulturális Központtal 

3. Békés 
Kőrösi Cs. S. u. 

14. 
1265   Járóbeteg szakrendelés: Fizikoterápia 

4. Békés 
Kőrösi Cs. S. u. 

14. 
1265   

Járóbeteg szakrendelés: 

fogadóhelyiségek 

5. Békés Vásárszél u. 2. 3922/1   
Járóbeteg szakrendelés: 

Bőrgyógyászat, pszichiátria 

V. Békési Városgondnokság 

1.  Békés Petőfi u. 21.  székhely 
Táncteremre KLIK ingyenes 

használati joga 2013. nov. 1-től 

VI. Békési Polgármesteri Hivatal 

1.  Békés Petőfi S. u. 2. 2245/1  

Polgármesteri Hivatal – BmKh. 

Békési Járási Hivatal ingyenes 

használati joga 

2.  Békés Piac tér 3.  2245/2  

Polgármesteri Hivatal – KLIK 

tankerületi irodák ingyenes használati 

joga 

3.  Békés Petőfi S. u. 4. 2246   

4.  Békés Piac tér 24. 2288/38  Békési Piac pavilon 

5.  Békés Krisztina zug 0329/2  Dögtér 

6.  Békés Krisztina zug 0329/3  Gyepmesteri telep 

*
 A Békés, Dánfok (hrsz.: 6929/50) alatti üdülőközpont Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
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szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének 3. számú mellékletében, a 

forgalomképes (üzleti) vagyonelemek között szerepel. 

 

 

3.1.2.2. Funkcióhoz kötötten ingyenes használatba adott intézményi ingatlanok 

 

Sorszám 

Ingatlan Megnevezése 

Címe 
Helyrajzi 

száma 

I. 
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás: Békési Kistérségi Óvoda és 

Bölcsőde 

1. Békés Baky u. 4. 3985 Központi Fürkész Óvoda 

2. Békés Ótemető u. 2. 178 Bóbita Integrált Tagóvoda 

3. Békés Petőfi u. 41. 816 
Tornaszoba - közös használat Békés Városi 

Jantyik Mátyás Múzeummal 

4. Békés Teleky u. 26. 824 Teleky Tagóvoda 

5. Békés Korona u. 1. 2365 Korona Tagóvoda 

6. Békés Hunyadi tér 1/1. 3076 Hunyadi Tagóvoda 

7. Békés Csabai u. 30. 3422 Újvárosi Tagóvoda 

8. Békés Nevelő u. 1. 6413/1 Végvári Tagóvoda 

9. Békés Rákóczi u. 16. 76 3. sz. bölcsőde 

10. Békés Bajza u. 1. 3444 2. sz. bölcsőde 

11. Békés Fábián u. 25/2. 6597/3 Földvár bölcsőde 

II. 
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás: Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ 

1. Békés Jantyik M. u. 1. 5630 I. sz. Idősek Klubja 

2. Békés 
Dózsa Gy. u. 

36/1. 
1087 IV. sz. Idősek Klubja 

3. Békés Szarvasi u. 40/1. 3910 II. sz. Idősek Klubja 

4. Békés Kossuth u. 11. 3996 Derűs ház 

5. Békés Csallóközi u. 1/2. 5636 Férfi hajléktalanok átmeneti szállása 

6. Békés Csallóközi u. 40. 6413/1 III. sz. Idősek Klubja 

7. Békés Csallóközi u. 34. 6416 Hajléktalanok átmeneti szállása 

8. Békés Farkas Gy. u. 5. 6580 Női hajléktalanok átmeneti szállása 

9. Békés Farkas Gy. u. 3. 6581 Hajléktalanok átmeneti szállása 

10. Békés Farkas Gy. u. 4. 7037/5 Hajléktalan szállás 

III. 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerület: Dr. Hepp Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

1.  Békés József A. u. 12. 2310 Általános iskola  

2.  Békés Petőfi u. 1. 793/2  Alapfokú Művészeti Iskola 

3.  Békés Piac tér 3.   Tankerületi irodák 

4.  Békés Petőfi u. 21.  Táncterem: 2013. nov. 1-től  

IV. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerület 

1.  Békés Petőfi S. u. 9.  
Kollégium: a Békés Református 

Egyházközséggel osztatlan közös tulajdon 
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2.  Békés 
Jantyik M. u. 21-

25. 
5612/A/4 

Pedagógiai Szakszolgálat: közös használatban 

a Reményhír Intézményfenntartó Központtal 

V. SANI-MED TRANS Kft. - Orvosi ügyelet 

1. Békés Kossuth u. 4. 5633 Ingatlanrész használati jog 

VI. Békési Református Egyházközség (Karacs Teréz Tagiskola) 

1.  Békés Szántó A. u. 3. 6898 Általános iskola felső tagozat 

2.  Békés Rákóczi u. 8. 52 Általános iskola alsó tagozat 

3.  Békés Jantyik M. u. 33. 5607 Jantyik utcai Óvoda 

VII. Reményhír Intézményfenntartó Központ (Eötvös József Tagiskola) 

1.  Békés 
Jantyik M. u. 21-

25. 
5612/A/4 

Általános Iskola: közös használatban a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Békéscsabai Tankerületével 

2.  Békés Móricz Zs. u. 44. 5377 Epreskerti Óvoda 

VIII. Békés Megyei Kormányhivatal Békés Járási Hivatala 

1.  Békés Kossuth u. 3.  Agrárinnovációs Központ 

2.  Békés Petőfi S. u. 2.  Okmányiroda 

 

3.2. FORGALOMKÉPES EGYÉB (ÜZLETI) VAGYON 

Forgalomképes egyéb vagyontárgyak körébe tartoznak mindazok az ingatlanok és ingó 

dolgok, amelyeket a törvények vagy rendeletek nem sorolnak a törzsvagyonba. A 

forgalomképes (üzleti) vagyon felett az Önkormányzat rendelkezik. 

Forgalomképes egyéb vagyon körébe tartoznak: 

- bérlakások; 

- nem lakás céljára szolgáló helyiségek; 

- részesedések; 

- és egyéb vagyon. 

 

3.2.1. Lakásgazdálkodás 

Az Önkormányzatnak 196 db lakás van a tulajdonában, melyet bérbeadással hasznosít. 

A bérbeadás történhet szociális alapon, a rászorult családok részére, történhet piaci alapon, 

magasabb jövedelmű lakásproblémával küzdő családok részére, továbbá szakember-

elhelyezés céljából is. 

3.2.1.1. Lakások bérlete 

a) Szociális alapon történő bérbeadás 

A lakások döntő hányada szociális alapon kerül bérbeadásra a szociális jellegű bérbeadási 

névjegyzék alapján. A lakások felsorolását az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, 

valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Sorszám 
Szociális elhelyezés céljára bérbe adható lakások 

Címe Helyrajzi 
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száma 

1. Békés Ady E. u. 6. A. 2/8. 3967/A/8 

2. Békés Ady E. u. 6. A. 3/10. 3967/A/10 

3. Békés Ady E. u. 6. A. 4/12. 3967/A/12 

4. Békés Ady E. u. 6. B. 1/3. 3967/A/17 

5. Békés Ady E. u. 6. B. 2/8. 3967/A/22 

6. Békés Ady E. u. 6. B. 3/10. 3967/A/24 

7. Békés Ady E. u. 6. B. 3/11. 3967/A/25 

8. Békés Ady E. u. 6. B. 4/12. 3967/A/26 

9. Békés Ady E. u. 6. B. 4/13. 3967/A/27 

10. Békés Ady E. u. 6. B. 4/14. 3967/A/28 

11. Békés Ady E. u. 6. C. 2/7. 3967/A/35 

12. Békés Ady E. u. 6. C. 4/12. 3967/A/40 

13. Békés Ady E. u. 6. D. 2/7. 3967/A/49 

14. Békés Ady E. u. 6. D. 3/9. 3967/A/51 

15. Békés Ady E. u. 6. D. 3/11. 3967/A/53 

16. Békés Ady E. u. 6. D. 4/12. 3967/A/54 

17. Békés Ady E. u. 6. D. 4/13. 3967/A/55 

18. Békés Ady E. u. 6. D. 4/14. 3967/A/56 

19. Békés Ady E. u. 6. E. fsz. 1. 3967/A/57 

20. Békés Ady E. u. 6. E. fsz. 2. 3967/A/58 

21. Békés Ady E. u. 6. E. 3/11. 3967/A/67 

22. Békés Ady E. u. 6. F. 1/5. 3967/A/75 

23. Békés Ady E. u. 6. F. 2/6. 3967/A/76 

24. Békés Ady E. u. 6. F. 2/7. 3967/A/77 

25. Békés Ady E. u. 6. F. 3/9. 3967/A/79 

26. Békés Ady E. u. 6. F. 3/10. 3967/A/80 

27. Békés Ady E. u. 6. F. 4/12. 3967/A/82 

28. Békés Ady E. u. 6. F. 4/13. 3967/A/83 

29. Békés Vásárszél 4. fsz. 1. 3923 

30. Békés Vásárszél 4. fsz. 2. 3923 

31. Békés Vásárszél 4. fsz. 3. 3923 

32. Békés Vásárszél 4. fsz. 4. 3923 

33. Békés Vásárszél 4. 1/5. 3923 

34. Békés Vásárszél 4. 1/6. 3923 

35. Békés Vásárszél 4. 1/7. 3923 

36. Békés Vásárszél 4. 1/8. 3923 

37. Békés Fáy 11. fsz. 1. 2275/A/1 

38. Békés Fáy 11. 2/16. 2275/A/16 

39. Békés Fáy 11. 2/18. 2275/A/18 

40. Békés Fáy 11. 3/24. 2275/A/24 

41. Békés Fáy 11. 3/25. 2275/A/25 
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42. Békés Fáy 11. 3/28. 2275/A/28 

43. Békés Fáy 11. 4/30. 2275/A/30 

44. Békés Fáy 11. 4/34. 2275/A/34 

45. Békés Karacs T. u. 5.  3/9. 6904/5/A/9 

46. Békés Karacs T. u. 5. 3/11. 6904/5/A/11 

47. Békés Karacs T. u. 5. 4/14. 6904/5/A/14 

48. Békés Karacs T. u. 7. fsz. 1. 6904/6 

49. Békés Karacs T. u. 7. 1/3. 6904/6 

50. Békés Karacs T. u. 7. 1/5. 6904/6 

51. Békés Karacs T. u. 7. 2/6. 6904/6 

52. Békés Karacs T. u. 7. 2/7. 6904/6 

53. Békés Karacs T. u. 7. 3/9. 6904/6 

54. Békés Karacs T. u. 7. 4/12. 6904/6 

55. Békés Veres P. tér 7/A. 5/14. 7032/4/A/14 

56. Békés Veres P. tér 7/B. 4/10. 7032/4/A/25 

57. Békés Kossuth u. 10/A. 2/6. 5624/A/6 

58. Békés Kossuth u. 10/A. 1/6. 5624/A/18 

59. Békés Kossuth u. 10/A. 2/10. 5624/A/22 

60. Békés Kossuth u. 10/A. 2/11. 5624/A/23 

61. Békés Kossuth u. 10/A. 2/12. 5624/A/24 

62. Békés Kossuth u. 10/A. 2/14. 5624/A/26 

63. Békés Kossuth u. 10/A. 3/17. 5624/A/29 

64. Békés Kossuth u. 10/A. 3/19. 5624/A/31 

65. Békés Kossuth u. 10/A. 4/22. 5624/A/34 

66. Békés Kossuth u. 10/A. fsz. 1. 5624/A/13 

67. Békés Szarvasi u. 4/A. fsz. 1. 4012/1/A/1 

68. Békés Szarvasi u. 4/A. 2/7. 4012/1/A/7 

69. Békés Szarvasi u. 4/A. 3/9. 4012/1/A/9 

70. Békés Szarvasi u. 4/A. 3/10. 4012/1/A/10 

71. Békés Szarvasi u. 4/A. 3/11. 4012/1/A/11 

72. Békés Szarvasi u. 4/B. 2/6. 4012/1/A/17 

73. Békés Szarvasi u. 4/B. 3/10. 4012/1/1/21 

74. Békés Szarvasi u. 4/C. 2/5. 4012/1/A/27 

75. Békés Szarvasi u. 4/C. 3/9. 4012/1/A/31 

76. Békés Szarvasi u. 4/C. 3/10. 4012/1/A/32 

77. Békés Veres P. tér 7/A. 5/14. 7032/4/A/14 

78. Békés Veres P. tér 7/B. 4/10. 7032/4/A/25 

79. Békés Veres P. tér 9. fsz. 1. 7033/10 

80. Békés Veres P. tér 9. fsz. 2. 7033/10 

81. Békés Veres P. tér 9. fsz. 3. 7033/10 

82. Békés Veres P. tér 9. fsz. 4. 7033/10 

83. Békés Veres P. tér 9. fsz. 5.  7033/10 

84. Békés Veres P. tér 9. fsz. 6. 7033/10 
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85. Békés Veres P. tér 9. fsz. 7. 7033/10 

86. Békés Veres P. tér 9. fsz. 8. 7033/10 

87. Békés Veres P. tér 9. fsz. 9. 7033/10 

88. Békés Veres P. tér 9. fsz. 10. 7033/10 

89. Békés Veres P. tér 9. fsz. 11. 7033/10 

90. Békés Veres P. tér 9. fsz. 12. 7033/10 

91. Békés Veres P. tér 9. fsz. 13. 7033/10 

92. Békés Veres P. tér 9. fsz. 14.  7033/10 

93. Békés Veres P. tér 9. fsz. 15. 7033/10 

94. Békés Veres P. tér 9. 1/16. 7033/10 

95. Békés Veres P. tér 9. 1/17. 7033/10 

96. Békés Veres P. tér 9. 1/18. 7033/10 

97. Békés Veres P. tér 9. 1/19. 7033/10 

98. Békés Veres P. tér 9. 1/20. 7033/10 

99. Békés Veres P. tér 9. 1/21. 7033/10 

100. Békés Veres P. tér 9. 1/22. 7033/10 

101. Békés Veres P. tér 9. 1/23. 7033/10 

102. Békés Veres P. tér 9. 1/24. 7033/10 

103. Békés Veres P. tér 9. 1/25. 7033/10 

104. Békés Veres P. tér 9. 1/26. 7033/10 

105. Békés Veres P. tér 9. 1/27. 7033/10 

106. Békés Veres P. tér 9. 1/28. 7033/10 

107. Békés Veres P. tér 9. 1/29. 7033/10 

108. Békés Veres P. tér 9. 1/30. 7033/10 

109. Békés Veres P. tér 9. 1/31. 7033/10 

110. Békés Veres P. tér 9. 1/32. 7033/10 

111. Békés Veres P. tér 9. 2/33. 7033/10 

112. Békés Veres P. tér 9. 2/34. 7033/10 

113. Békés Veres P. tér 9. 2/35. 7033/10 

114. Békés Veres P. tér 9. 2/36. 7033/10 

115. Békés Veres P. tér 9. 2/37. 7033/10 

116. Békés Veres P. tér 9. 2/38. 7033/10 

117. Békés Veres P. tér 9. 2/39. 7033/10 

118. Békés Veres P. tér 9. 2/40. 7033/10 

119. Békés Veres P. tér 9. 2/41. 7033/10 

120. Békés Veres P. tér 9. 2/42. 7033/10 

121. Békés Veres P. tér 9. 2/43. 7033/10 

122. Békés Veres P. tér 9. 2/44. 7033/10 

123. Békés Veres P. tér 9. 2/45. 7033/10 

124. Békés Veres P. tér 9. 2/46. 7033/10 

125. Békés Veres P. tér 9. 2/47. 7033/10 

126. Békés Veres P. tér 9. 2/48. 7033/10 
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127. Békés Veres P. tér 9. 2/49. 7033/10 

128. Békés Durkó u. 19. 2310 

129. Békés Gyékény u. 8.  1.a. 4906 

130. Békés Gyékény u. 8.  3.a. 4906 

131. Békés 
külterület (IX. kerület 84. 

Tanya 1/a.) 
0151/3 

132. Békés 
külterület (IX. kerület 84. 

Tanya 2/a.) 
0151/3 

133. Békés 
külterület (IX. kerület 84. 

Tanya 3/a.) 
0151/3 

134. Békés 
külterület (IX. kerület 84. 

Tanya 4/a.) 
0151/3 

135. Békés 
külterület (X. kerület Tanya 

129.) 
0144/3 

136. Békés Jantyik M. u. 33. 5607 

137. Békés Kossuth u. 30. 1.a. 5463 

138. Békés Kossuth u. 30. 2.a. 5463 

139. Békés Kossuth u. 30. 3.a. 5463 

140. Békés Kossuth u. 30. 4.a. 5463 

141. Békés Kossuth u. 30. 5.a. 5463 

142. Békés Kossuth u. 30. 6.a. 5463 

143. Békés Kossuth u. 30. 7.a. 5463 

144. Békés Kossuth u. 30. 8.a. 5463 

145. Békés Petőfi u. 15. 795 

146. Békés Petőfi u. 22. 1.a. 2255 

147. Békés Petőfi u. 22. 2.a. 2255 

148. Békés Petőfi u. 22. 3.a. 2255 

149. Békés Petőfi u. 24. 1.a. 2256 

150. Békés Petőfi u. 24. 2.a. 2256 

151. Békés Petőfi u. 40. 1.a. 2268 

152. Békés Petőfi u. 40. 2.a. 2268 

153. Békés Petőfi u. 40. 3.a. 2268 

154. Békés Petőfi u. 89. 1009/2 

155. Békés Raktár sor 2. 1639 

156. Békés Szarvasi u. 34. 3917/2 

157. Békés Táncsics u. 31/4. 4556/2/A/6 

158. Békés Décseri u. 3. 7035/12 

159. Békés Oláh M. u. 5. 1.a. 3494 

160. Békés Oláh M. u. 5. 2.a. 3494 

161. Békés Magyar u. 22. 4203/1 

162. Békés London u. 27. 4454 

163. Békés Csallóközi u. 45. 6340 

164. Békés Borostyán u. 30. 2884 

165. Békés Szabadkai u. 54. 2974 
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166. Tarhos Békési u. 7/A.Fsz. 1. 123 

167. Tarhos Békési u. 7/A.Fsz.2. 123 

168. Tarhos Békési u. 7/A.Fsz.3. 123 

169. Tarhos Békési u. 7/A.Fsz.4. 123 

170. Tarhos Békési u. 7/B.Fsz.5. 123 

171. Tarhos Békési u. 7/B.Fsz.6. 123 

172. Tarhos Békési u. 7/C.Fsz.8. 123 

173. Tarhos Békési u. 7/A.1/9. 123 

174. Tarhos Békési u. 7/A.1/10. 123 

175. Tarhos Békési u. 7/B.1/11. 123 

176. Tarhos Békési u. 7/B.1/12. 123 

177. Tarhos Békési u. 7/C.1/13. 123 

178. Tarhos Békési u. 7/C.1/14. 123 

179. Tarhos Békési u. 7. E. 123 

180. Békés Kispince u. 44. 5820/3 

b) Pályázat útján, piaci alapon történő bérbeadás 

A lakások frekventált helyen, Békés város központjában helyezkednek el. Ezen lakások 

komfortfokozatát és állagát tekintve magasabb összegű bérleti díjjal adhatók bérbe olyan 

pályázók részére, akik jövedelmük alapján képesek a lakások bérleti- és fenntartási költségeit 

viselni. A lakások a Rendelet 2. számú mellékletében szerepelnek. 

 

Sorszám 

Pályázat útján, piaci alapon bérbe adható lakások 

Címe 
Helyrajzi 

száma 

1. Békés Széchenyi tér 4/2. 1/1. 2239/A/5 

2. Békés Széchenyi tér 4/2. 1/2. 2239/A/6 

3. Békés Széchenyi tér 4/2. 1/3. 2239/A/7 

4. Békés Karacs T. u. 5. fsz. 2. 6904/5/A/2 

5. Békés Karacs T. u. 5.  2/6. 6904/5/A/6 

6. Békés Karacs T. u. 5. 3/10. 6904/5/A/10 

7. Békés Karacs T. u. 7. 1/4. 6904/6 

8. Békés Karacs T. u. 7. 2/8. 6904/6 

9. Békés Karacs T. u. 7. 3/10. 6904/6 

10. Békés Karacs T. u. 7. 3/11. 6904/6 

11. Békés Karacs T. u. 7. 4/13. 6904/6 

12. Békés Karacs T. u. 7. 4/14. 6904/6 

13. Békés Karacs T. u.  8. C. 3/11. 6904/9/A/30 

14. Tarhos Békési u. 7/C.Fsz.7. 123 

c) Szakember elhelyezéssel történő bérbeadás 

Békés város közigazgatási területén lévő intézmények, az önkormányzat szervei, valamint a 

városban közfeladatot ellátó szervek megfelelő szakemberellátása érdekében bérbeadási 

névjegyzék mellőzésével, – jövedelmi, vagyoni és szociális helyzettől függetlenül – a 
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szociálisan bérbe adható lakások köréből lakás biztosítható annak a szakembernek, akinek 

alkalmazása a kötelező feladat ellátásához feltétlenül indokolt. 

 

3.2.1.2. Lakások értékesítése 

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások többsége társasházi lakásingatlanban 

helyezkedik el. Célszerű lenne azon lakások értékesítése (megüresedésük esetén), amelyek 

olyan társasházban helyezkednek el, ahol az Önkormányzat csak néhány lakás tulajdonjogával 

rendelkezik, vagy a lakások felújítása jelentős költséggel járna. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 339/2007. (X. 31.) határozatában döntött 

arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 45 db lakást értékesíteni kívánja, melynek 

feltételeit Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. 

(VIII. 26.) önkormányzati rendelet szabályozza. A döntést követően azonban a lakások csak 

egy részét sikerült értékesíteni, így az akkor értékesítésből megmaradt önkormányzati 

lakásokat – kiegészülve az azóta értékestésre kijelölt lakásokkal – az alábbi nyilvántartás 

tartalmazza: 

Sorszám 

Értékesítésre kijelölt lakások 

Címe 
Helyrajzi 

száma 

1. Békés Táncsics u. 31/4. 4556/2/A/6 

2. Békés Fáy 11. 4/34. 2275/A/34 

3. Békés Fáy 11. 2/16. 2275/A/16 

4. Békés Fáy 11. 3/24. 2275/A/24 

5. Békés Fáy 11. 3/25. 2275/A/25 

6. Békés Fáy 11. 3/28. 2275/A/28 

7. Békés Fáy 11. 4/30. 2275/A/30 

8. Békés Fáy 11. fsz. 1. 2275/A/1 

9. Békés Ady E. u. 6. F. 3/10. 3967/A/80 

10. Békés Ady E. u. 6. F. 4/13. 3967/A/83 

11. Békés Karacs T. u. 5. 3/11. 6904/5/A/11 

12. Békés Karacs T. u. 5. 4/14. 6904/5/A/14 

13. Békés Karacs T. u.  8. C. 3/11. 6904/9/A/30 

14. Békés Kossuth u. 10/A. 2/6. 5624/A/6 

15. Békés Kossuth u. 10/A. 1/6. 5624/A/18 

16. Békés Kossuth u. 10/A. 2/10. 5624/A/22 

17. Békés Kossuth u. 10/A. 2/11. 5624/A/23 

18. Békés Kossuth u. 10/A. 2/12. 5624/A/24 

19. Békés Kossuth u. 10/A. 3/17. 5624/A/29 

20. Békés Kossuth u. 10/A. fsz. 1. 5624/A/13 

21. Békés Szarvasi u. 4/A. 3/9. 4012/1/A/9 

22. Békés Szarvasi u. 4/A. 3/10. 4012/1/A/10 

23. Békés Szarvasi u. 4/B. 2/6. 4012/1/A/17 

24. Békés Szarvasi u. 4/B. 3/10. 4012/1/1/21 
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25. Békés Szarvasi u. 4/C. 2/5. 4012/1/A/27 

26. Békés Veres P. tér 7/B. 4/10. 7032/4/A/25 

27. Békés *Veres P. tér 7/A. 5/13. 7032/4/A/13 

28. Békés *Veres P. tér 7/A. 5/15. 7032/4/A/15 

*
 A Békés, Veres P. tér 7/A. 5/13. (hrsz.: 7032/4/A/13) és a Békés, Veres P. tér 7/A. 5/15. 

(hrsz.: 7032/4/A/15) alatti lakások sem a szociális alapon, sem a pályázat útján, piaci alapon 

bérbe adható lakások között nem szerepelnek, mivel az ingatlanok üresen kerülnek 

értékesítésre. 

 

3.2.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

Törekedni kell arra, hogy a helyiségeket maradéktalanul hasznosítsuk, vagy bérbeadás, vagy 

ingyenes haszonkölcsön útján. A fizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tevő 

bérlőket meg kell tartani, átmeneti fizetési nehézség esetén az infláció mértékétől történő 

bérleti-díj csökkentést alkalmazzuk. Azon helyiségeket, melyeket bérbeadással, vagy 

ingyenes használatba adással sem tudunk hasznosítani, valamint rossz hatékonyságúak és 

nagy költségráfordítással üzemeltethetőek, azokat értékesíteni kell. A bérleti díjakat 

differenciáltan kell meghatározni, figyelembe véve a piaci viszonyokat is. 

3.2.2.1. Üzletek bérbeadása 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek, garázsok, egyéb épületek) hasznosítása 

bérbeadás útján történik. A bérbeadás feltételeit a Rendelet szabályozza. Az üresen álló 

helyiségek hasznosítása tekintetében lehetőségként felmerül, hogy az önkormányzat a 

városban működő kis- és középvállalkozásokat kedvezményes helyiséghasználattal 

támogassa. A szerződés lehet akár egyéves (további megújításokkal), ami különösen 

méltányos bérleti díjakkal vagy rezsi-alapon teszi lehetővé a bérlést. Ez ugyan nem jelent 

végleges megoldást a vállalkozók számára, de lehetőséget biztosíthatna további munkahelyek 

teremtésére is. 

 

Sorszám 

Üzletek 

Címe 
Helyrajzi 

száma 

1. Békés, Kossuth u. 2. (27 m
2
) 5634/2/A/38 

2. Békés, Kossuth u. 32. (179 m
2
) 5431/1 

3. Békés, Petőfi u. 33. 811 

4. Békés, Piac tér 3. (28 m
2
) 2245/2/A/3 

5. Békés, Piac tér 3. (28 m
2
) 2245/2/A/4 

6. Békés, Rákóczi u. 3. (46 m
2
) 6859/2/A/43 

7. Békés, Rákóczi u. 3. (26 m
2
) 6859/2/A/43 

8. Békés, Szarvasi u. 2. (88 m
2
) 4003/11/A/19 

9. Békés, Szarvasi u. 2. (31 m
2
) 4003/11/A/20 

10. Békés, Szarvasi u. 2. (122 m
2
) 4003/11/A/21 

11. Békés, Széchenyi tér 4. (119 m
2
) 2236 

12. Békés, Széchenyi tér 4. (244 m
2
) 2236 

13. Békés, Széchenyi tér 4. (290 m
2
) 2236 

14. Békés, Széchenyi tér 4/2. (1) - (59 m
2
) 2239/A/1 
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15. Békés, Széchenyi tér 4/2. (2) - (44 m
2
) 2239/A/2 

16. Békés, Széchenyi tér 4/2. (3) - (47 m
2
) 2239/A/3 

17. Békés, Széchenyi tér 4/2. (4) - (47 m
2
) 2239/A/4 

18. Békés, Széchenyi tér 6. 2240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám 

Garázsok 

Címe 
Helyrajzi 

száma 

1. Békés, Kossuth u. 10/A. (18 m2
) 5624 

2. Békés, Kossuth u. 10/A. (15 m2
) 5624 

3. Békés, Petőfi u. 22. (10 m2
) 2255 

4. 
Békés, Veres Péter tér 7. A. lph. (1) - 

(17 m2
) 

7032/4/A/31 

5. 
Békés, Veres Péter tér 7. A. lph. (2) - 

(17 m2
) 

7032/4/A/32 

6. 
Békés, Veres Péter tér 7. A. lph. (3) - 

(17 m2
) 

7032/4/A/33 

7. 
Békés, Veres Péter tér 7. A. lph. (4) - 

(17 m2
) 

7032/4/A/34 

8. 
Békés, Veres Péter tér 7. B. lph. (5) - 

(17 m2
) 

7032/4/A/36 

9. 
Békés, Veres Péter tér 7. B. lph. (6) - 

(17 m2
) 

7032/4/A/37 

10. 
Békés, Veres Péter tér 7. B. lph. (7) - 

(17 m2
) 

7032/4/A/38 

11. 
Békés, Veres Péter tér 7. B. lph. (8) - 

(17 m2
) 

7032/4/A/39 

12. 
Békés, Veres Péter tér 7. B. lph. (9) - 

(17 m2
) 

7032/4/A/40 

3.2.2.2. Egyéb ingatlanok bérbeadása 

Az Önkormányzat tulajdonában álló, műhelyek, raktárak, mezőgazdasági művelésre alkalmas 

külterületi szántók, zártkertek hasznosítása bérbeadás útján történik. 

 

Békés, Verseny u. 4. (hrsz.: 3918) alatti inkubátorház 

bérbeadása 

Sorszám Helyiségek 
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Megnevezése Alapterülete (m
2
) 

Irodák 

1. Információ, titkárság 21,85 

2. 1. iroda 16 

3. 2. iroda 19,92 

4. 3. iroda 15,92 

5. 4. iroda 11,45 

6. 5. iroda 14,91 

7. 6. iroda 15,69 

8. 7. iroda 10,95 

9. 8. iroda 13,06 

10. 9. iroda 9,71 

11. 10. iroda 13,59 

12. 11. iroda 17,36 

13. 12. iroda 10,69 

14. 13. iroda 16,33 

Irodák alapterülete összesen: 207,43 

Műhelyek 

1. I. csarnok 1. műhely 96,95 

2. I. csarnok 2. műhely 97,67 

3. I. csarnok 3. műhely 97,67 

4. I. csarnok 4. műhely 96,95 

5. I. csarnok 5. műhely 97,67 

6. I. csarnok 6. műhely 97,67 

7. II. csarnok 1. műhely 96,95 

8. II. csarnok 2. műhely 97,67 

9. II. csarnok 3. műhely 97,67 

10. II. csarnok 4. műhely 96,95 

11. II. csarnok 5. műhely 97,67 

12. II. csarnok 6. műhely 97,67 

Műhelyek alapterülete összesen: 1169,16 

Raktárak 

1. I. csarnok 1. raktár 25,36 

2. I. csarnok 2. raktár 25,45 

3. I. csarnok 3. raktár 25,45 

4. I. csarnok 4. raktár 25,36 

5. II. csarnok 1. raktár 25,36 

6. II. csarnok 2. raktár 25,45 

7. II. csarnok 3. raktár 25,45 

8. II. csarnok 4. raktár 25,36 

Raktárak alapterülete összesen: 203,24 

 

3.2.2.3. Egyéb ingatlanok ingyenes használatba adása 
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Az Önkormányzat civil szervezetek, sportegyesületek részére ingyenesen elhelyezést biztosít 

az üresen álló, más célra nem hasznosítható ingatlanokban, segítve ezzel a szervezetek 

működését, tevékenységét. Az ingyenes használatba adást a Vagyonrendelet függeléke 

tartalmazza. 

Sorszám 

Az ingyenes 

használat 

alapításáról 

szóló képviselő-

testület 

határozat 

száma 

A használati joggal terhelt 

ingatlan (ingatlanrész) 

megnevezése, címe 

(helyrajzi száma) 

A használati jog 

jogosultjának neve, 

címe 

A használat 

időtartama 

1.   - 
Békés, Jantyik u. 5. (hrsz.: 

5626); 3 db helyiség 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

2001. szeptember 

3. - határozatlan 

időre 

2.   - 
Békés, Petőfi u. 4. (hrsz.: 

2246); 1 db irodahelyiség 

Magyar Vöröskereszt 

Területi Szervezete 

(székhelye: 5630 

Békés, Petőfi u. 4.) 

2000. február 4. - 

határozatlan időre 

3.   - 

Békés, Múzeum köz 1. 

(hrsz.: 2241/1/A/1); 

tetőterében 20 m
2
 alapterület 

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Munkaügyi Központ 

Békési Kirendeltség 

(székhelye: 5630 

Békés, Múzeum köz 

1.) 

1999. február 17. - 

határozatlan időre 

4.   - 
Békés, Petőfi u. 4. (hrsz.: 

2246); 4 db irodahelyiség 

Békési Kistérségi 

Óvoda és Bölcsőde 

(székhelye: 5630 

Békés, Petőfi u. 2.) 

1998. június 23. - 

határozatlan időre 

5.   - 

Békés, Kispince u. 44. (hrsz.: 

5820/3); 2979 m
2
 

alapterületű kert 

Békés és Környéke 

Biokultúra Egyesület 

(székhelye: 5630 

Békés, Csíkos u. 17.) 

1999. április 7. - 

határozatlan időre 

6.   

139/2007. (IV. 

26.); 71/2008. 

(II. 28.) 

Békés, Petőfi u. 24. (hrsz.: 

2256); 1343 m
2
 alapterületű 

telekrész és az azon található 

619 m
2
 alapterületű épület 

Békési 

Önkormányzati 

Tűzoltóság 

(székhelye: 5630 

Békés, Petőfi u. 24.) 

határozatlan időre 

7.   
247/2008. (V. 

29.) 

Békés, Csabai út 18. (hrsz.: 

3432) 

Békési Kisgazdakör 

(székhelye: 5630 

Békés, Korona u. 3.) 

2008. július 1. - 

2058. június 30. 

8.   
396/2008. (IX. 

30.) 

Békés, Szarvasi u. 34. (hrsz.: 

3917/1); Sportpálya területén 

lévő kb. 150 m
2
 alapterületű 

salakos volt kézilabda pálya 

Békési Tenisz Klub 

(székhelye: 5630 

Békés, Petőfi u. 16.) 

2008. október 1. - 

2029. november 

25. 

9.   20/2010. (I. 28.) 
Békés, Petőfi u. 35. (hrsz.: 

812) 

Békés Városi 

Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület (székhelye: 

5630 Békés, Petőfi u. 

35.) 

2010. február 1. - 

2015. január 31. 
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10.   
374/2010. (X. 

28.) 

Békés, Petőfi u. 42. (hrsz.: 

2270) 

Békési Polgárőrség 

Közhasznú Szervezet 

(székhelye: 5630 

Békés, Korona u. 3.) 

2010. november 

15. - 2030. 

november 15. 

11.   30/2011. (I. 27.) 
Békés, Korona u. 3. (hrsz.: 

2366) 

Surman Boksz Club 

(székhelye: 5630 

Békés, Mátyás király 

u. 77.) 

2011. február 1. - 

az ingatlan 

önkormányzat 

általi 

értékesítésének 

napjáig 

12.   
400/2011. (XII. 

1.) 

Békés, Tátra u. 36. (hrsz.: 

1151) 

Békési Kajak-Kenu 

Club (székhelye: 

5630 Békés, Tátra u. 

36.) 

2011. december 5. 

- határozatlan 

időre, de legfeljebb 

25 évre 

13.   50/2012. (II. 28.) 

Tarhos, belterület (hrsz.: 123, 

126, 127, 128, 129, 130/1, 

130/2) 

BÉKÉS-AIRSOFT 

Sport és Szabadidő 

Egyesület (székhelye: 

5630 Békés, Szabó D. 

u. 23.) 

2012. március 5. - 

2013. december 

31. 

14.   
250/2012. (VIII. 

30.) 

Békés, Hunyadi tér 1/1. 

(hrsz.: 3076) 

Szent Lázár 

Alapítvány 

(székhelye: 5630 

Békés, Gorkij u. 2/2.) 

2012. szeptember 

7. - 2017. 

szeptember 6. 

15.   
265/2012. (VIII. 

30.) 

Békés, belterület (hrsz.: 

3720) - Puskaporos tó 

Minya Gábor 

(lakcíme: 5630 

Békés, Darab u. 1.) 

2012. szeptember 

1. - 2017. 

augusztus 31. 

3.2.2.4. Egyéb ingatlanok értékesítése 

A városközpontban található nagyobb értékű ingatlanok, melyek hasznosítása hosszabb távon 

nem megoldott, az ingatlan állaga jelentős ráfordítást igényel, azok esetében gazdaságosabb 

lenne az értékesítésük. 

 

Sorszám 
Egyéb ingatlanok értékesítése 

Címe Helyrajzi száma 

1. Békés, Széchenyi tér 4/2. (1) - (59 m
2
) 2239/A/1 

2. Békés, Széchenyi tér 4/2. (2) - (44 m
2
) 2239/A/2 

3. Békés, Széchenyi tér 4/2. (3) - (47 m
2
) 2239/A/3 

4. Békés, Széchenyi tér 4/2. (4) - (47 m
2
) 2239/A/4 

Beépítetlen területek 

5. Békés, Csabai u. 1. (régi hrsz.: 2361) 

2360 ("Bermuda") 

6. Békés, Szarvasi u. 1/2 (régi hrsz.: 2360) 

7. Békés, Korona u. 2. (régi hrsz.: 2363) 

8. Békés, Szarvasi u. 1/1. (régi hrsz.: 2359/1) 

10. Békés, Csabai u. 3. (régi hrsz.: 2362) 

Üresen álló ingatlanok 

11. Békés, Petőfi u. 33. 811 

12. Békés, Petőfi u. 15. 795 



 46 

13. Békés, Jantyik M. u. 5. 5626 

14. 
Tarhos, Békési u. 7. (Iskola, Kollégium, 

Zenepavilon) 

123; 126, 127; 128; 129; 

130/1; 130/2; 131 

 

3.2.3. Részesedések 

 

Sorszám 

Szervezet 

Neve 
Részesedés 

mértéke (e Ft) 

1. Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 100 

2. 
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú 

Alapítvány 
100 

3. 
LISZ Lakásgazdálkodási Ingatlanközvetítési és 

Szolgáltató Kft. 
3 600 

4. Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 20 

5. Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 132 426 

6. Békés Fürdőért Közalapítvány 500 

7. Békés Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő Kft. 100 

8. Békési Férfi Kézilabda Kft. 3 900 

9. Békés-Ferment Kft. 1 470 

10. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 10 

11. Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány 60 

12. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 68 000 

  Összesen: 226 966 

 

 

4. PÁLYÁZATOK 

 

Fontos az Önkormányzat vagyonát jelentő intézmények költséghatékonyabb működtetése, az 

infrastruktúra fejlesztése, gyógyfürdő, valamint kapcsolódó szolgáltatásai fejlesztése, bővítése, 

az idegenforgalom-barát befektetések, az ipartelepítés, a foglalkoztatás-bővítés, valamint az 

oktatási, egészségügyi szociális, kulturális, sport, szabadidős közszolgáltatások színvonalának 

emelése. Ennek érdekében az Önkormányzat kiemelt figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, 

törekszik a fenti célok megvalósítására. A vagyongazdálkodás távlati célja az önkormányzat 

vagyonából származó jövedelmének növelése, a fejlesztési források megteremtése, 

gyarapítása. 
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A 358/2013. (IX. 26.) határozat melléklete 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 

 

A Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Izsó Gábor 

polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat és Dr. Lovászi Éva (Szeged, 1957. 02. 23., 

an.: Viski Éva Mária) 5630 Békés, Szélső u. 28. (székhely: 5630 Békés, József Attila u. 5.) 

szám alatti lakos – a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató között 2012. december hó 27-én 

létrejött feladat-ellátási szerződést a Felek közös megegyezéssel, Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 358/2013. (IX. 26.) határozata alapján az alábbiak 

szerint módosítják. 

 

1. A szerződés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

7.) Egészségügyi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve finanszírozási 

szerződésben szereplő rendelési idő betartását. A szerződés megkötésekor a 

rendelési idő az alábbi: 

Hétfő   11.30 – 15.00 óráig  

Kedd   07.00 – 10.30 óráig   

Szerda  10.30 – 13.30 óráig Tanácsadás: 14.00 – 15.30    

Csütörtök  07.00 – 10.00 óráig  

Péntek   11.30 – 15.00 óráig 

 

2. A szerződés 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„11.) Egészségügyi szolgáltató a tervezett távolléte idejére - a hatályos működési 

engedélyében foglaltak alapján - gondoskodik a házi gyermekorvosi feladatok 

ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. A 

helyettesítő(k) díjazásáról Egészségügyi szolgáltató gondoskodik.” 

      

3. A szerződés további rendelkezései változatlanok maradnak.  

 

4. Ezen szerződést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá.  

 

Békés, 2013. …………………… hó ……... nap 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Izsó Gábor 

polgármester 

 Dr. Lovászi Éva 

                      házi gyermekorvos 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

Tárnok Lászlóné jegyző 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 

 

A Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviselő: Izsó Gábor 

polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat és az OKI-MED Egészségügyi Szolgáltató 

Betéti Társaság (székhely: 5630 Békés, Rákóczi u. 41.), tevékenységet végző orvos: Dr. 

Okányi László (Marosvásárhely, 1956. 09. 30., an.: Kelemen Jolán) 5630 Békés, Rákóczi u. 

41. szám alatti lakos – a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató között 2012. december hó 

27-én létrejött, 2013. május hó 15-én módosított feladat-ellátási szerződést a Felek közös 

megegyezéssel, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 358/2013. (IX. 26.) 

határozata alapján az alábbiak szerint módosítják. 

 

1. A szerződés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul:   

 

7.) Egészségügyi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve finanszírozási 

szerződésben szereplő rendelési idő betartását. A szerződés megkötésekor a rendelési 

idő az alábbi: 

Hétfő   07.30 – 11.00 óráig    

Kedd   11.30 – 15.00 óráig   

Szerda   07.00 – 10.00 óráig   

Csütörtök  10.30 – 13.30 óráig Tanácsadás: 14.00-15.30 

Péntek   07.00 – 10.30 óráig 

 

 A 2. számú telephelyen a rendelési idő hétfőn és pénteken 17.00 órától 18.00 óráig 

tart.  

     

2. A szerződés további rendelkezései változatlanok maradnak.  

 

3. Ezen szerződést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá.  

 

Békés, 2013. ………………….. hó ……... nap 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Izsó Gábor 

polgármester 

 Dr. Okányi László 

                      házi gyermekorvos 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

Tárnok Lászlóné jegyző 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 

 

A Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Izsó Gábor 

polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat és Dr. Tamási Adrienn (Békéscsaba, 1956. 

09. 25., an.: Higyed Eszter) 5630 Békés, Jantyik u. 7. szám alatti lakos – a továbbiakban: 

Egészségügyi szolgáltató között 2012. december hó 27-én létrejött feladat-ellátási szerződést 

a Felek közös megegyezéssel, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 358/2013. 

(IX. 26.) határozata alapján az alábbiak szerint módosítják. 

 

1. A szerződés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

7.) Egészségügyi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve finanszírozási 

szerződésben szereplő rendelési idő betartását. A szerződés megkötésekor a rendelési 

idő az alábbi: 

Hétfő   11.00 – 14.30 óráig   

Kedd   07.30 – 11.00 óráig     

Szerda  10.30 – 13.30 óráig Tanácsadás: 14.00 – 15.30  

Csütörtök  07.00 – 10.00 óráig   

Péntek   11.00 – 15.00 óráig  

 

       

2. A szerződés 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„11.) Egészségügyi szolgáltató a tervezett távolléte idejére - a hatályos működési 

engedélyében foglaltak alapján - gondoskodik a házi gyermekorvosi feladatok 

ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. A 

helyettesítő(k) díjazásáról Egészségügyi szolgáltató gondoskodik.” 

      

3. A szerződés további rendelkezései változatlanok maradnak.  

 

4. Ezen szerződést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá.  

 

Békés, 2013. …………………… hó ……... nap 

 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Izsó Gábor 

polgármester 

 Dr. Tamási Adrienn 

                      házi gyermekorvos 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

Tárnok Lászlóné jegyző 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 

 

A Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviselő: Izsó Gábor 

polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat és Dr. Zsilinszky Eleonóra (Budapest, 1943. 

04. 17., an.: Sokhegyi Klára) 5630 Békés, Zöldfa u. 29. szám alatti lakos, a továbbiakban: 

Egészségügyi szolgáltató között 2012. december hó 27-én létrejött, 2013. május hó 15-én 

módosított feladat-ellátási szerződést a Felek közös megegyezéssel, Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 358/2013. (IX. 26.) határozata alapján az alábbiak 

szerint módosítják. 

 

1. A szerződés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul:   

7.) Egészségügyi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve finanszírozási 

szerződésben szereplő rendelési idő betartását. A szerződés megkötésekor a 

rendelési idő az alábbi: 

Hétfő   07.00 – 10.30 óráig    

Kedd   11.00 – 14.30 óráig   

Szerda   07.00 – 10.00 óráig   

Csütörtök  10.30 – 13.30 óráig tanácsadás: 14.00-15.30 

Péntek   07.00 – 10.30 óráig  

 

 A 2. számú telephelyen a rendelési idő hétfői napokon 17.00 órától 18.00 óráig tart.  

      

2. A szerződés további rendelkezései változatlanok maradnak.  

 

3. Ezen szerződést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá.  

 

Békés, 2013. ………………………….. hó ……... nap 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Izsó Gábor 

polgármester 

 Dr. Zsilinszky Eleonóra 

                      házi gyermekorvos 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

Tárnok Lászlóné jegyző 

 

 






























