JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor Balázs László,
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó,
Rácz Attila, Szalai László képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Uhrin Anna aljegyző
Dr. Farkas László Békési Járási Hivatal vezető helyettese
Dombrádi Zsuzsa tervező, RODEN Kft.
Sztyevola István, a Békés Megyei Önkormányzat szakértője
Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója
Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetője
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária Igazgatási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Hidi József önkormányzati tanácsadó
Dr. Szöllősi Bernadett jogász
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Csökmei László Erik városi főépítész
Kálmán Tibor sportreferens
Sápi András intézményi referens
meghívottak
Az ülés kezdésének időpontja:

15.00 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait,
szakértőket, vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése
határozatképes, mivel a 11 képviselőből 10 képviselő jelen van (Barkász Sándor képviselő az
ülés folyamán később érkezett).
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/21. sorszámmal:
IV/22. sorszámmal:
IV/23. sorszámmal:

Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása – zárt
ülésen
Horváth Erzsébet Békés, Téglagyár IX. ker., 84/4. szám alatti lakos
kérelme – zárt ülésen
Komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen, és a
csatlakozó társulati csatornán I. ütem pótmunka saját erő igénye –
nyílt ülésen

IV/24. sorszámmal:
IV/25. sorszámmal:

„LEADER térségek közötti együttműködés” keretein
benyújtandó pályázat finanszírozása – nyílt ülésen
Települési útfelújítási sorrend – nyílt ülésen

belül

Továbbá javasolja napirendről levenni a IV/15. sorszámú, „Gyermekétkeztetésre érkezett
közbeszerzési ajánlatok bírálata” tárgyú egyéb előterjesztést.
A képviselő-testületnek szavaznia kell arról, hogy nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja meg az
alábbi előterjesztéseket:
IV/7. sorszámú: Települési Értéktár és Értéktár Bizottság létrehozása – zárt ülést javasol,
mivel az érintettek kérték a zárt tárgyalást, melyet szavazásra bocsát.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
276/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. augusztus 29-i
ülésén az alábbi előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg az
Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján:
IV/7. sorszámú:

Települési Értéktár
Bizottság létrehozása

és

Értéktár

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IV/14. sorszámú: Tarhosi ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázat értékelése – zárt ülést
javasol, mivel a nyilvános tárgyalás az önkormányzat, vagy az érintett üzleti érdekét sértené,
melyet szavazásra bocsát.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
277/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. augusztus 29-i
ülésén az alábbi előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg az
Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján:
IV/14. sorszámú:

Tarhosi
ingatlanok
értékesítésére
beérkezett pályázat értékelése

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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IV/16. sorszámú: Gázbeszerzésre érkezett közbeszerzési ajánlatok bírálata – zárt ülést javasol,
mivel a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sérthet, melyet szavazásra bocsát.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
278/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. augusztus 29-i
ülésén az alábbi előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg az
Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján:
IV/16. sorszámú:

Gázbeszerzésre érkezett közbeszerzési
ajánlatok bírálata

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IV/17. sorszámú: Kérelem a LOGO GAME Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. helyiségbérleti
szerződésének módosítása tárgyában – zárt ülést javasol, mivel a nyilvános tárgyalás üzleti
érdeket sérthet, melyet szavazásra bocsát.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
279/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. augusztus 29-i
ülésén az alábbi előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg az
Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján:
IV/16. sorszámú:

Kérelem a LOGO GAME Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. helyiségbérleti
szerződésének módosítása tárgyában

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti döntések figyelembevételével szavazásra bocsátja a
napirendi javaslatot azzal a módosítással, hogy a IV/14. sorszámú, Tarhosi ingatlanok
értékesítésére beérkezett pályázat értékelése tárgyú, és a IV/8. sorszámú, Békés, 46. sz.
elkerülő út nyomvonal kijelölése tárgyú előterjesztéseket a III/1. sorszámú előterjesztést
megelőzően tárgyalják meg, mivel ehhez a napirendi ponthoz meghívott vendégek vannak, és
nem szeretnék őket hosszan feltartani.
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Az új napirendi pontként felvett IV/23-24-25. sorszámú egyéb előterjesztéseket a nyilvános
ülés végén tárgyalják, utána a III/5. sorszámú, Ifjúsági díjak adományozása tárgyú
előterjesztés, majd a IV/7. sorszámú, Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság
létrehozása előterjesztés a IV/25. sorszámú napirendi pontot követően, a IV/21-22. sorszámú
egyéb előterjesztések pedig a testületi ülés végén kerüljenek megtárgyalásra.
Zárt ülésen kell megtárgyalni a III/5., valamint a IV/18-19-20-21-22. sorszámú
előterjesztéseket, mivel egyrészt kitüntetési ügyről van szó, másrészt az érintettek kérték a
zárt tárgyalást.
A fentiek szerint szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
280/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. augusztus 29-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I.

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

I/1.

Tájékoztató az
végrehajtásáról
Előterjesztő:

előző

képviselő-testületi

ülésen

elfogadott

határozatok

Izsó Gábor polgármester

I/2.

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő:
Tárnok Lászlóné jegyző

IV/14.

Tarhosi ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázat értékelése
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

IV/8.

Békés, 46. sz. elkerülő út nyomvonal kijelölése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

III.

Előterjesztések
1. Beszámoló Békés Város 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, és az
2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
2. Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. II. negyedévben
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
3. Beszámoló a XXXVII. Békés-tarhosi Zenei Napok (BÉTAZEN)
rendezvényeiről
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
Koszecz Sándor igazgató, Kecskeméti Gábor Kulturális Közp.
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4. Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
IV.

Felsőoktatási

Önkormányzati

Egyéb előterjesztések
1. Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
3. A talajterhelési díjról szóló 15/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
4. Az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet és a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ kezelésében lévő Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. sz. alatti
ingatlanban kialakított gőzkabin jogi helyzetének rendezése, intézményi alapító
okiratok módosítása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
5. A Békési Férfi Kézilabda Kft. kamatmentes kölcsön kérelme
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
6. Tulajdonosi hozzájárulás a Békési Kajak-Kenu Club által a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség fejlesztési pályázatára benyújtott pályázatának megvalósításához
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
7. Békés, 46. sz. elkerülő út nyomvonal kijelölése
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
8. Állami tulajdonú terület megszerzése (árvízvédelmi körtöltés)
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
9. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
10. A Békés Airport Kft. pénzügyi támogatás iránti kérelme
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
11. A Szent Lázár Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
12. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
13. Komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen, és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem pótmunka saját erő igénye
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
14. „LEADER térségek közötti együttműködés” keretein belül benyújtandó pályázat
finanszírozása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
15. Települési útfelújítási sorrend
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
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16. Ifjúsági díjak adományozása – III/5. sorszámú előterjesztés
Zárt ülésen
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
17. Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozása
Zárt ülésen
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
18. Gázbeszerzésre érkezett közbeszerzési ajánlatok bírálata
Zárt ülésen
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
19. Kérelem a LOGO GAME Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. helyiségbérleti
szerződésének módosítása tárgyában
Zárt ülésen
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
20. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
21. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
22. Lakáscsere kérelem elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
23. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
24. Horváth Erzsébet Békés, Téglagyár IX. ker., 84/4. szám alatti lakos kérelme
Zárt ülésen
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
V.

Bejelentések, interpellációk

Egyidejűleg a IV/15. sorszámú, Gyermekétkeztetésre érkezett közbeszerzési ajánlatok bírálata
tárgyú előterjesztést leveszi a mai ülése napirendjéről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

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

MUCSI ANDRÁS képviselő: Szóbeli kiegészítésként tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
július 14-én került sor a Békés Megyei Önkormányzat megrendezésében a Molnár Sándor
Megyei Emléknapra; a kommunista rezsimben meghurcolt polgártársaik előtt tisztelegtek.
Három békési személyt érintett ez: Nyárfádi Lászlót, Liszkai Gábort és Szatmári Imrét, akik
emléklapot kaptak ezen az eseményen.
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 2. pontban van szó az „Egy hajóban evezünk” vízitúráról,
melyhez csatlakozott Dankó Béla országgyűlési képviselő is. Véleménye szerint Polgármester
Úr nem akarhatja, hogy a város, és a választókörzet megválasztott országgyűlési képviselője,
Erdős Norbert alulreprezentált legyen ebben a képviselő-testületi anyagban, és azt sem akarja
akadályozni, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében minden párt, országgyűlési
képviselő-jelölt bekerüljön ebbe a tájékoztató anyagba.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Igyekeznek erre odafigyelni. Aki eljön, és részt vesz az
eseményeken, azt beleírják a tájékoztatóba.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem akarja túlpolitizálni ezt a kérdést, de Varga Zoltán és
Nagy László országgyűlési képviselők neve is csak akkor került szóba az elmúlt időszakban,
ha szóvá tette, annak ellenére, hogy több százmillió támogatást hoztak a városba, és egyetlen
egyszer sem szerepeltek ilyen előterjesztésben. Bízik benne, hogy Polgármester Úr bölcsen
megtalálja azt a megoldást, hogy ne legyen senki sem túlreprezentálva ebben a
tájékoztatóban.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismét elmondja, hogy igyekeznek erre majd a jövőben
odafigyelni. Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő megérkezett, így a
szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
281/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót a szóban elhangzottak együtt elfogadja.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok
végrehajtásáról

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:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
282/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

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
283/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi
változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 280/2013. (VIII. 29.)
határozatával elrendelt zárt ülés tartására kerül sor a tarhosi ingatlanok értékesítése tárgyában.
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 ismét nyílt ülésen folytatja
munkáját az elfogadott napirendnek megfelelően.
NAPIREND TÁRGYA:

Békés, 46. sz. elkerülő út nyomvonal kijelölése – IV/8. sorszámú
egyéb előterjesztés

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bevezetőjében elmondja, hogy az elmúlt napokban az érintett
önkormányzatok vezetői Békéscsabán tárgyaltak a tervezőkkel, illetve a Békés Megyei
Önkormányzat képviselőjével a 44-es út, illetve a hozzá csatlakozó főútvonalak, településeket
elkerülő útvonalak tervezési nyomvonaláról, és kérték, hogy ezekről mondjanak véleményt,
illetve javaslatot. Akkor egy előadás keretében elhangzott, hogyan alakultak ki ezek a
nyomvonalak. Nagy szomorúsággal tapasztalta, hogy a többség Békéscsaba, és a 44-es útnak
a déli elkerülő szakaszát preferálja, amit mi természetesen nem preferálunk, mert az északi
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elkerülő számunkra, illetve Mezőberény, Vésztő, Szeghalom térségének sokkal jobb lenne. A
déli elkerülő szakasz pedig viszonylag közel van az 5-ös úthoz.
Üdvözli Domrádi Zsuzsa tervezőt, aki a Roden Kft-t képviseli, és arra kéri, mondja el, hogyan
alakult ki ez a nyomvonal-tervezet Békés elkerülését illetően.
DOMRÁDI ZSUZSA tervező, Roden Kft.: Előadja, hogy Békés Megye Önkormányzatának
megbízásából készíti a Roden –Tura-Terv – Utiber konzorcium a 46-os, 47-es főút
településeket elkerülő, valamint a 44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről
elkerülő szakaszának terveit. Ezzel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a
feladatuk. A tanulmányhoz jelenleg a tanulmánytervek készítése folyik. Ebben több
nyomvonalat is vizsgálnak minden településre, és a megvalósíthatósági tanulmányban a
nyomvonalak közül három kerül kiválasztásra, amivel folytatják a részletesebb vizsgálatokat.
Erről szükséges egy döntés a képviselő-testülettől, hogy támogatják-e az általuk javasolt
nyomvonalakat továbbtervezni.
Békés tekintetében főleg egy nyomvonalsávon futnak a tervezett nyomvonalak. Egy északi
nyomvonalat is vizsgáltak, mivel tanulmányterv szinten az is egy lehetőség. Ezek alapján
összesen hat nyomvonal van, ezek egymásba átköthetők, és több szempontú kritériumok
alapján felállítottak egy sorrendet.
A tanulmánytervről prezentáció készült, ennek bemutatásával ismerteti az elképzeléseket.
A 46-os főút egészen Gyomaendrődtől az országhatárig, Méhkerékig tartana, a tanulmány a
teljes szakaszra vizsgálja a nyomvonalat, ezen belül Békés városára. Az egyik vizsgált
nyomvonal természetesen a város rendezési tervében szereplő nyomvonal (a terven a
világoskék színű). Nem túl nagy eltérésekkel halad az elején a kezdeti szakaszon a többi
nyomvonal. A területérintettségben vannak különbségek, egyes nyomvonalak jobban szelik
ketté a táblákat kisebb-nagyobb kisajátításokkal. A rendezési terv szerinti nyomvonal jelenleg
keresztülvágja a malomasszonykerti belterületi zártkertes részt. Ezért is, meg több egyeztetés,
vizsgálat során, és több szempontú kritériumrendszer alapján az első támogatott tervezői
javaslatként a piros színű „C” nyomvonal jött ki legjobbnak. Utána a világoskék színű
nyomvonal, a rendezési tervi, és még a zöld színű nyomvonal. A változatok közötti különbség
a csatlakozás a Doboz-elkerülő úthoz is. A 4239-es úthoz csatlakoznak a nyomvonalak, a
baleseti gócpontokat vizsgálva erre a két helyre érdemesebb kidolgozottabb csomópontot
(körforgalmat) létesíteni, amely biztonságosabb. A piros és a zöld változat a 4239-es útból
csatlakozik be, a sárga változat követi a rendezési terv nyomvonalát, és ahhoz csatlakozik. A
többi változat, a ciklámen, illetve a sötétkék a 4238-as, és 4239-es, jelenleg gerlai utat
felhasználva, ezek felújításával vezetne tovább Dobozig. Ez azért azonos színű, mert a dobozi
elkerülő terveihez tartozott, azzal együtt készült, és sajnos ezért jelenleg most egyforma színű,
de mint változat, ez csak egy felújítást jelent, és az általuk tervezett, választható nyomvonalak
közül csak a sötétkék, ami becsatlakozik a gerlai útba.
Ebbe a több szempontú értékelésbe beletartozott a települési önkormányzatok támogatottsága,
és a kiválasztott sorrend is ezt támasztja alá. A piros, és a világoskék nyomvonalat egyeztették
Gál András osztályvezetővel is, aki szintén ezt javasolta.
Tanulmányterv szinten készült ennek a hat változatnak a kidolgozása, és megvalósíthatósági
tanulmányhoz ezek közül három változatot terveznek tovább. Ezek egymásba is köthetők,
kombinálhatók, ezek adottak több szempontból is a legjobb változatoknak.
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GÁL ANDRÁS osztályvezető: Annyit fűz hozzá, hogy a rendezési terv szerinti világoskék
nyomvonalat alapvetően a tervező sem nagyon várta el, viszont benne van az önkormányzat
városrendezési tervében. Amennyiben háromra szűkítik a kört, most még hagyják meg benne,
és emellett a piros, illetve a zöld változatot javasolják további vizsgálat alá vonni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A kék nyomvonal a jelenlegi rendezési terv szerinti, viszont az
motiválta korábban a rendezési terv módosítására az önkormányzatot, hogy az viszonylag
közel megy el Dánfokhoz. A piros tűnik a legjobbnak. Kérte azt, és most is kéri a jelenlévő
tervezőt, hogy azt képviselje, hogy a 470-es útnál mindenképpen körforgalmat kérnek
kialakítani, mert vannak rossz tapasztalataik már a Békéscsabát elkerülő út esetében is, ahol
egyenrangú útkereszteződés lévén, néhány halálos baleset után megépítették a körforgalmat.
Jelen esetben a 46-os elkerülő útnak elsőbbsége lenne a Békéscsabára menő 470-es úttal
szemben, amely életszerűtlen, mert a 470-esen kb. tízszer akkora a forgalom, mint a 46-oson.
A tervező egyszintű útkereszteződést javasolt elsőbbségadás táblával – ezt semmiképpen nem
szabadna egy ilyen városkapu bejáratnál megengedni.
DOMRÁDI ZSUZSA tervező, Roden Kft.: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a pontos
csomóponti kialakítások még nem véglegesek, a forgalomszámlálási adatok feldolgozása
folyamatban van, ennek eredménye fogja meghatározni a csomóponti típust, erre még nincs
konkrét tervezet kialakítva.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A piros és zöld nyomvonal véleménye szerint jó helyen van,
de miért van lekanyarítva?
SZTYEVOLA ISTVÁN a Békés Megyei Önkormányzat szakértője: Ezzel kapcsolatban
elmondja, hogy van ott egy olyan erdőterület, amit nem lehet keresztezni, ezért tervezték így.
Ezért ott úgy kell találkozni a 4239-es úttal, ráadásul látszik, hogy merőlegesek a
csatlakozások, tehát bizonyos szög alatt nem lehet kereszteződéseket létrehozni.
Egy nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet. Békés és Doboz között ez az első olyan
szakasz, ahol a 46-os útnak nincs már meglévő nyomvonala, és a koncepciónak is az a
lényege, hogy nem csak elkerülőkről beszélnek, hanem a 46-os folyamatos nyomvonalának
egészen az országhatárig. Tehát azt, hogy a csatlakozási pont majd pontosan hová kerülhet,
nagyban befolyásolja, hogy Doboz település is milyen véleménnyel van a saját elkerülőjéről,
és a kereszteződéseket hol lehet megtenni, és milyen kialakításban.
Polgármester Úrnak válaszolva javasolja a képviselő-testületnek, hogy amennyiben
valamelyik út csomópontja esetében mindenképpen körforgalmat szeretne, azt jó lenne, ha a
határozati javaslatba belefoglalná, hogy nyoma legyen. Ugyanis több érdek fog szembekerülni
egymással, és tudják, hogy a Magyar Közút, amely üzemeltetni fogja ezeket a szakaszokat, a
számára mindenképpen legelőnyösebben, legolcsóbban, legkönnyebben üzemeltethető
megoldás mellett fog voksolni. Vannak szakmai érvek, amelyek azt preferálják, hogy egy
megadott útvonalon lehetőleg azonos típusú csomópontok legyenek, hogy az úthasználók fel
tudjanak készülni a csatlakozó utak forgalmára. Ezeket mind-mind figyelembe kell venni, de
természetesen akkor lesz preferált, ha beleveszik a határozati javaslatba.
Hozzáteszi még, hogy három nyomvonalat kell kiválasztaniuk, és ebből kerül később
kiválasztásra egy több kritériumos rendszer alapján az az egy nyomvonal, ami a
végeredményét fogja szolgálni ennek a megvalósíthatósági tanulmánynak. Ennek a 46-os

10

komplett láncolatnak lesz egy eleme, ami Békést fogja elkerülni. Arra szeretné felhívni a
képviselő-testület figyelmét, hogy lehetőleg olyan három nyomvonal változatot javasoljanak,
amelyek közül a maga nemében mindegyik megállja a helyét, nincs velük szemben aggályuk.
Ez azért fontos, mert a többkritériumos rendszer, illetve az NFÜ által elfogadott
költséghaszon elemzések szerint nem feltétlenül működhet egyformán jól minden település.
Arra akart utalni ezzel, hogy nehogy véletlenül valamelyik rövidebb legyen, ezért
költséghatékonyabb, hamarabb megtérül, de közben rossz.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Javasolja továbbá, hogy Doboz felé a nyárfaerdőt kerüljék
ki.
DOMRÁDI ZSUZSA tervező, Roden Kft.: Számukra elfogadható, és megoldható úgy, hogy a
piros vonalat a kék szaggatottal összecsatolják, hogy ehhez csatlakozzon, és meghatározzák,
hogy milyen távol tud kerülni a hídtól. Azért erre a két pontra kötötték rá a nyomvonalakat,
mert baleseti térkép alapján itt voltak olyan nagyobb számú balesetek, ami miatt érdemesebb
volt oda egy új csomópontot tervezni.
SZTYEVOLA ISTVÁN a Békés Megyei Önkormányzat szakértője: A praktikum
szempontjából javasolja ezt is a határozati javaslatba belefoglalni, hogy a piros nyomvonal
esetében az A1 nyomvonalhoz csatlakozzon a Doboz elkerülő út. A csomópont kialakításának
még további szempontjai vannak.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Mi a realitása annak, hogy ez 20 éven belül megvalósul?
SZTYEVOLA ISTVÁN a Békés Megyei Önkormányzat szakértője: Véleménye szerint a 20
éven belüli megvalósításnak van realitása. Azt tudni kell, hogy ez egy megvalósíthatósági
tanulmány, ehhez képest az időtáv minimum 10 év. A megye által nyert KÖZOP 3.5 pályázat
irányelve a régiófejlesztés, a regionális térségi elérés javítása. Tehát ha van olyan hálózati
elem, amelyhez hozzá kell nyúlni térségi elérés javítása szempontjából, és a 46-os út ennek
része, mondjuk pl. valamiért fontossá válik a határátkelőhely szerepe a 46-os tervezett
nyomvonalának a végén, akkor az priorizálja ezt a fejlesztést, és akkor nagy valószínűséggel
10 éven belül megvalósul. Ha nincs ilyen, akkor kb. 20 év az időtáv a megvalósulásra. Tudni
kell, hogy ezek a hosszú távú hálózati fejlesztések mind kulcsfontosságúak abból a
szempontból, hogy az adott térségre milyen fejlődési irányokat lehet venni. Azért kérte a
megye, hogy úgy készüljenek el ezek a tervek, hogy az önkormányzatokra legyenek lebontva
– mert lehetett volna egy darab 46-os nyomvonalat vizsgálni – de külön tervcsomagokban
kérte, hogy készüljön el, és ha esetleg olyan forrás nyílik meg, amelyek lehetővé tennék, hogy
a település tudjon rá pályázni, akkor elképzelhető, hogy adott település elkerülője önmagában
is életre tud kelni, és meg tud valósulni hamarabb. Jelenleg még azonban nagyon elején
vannak ennek a történetnek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elhangzottak alapján az körvonalazódott, hogy elsősorban a
piros színű nyomvonalat preferálják az A1 nyomvonalhoz történő csatlakozással, melyet a
szakértő is javasolt, és a maga részéről is ezt javasolja. Mivel hármat kell megjelölni,
javasolja, hogy a zöld és világoskék színű nyomvonalat jelöljék még meg. 2. pontban
javasolja továbbá, hogy a Békést elkerülő 46-os út, illetve a 470-es út csomópontjában
körforgalom kerüljön kiépítésre. 3. pontban javasolja, hogy a 44-es út békéscsabai északi
elkerülője kerüljön kialakításra, mivel ha déli elkerülő lenne, az a békésieknek plusz 9 km-t
jelentene, ha a 44-esre akarnának csatlakozni.
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Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előbbiekben
megfogalmazott javaslatokat.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
287/2013. (VIII. 29.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata a Roden – Tura-Terv –
Utiber konzorcium által készített „A 47-es és a 46-os sz.
főút település elkerülő szakaszai, az
M44 -es
gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő
szakasza
tárgyú
Megvalósíthatósági
Tanulmány
kidolgozása és megalapozó tervezési tevékenységek
végzése” című 1309 tervszámú előkészítő tanulmányban
szereplő Békés városát elkerülő nyomvonalváltozatok
közül fontossági sorrendben a „C”, a „BMRT” és a „B”
változatokat támogatja. A „C” változatú nyomvonalú
útnak a 4239. jelű főúthoz való csatlakozása a Doboz
elkerülő „A1” nyomvonal igénybevételével történjen.
2. Az országos közutak szintbeli keresztezésénél
körforgalmú csomópontot kell kialakítani.
3. Békés Város Önkormányzata az M44-es gyorsforgalmú
útnak Békéscsabát érintő szakaszát a település északi
részére tervezett nyomvonalon való megvalósítással
támogatja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló Békés Város 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről, és a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (III.
1.) önkormányzati rendelet módosítása

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és a kiegészítésben szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadni.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Év elején, az eredeti költségvetésben a civil- és
sportszervezeteknél voltak megszorítások, amelyek véleménye szerint feleslegesek voltak, és
egyik-másik szervezetnél károkat, működésbeli gondokat is okoztak. Az intézményeknél a
legnagyobb gondot a dologi kiadások fedezése, a számlák kifizetése okozta. Problémaként
jelentkezik az, hogy a kommunális adó megemelése ellenére is nagy hiány van a helyi
adóknál, amely nem biztos, hogy év végéig teljesülni fog, tekintettel a gazdasági válságra.
Lehetne tovább is sorolni a problémákat, de felesleges, mert februárban elmondták, illetve
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elmondta ő is, hogy a legnagyobb baj az ezzel a költségvetési beszámolóval, hogy továbbra is
egy fiktív szám beírásával van egyensúlyban a város költségvetése. Ez a szám jelenleg
122.414 EFt, és ez nem valóságos, törvénybe ütközik, és aki ezt a költségvetési beszámolót
megszavazza, ezt tudnia kellene. Ha a képviselők ezt nem tudják, akkor Jegyző Asszonynak,
mint a törvényesség őrének figyelmeztetnie kellene erre képviselőket, hogy nem szavazhatják
meg, illetve megszavazhatják, csak probléma van vele.
Gondolja, hogy mindenki végigolvasta az előterjesztést, amelynek a végén van egy módosító
javaslat, a költségvetési rendelet 33/A. §-sal történő kiegészítésére. Ezt tovább javasolja
módosítani. Az áll benne, hogy a kötelezettségvállalásnál a polgármester 2 millió Ft-ig
dönthet, és a következő testületi ülésen kell erről beszámolnia. Míg 5 millió Ft esetében a
következő költségvetési beszámolóban kell tájékoztatást adnia. A (2) bekezdést ezzel
kapcsolatban az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„(2) A polgármester e jogkörben hozott döntésekről a képviselő-testület következő ülésén
tájékoztatást ad, és az előirányzatok közötti átcsoportosítást a következő pénzügyi
beszámolóban kell átvezetni.”
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és a kiegészítés figyelembevételével
tárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést. Megjegyzi, hogy a lakáscélú kamatmentes
kölcsönökre javasolt 1,5 millió Ft-os átcsoportosítás jó volna, ha több lehetne, de reméli, hogy
elég lesz év végéig.
A költségvetési hiánnyal kapcsolatban úgy látja, hogy 230 millió Ft-ról indultak, és az eltelt
gazdasági félév alapján azt láthatják, hogy jó úton haladnak a nulla közelébe. Véleménye
szerint őt fogja igazolni ez a gazdasági év, hogy optimistán látott akkor, amikor megszavazta
a költségvetést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként
szavazásra bocsátja Szalai László képviselőnek a rendelet-tervezettel kapcsolatos módosító
javaslatát. A maga részéről nem támogatja a javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
288/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete nem fogadja el Szalai
László képviselőnek a 2013. évi költségvetés módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetben a Rendelet 33/A.§ (2)
bekezdésére vonatkozó alábbi javaslatát:
„33/A.§ (2) A polgármester e jogkörben hozott
döntésekről a képviselő-testület következő ülésén
tájékoztatást
ad,
és
az
előirányzatok
közötti
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átcsoportosítást a következő pénzügyi beszámolóban kell
átvezetni.”
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a kiegészítésben foglalt 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
289/2013. (VIII. 29.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
2. Békés Város Képviselő-testülete a 205/2013. (V. 30.)
határozatát hatályon kívül helyezi. A Kecskeméti Gábor
Kulturális Központnak a Tornacsarnok ingyenes
használatba adása miatt bevétel csökkenés előirányzatát a
2013. III. negyedévi tájékoztatóban kívánja módosítani és
önkormányzati támogatással kiegészíteni.
3. Békés város képviselő-testülete az önkormányzat által
nyújtott lakástámogatás kiadási előirányzatát 1.500 EFt -tal
megnöveli, a szociális pénzeszközök kiadási előirányzatai
közötti átcsoportosítással az alábbiak szerint:
Kommunális adó támogatása
Továbbtanulási támogatás
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

-1.000 EFt
- 500 EFt
1.500 EFt

Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a III. negyedévi
tájékoztatóval egyidejűleg az 1/2013. (III.1.) költségvetési
rendeleten át kell vezetni
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. II. negyedévben

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolta a tájékoztatót.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, 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
290/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a BUDAPEST PRIVINVEST Kft. által készített, a kötvényforrás pénzügyi
műveleteinek eredményéről szóló 2013. II. negyedévi
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló a XXXVII. Békés-tarhosi Zenei Napok (BÉTAZEN)
rendezvényeiről

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és egyhangú igen szavazattal támogatta a beszámolót. Gratulálnak a
szervezőknek, Koszecz Sándor igazgató úrnak és Bagoly László művészeti vezetőnek, hogy
ez a BÉTAZEN is nagyon sikeres volt. Jóval kevesebb pénzből, de nagyon színvonalasra
sikerült 2013-ban is összeállítani.
RÁCZ ATTILA képviselő: A beszámolóból alaposan és részletesen megismerhették a
programokat – még azok is, akik nem vettek részt ezeken. Kérdése Igazgató Úrhoz, hogy
tapasztalható-e az utóbbi időben, hogy a program látogatottsága emelkedik, vagy növekszik?
Egyébként természetesen elfogadják a beszámolót, és gratulálnak az itt elvégzett munkához.
KOSZECZ SÁNDOR igazgató: A program látogatottsága jórészt stagnáló állapotot mutat.
Elhangzott az is, hogy jóval kevesebb forrás állt rendelkezésre. Igyekeztek magának a
rendezvénynek a színvonalát nem csorbítani. Mindannyian tudják, hogy egy nagy, összetett
rendezvény esetén nem csak a konkrét, közvetlen programok megszervezése igényel anyagi
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forrásokat, hanem azok a járulékos költségek is, amelyek a marketing, és egyéb
tevékenységekben öltenek testet. Tulajdonképpen minden területen csökkent a költségvetés,
de ezen a területen jelentősen. Az idei árbevételük elmaradt a tavalyitól, de a tavalyi
kiemelkedő volt az előző évekhez viszonyítottan. Tehát azt lehet mondani, hogy kb. stagnáló
részvétellel tudnak számolni. Magának a fesztiválnak a költségvetésében nincs benne annak
lehetősége, hogy országos médiakampányt tudjanak folytatni. Itt a környéken hatékonyan
tudják teríteni az információt, de távolabbi területekről nem tudnak hatékonyan bevonni
hallgatóságot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részéről is szeretné megköszönni valamennyi
munkatársnak az előkészítésben, illetve a lebonyolításban végzett munkát. Az idei BÉTAZEN
a várakozásnak megfelelően nagy sikerrel zajlott. Bíznak benne, hogy ezzel a profilváltással
tovább tudják növelni a népszerűséget, ugyanakkor a hagyományos rendezvényeket is
megtartják, hiszen ez biztosítja a folytonosságot. Remélik, hogy hamarosan már új helyszínt is
bekapcsolhatnak a zenei napok tárházába – a Zenepavilonra gondol.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
291/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ XXXVII. Békés-tarhosi Zenei Napok
(BÉTAZEN)
rendezvényeiről
szóló
beszámolóját
elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és támogatja a pályázat benyújtását. Felmerült a bizottsági tagok részéről egy
olyan igény, hogy levélben kérjék a támogatott diákoktól, hogy rendszeresen tájékoztassák az
önkormányzatot a tanulmányi eredményeikről. Ezt nyilván nem szabhatják feltételül, de
egyfajta gesztus, visszajelzés lenne részükről. Illetve a helyi könyvtár számára kérnének egy
példányt a szakdolgozatukból akár CD-n, akár papír alapon, mert a helytörténeti állományt ez
gyarapítaná. Nagyon sokszínű képzéseket végeznek a békési diákok, és nagyon értékes
állomány állna össze, ha több száz szakdolgozat beérkezne.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén Mester Péter
bizottsági tag javasolta, hogy a szakdolgozatokból kérjenek egy-egy példányt a támogatott
diákoktól. Továbbá a maga részéről javasolta, hogy ezt kiegészítve a különböző
szakterületekre vonatkozóan javasolnának szakdolgozati témákat a diákoknak, amelyek
Békéshez kapcsolódnak. Ezzel segítenék a témaválasztásukat is, és növelnék a helyi értékeket
is.
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:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
292/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata - meghirdetése esetén, a
korábbi évek feltételeinek megfelelően - csatlakozik a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. A támogatás
forrását Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat
2014. évi költségvetésében a szociális támogatások keretén
belül biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Izsó
Gábor polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Egyéb

előterjesztések

1.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Maximálisan megérti a lakók helyzetét, de az előterjesztésből
azt látja, hogy a hatóságok, illetve az önkormányzat gyengeségét és az eszközeinek hiányát
mutatja, hogy nem tudták megrendszabályozni ezt az egy sörözőt, mert egy miatt okoznak
kárt az összes többinek. Legalábbis az eredeti előterjesztésben az állt, hogy mindenkinek be
kell zárni 23.00 órakor, pont abban az időszakban, amikor pénteken, szombaton a gazdasági
válságban valamennyi bevételük lett volna ezeknek a vendéglőknek. Azért is javasolta tegnap
a bizottsági ülésen, hogy úgy szabályozzák, változtassák a rendelet-tervezetet, ami most már
többé-kevésbé bekerült a módosítás módosításába, hogy egyrészt csak azoknak kell
bejelenteni a nyitva tartást, akik tovább nyitva akarnak lenni 23.00 óránál, és ezt a jegyzőtől
kell kérnie. Sőt még azt tegnap nem mondta el, de javasolja kiegészíteni a módosítást, hogy
többféle lehetőség legyen: kérhesse egy alkalomra, adott időszakra (-tól -ig, tehát nyáron),
17

illetve állandóra, határozatlan időre, ami visszavonásig tartana. Bízik abban, hogy Jegyző
Asszony megfontoltan, bölcsen fog dönteni abban, hogy a vállalkozókat ne érje kár, de ki
fogja szűrni azokat, akik a lakosságot zavarják.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is felvette
napirendjére ezt az előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadást a most kiosztott
kiegészítés szerint.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet módosítására vonatkozó, két kiegészítésben szereplő
javaslatokat.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
293/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete elfogadja az üzletek
éjszakai
nyitvatartási
rendjéről
szóló
rendelet
megalkotására előterjesztett rendelet-tervezet módosítására
vonatkozó írásos kiegészítést, illetve a Pénzügyi Bizottság
módosító javaslatát a most kiosztott írásos kiegészítés
szerint.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elfogadott módosítások figyelembevételével szavazásra
bocsátja a rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013. (………..) önkormányzati rendelete:
AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVATARTÁSI
RENDJÉRŐL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
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3.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Észrevételezi, amelyet majd interpellációjában is el fog
mondani, hogy van, amikor az önkormányzat kényszeríti rá a lakókat a szabályok
megszegésére, pl. a 13. §-ban benne van, hogy aki kiemelt szegéllyel védett zöldterületre
járművel ráhajt, meg lehet büntetni 50 ezer Ft-ra, és ahol a városban felfestették a nyílt
kerékpársávot, nem várakozhat az ott lakó, vagy aki oda megy vendégségbe.
RÁCZ ATTILA képviselő: A rendelet 4. §-ában szerepel az eljárás lefolytatása, ahol
átruházzák a jegyzőre a hatáskör gyakorlását, és aztán az alkalmazható jogkövetkezmények
címszó alatt a 9. §-ban már hatóságként nevezik meg az eljárás során eljárót. Akkor ki a
hatóság?
A 14. §-ban beidézik a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 11-12-13. §ait – véleménye szerint segítené a munkát, ha ezek tartalmát is beidéznék.
DR. UHRIN ANNA aljegyző: Válaszában elmondja, hogy a most kiosztott kiegészítő
anyagban szerepelő rendelet-tervezetből már kikerült a 9.§, melyet a szöveges indoklásban
indokolnak is, mivel csak törvény határozhatja meg azokat a lehetőségeket, amikor
elkobzásnak helye van.
A jegyzői hatáskör azért indokolt, mert az önkormányzati törvény most már lehetővé teszi ezt
a lehetőséget is.
A 14. §-ban a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet egyes §-ainak beidézése jogtechnikai
megoldás, ez így szabályos. Nem szabad a jogszabályokat megismételni, mert párhuzamos
jogalkotást vonna maga után, ezért hivatalosan így lehet rá hivatkozni.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott még, hogy évek óta beszélnek arról, hogy az
utcanév táblákat mindenütt ki kellene helyezni, mert sok helyen hiányos, illetve
megrongálódott. A rendőrség, orvosi ügyelet munkája során is sok esetben problémát jelent a
pontos címek megtalálása. Ebben a rendelet-tervezetben szerepel, hogy kötelező a
házszámtábla kihelyezése, pótlása, cseréje. Jó lenne, ha legalább az utcák végére és elejére
felkerülnének az utcanév táblák.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a most kiosztott kiegészítésben szereplő rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013. (………..) önkormányzati rendelete:
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ
SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK
JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
3.) A talajterhelési díjról szóló 15/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolta az előterjesztés elfogadását.
RÁCZ ATTILA képviselő: Az önkormányzati rendelet módosítása kapcsán javaolja, hogy
legyen lehetőség arra, hogy ha mondjuk a rendelet hatályba lépése előtt valaki ilyen helyzetbe
került, akkor akár jegyzői döntés alapján lehessen felmentést adni a talajterhelési díj
megfizetése alól.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a rendelet alapján ezt nem
tudja megtenni, mert nem kap rá felhatalmazást. Egyeztettek a Törvényességi Főosztállyal, és
nem javasolták visszamenőlegesen hatályba léptetni a rendeletet. Tehát erre nincs lehetősége.
RÁCZ ATTILA képviselő: Méltányossági alapon sem lehet felmentést adni? Véleménye
szerint erre van lehetősége a jegyzőnek.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Méltányossági alapon sincs rá lehetősége.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Azt javasolja, hogy ezt a kérdést a szociális támogatásokban
rendezzék valamilyen formában. Régen volt olyan lehetőség, hogy akinek közműtartozása
volt, köztük a vízdíj, amely nem önmagában, hanem a talajterhelési díjjal és a szennyvízdíjjal
együtt sok, ezek rendezésére lehetett támogatást kérni és adni. Ez úgy működött, hogy a
tartozás egy bizonyos hányadát, ha fizette az érintett, a többire az önkormányzat állami
támogatást kérhetett, és ebből rendezték a tartozást.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ
adósságkezelés.

jegyző:

Ez

viszont

jövedelemhatárhoz

kötött

támogatás,

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2013. (………..) önkormányzati rendelete:
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
szóló 15/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
4.) Az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet és a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ kezelésében lévő Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. sz. alatti ingatlanban
kialakított gőzkabin jogi helyzetének rendezése, intézményi alapító okiratok módosítása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolta az előterjesztés elfogadását. A kiosztott kiegészítés szerint a
megnevezések pontosításra kerültek, ezzel javasolják elfogadásra.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
írásos kiegészítés szerinti határozati javaslatokat.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
294/2013. (VIII. 29.) határozata:
1.) Békés Város Képviselő-testülete a Békési Fürdőért
Közalapítvány költségére - a Békés, Kőrösi Csoma
Sándor u. 14. szám alatti ingatlanban - megvalósított
gőzkabin
kialakítására
irányuló
beruházást
támogatásként tisztelettel és köszönettel elfogadja,
felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a szükséges
okiratok aláírására,
2.) Békés Város Képviselő-testülete a gőzkabint
üzemeltetésre átadja a Békési Kecskeméti Gábor
Sport és Turisztikai Központ számára, melynek
érdekében felkéri a Gazdasági Osztályt, hogy
gondoskodjon a vagyonkataszteri nyilvántartás
karbantartásáról és a gőzkabin bruttó értékének
térítésmentes, üzemeltetésre történő átadásáról az
üzemeltető Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
számára
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
295/2013. (VIII. 29.) határozata:
1.) Békés Város Képviselő-testülete Békés Városi
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerint
módosítja, az intézmény számára a 2. sz. melléklet
szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.
2.) Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ alapító okiratát a határozat 3. sz. melléklete
szerint módosítja, az intézmény számára a 4. sz.
melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot
adja ki.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
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
296/2013. (VIII. 29.) határozata:
1.) Békés Város Képviselő-testülete a békési 1265
helyrajzi számú Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. sz. alatti
ingatlan „Gyógyfürdő medencetér” ingatlanrészét a
Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet és a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ közös
használatába adja az 1. sz. mellékletben rögzített
használati szerződés szerint.
2.) A Képviselő-testület az üzemeltető intézmények
közötti Üzemeltetési szerződés jóváhagyásával Izsó
Gábor polgármestert bízza meg.
3.) Békés Város Képviselő-testülete a gyógyfürdő
megemelkedő üzemeltetési költségeit a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ költségvetési előirányzatát a 2013. III.
negyedévi tájékoztatóban kívánja módosítani és
önkormányzati támogatással kiegészíteni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
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5.) A Békési Férfi Kézilabda Kft. kamatmentes kölcsön kérelme
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság hosszasan tárgyalta
az előterjesztést, és egyhangúlag javasolta az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
297/2013. (VIII. 29.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békési Férfi Kézilabda Kft számára 16.000 EFt
kamatmentes kölcsönt biztosít. A kamatmentes kölcsön
visszafizetése egy összegben történik, határideje 2013.
december 31.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a határozat mellékletét
képező kölcsönszerződés aláírására, valamint a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

6.) Tulajdonosi hozzájárulás a Békési Kajak – Kenu Club által a Magyar Kajak – Kenu
Szövetség fejlesztési pályázatára
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság ezt az előterjesztést is
megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
298/2013. (VIII. 29.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békési Kajak - Kenu Club által megnyert, a Magyar
Kajak – Kenu Szövetség által kiírt fejlesztési
pályázatban foglalt - az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő Békés, Tátra u. 36. szám alatt
található
ingatlant
érintő
fejlesztések
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megvalósításához,
aktiváláshoz,
fenntartásához
hozzájárul.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Békési Kajak - Kenu Club az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Békés
belterület 1151 hrsz-ú, természetben Békés, Tátra u. 36.
szám alatt található ingatlanon a Békési Kajak - Kenu
Club által megnyert, a Magyar Kajak –Kenu Szövetség
által kiírt fejlesztési pályázat megvalósításához
szükséges felújítási, korszerűsítési, átalakítási, bővítési
vagy egyéb munkálatokat elvégezze, azzal, hogy a
Békési Kajak - Kenu Club a Tátra u. 36. szám alatti
ingatlan felújításával összefüggő értéknövelő beruházás
megtérítésére nem tarthat igényt.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Polgármesterét a határozat mellékletét
képező haszonkölcsön szerződést módosító okirat
aláírására.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

7.) Állami tulajdonú terület megszerzése (árvízvédelmi körtöltés)
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság ezt az előterjesztést is
megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
299/2013. (VIII. 29.) határozata:
1. A Magyar Állam tulajdonát képező, Békés, belterület 2073 helyrajzi számú, 355 m2
nagyságú kivett töltés ingatlan tekintetében Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének kifejezett szándéka a tulajdonjog ingyenes megszerzése, a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (11) bekezdésében
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV
lbj1param#lbj1param
meghatározott árvízvédekezés, mint kötelezően végzendő önkormányzati feladatok
ellátásának teljesítése érdekében. Az 1888. évben megépült töltést Önkormányzatunk jelenleg
is fenntartja, karbantartja, üzemelteti. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a Magyar Állam tulajdonát kezelő vagyonkezelő országos szervet, az MNV Zrt.-t
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), hogy az átadáshoz szükséges szerződések, megállapodások
előkészítéséről gondoskodjon.
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2. A 2013. évi CXVIII. törvény értelmében az állami vagyonba tartozó ingatlanok
tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban a Törvény 1. sz.
mellékletében foglalt, jelenleg állami tulajdonban lévő Békés, belterület 2073 helyrajzi számú
355 m2 nagyságú kivett töltés ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
vonatkozóan Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igényt nyújt be a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez, egyúttal felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert az
átruházással kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, a tulajdonjog átszállásához
szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint szerződések, megállapodások aláírására,
további jogügyletek megkötésére az MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) országos
szervvel.
3. Békés Város Önkormányzata vállalja a tulajdonjog átruházás kapcsán felmerülő összes
eljárási költség megtérítését.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

8.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
300/2013. (VIII. 29.) határozata:
1.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében tervezett,
működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatai terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá:
-

Békési Városvédő és Szépítő Egyesület (székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.;
képviseli: Mester Péter elnök) támogatására 33.000,- Ft,

-

Családért Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Malom u. 5.; képviseli: HankóKirály Eszter kuratóriumi elnök;) támogatására 472.000,- Ft.

2.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön az 1. pontban
megjelölt összegekkel, azzal, hogy a támogatások felhasználásáról a támogatottaknak
2014. június 30-ig kell írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek
elmaradása esetén – annak pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást
felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.

3.)

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

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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9.) A Békés Airport Kft. pénzügyi támogatás iránti kérelme
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
301/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés
Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő Kft-nek (székhelye:
5600 Békéscsaba, Repülőtér 0296/A hrsz.; képviseli: Fodor
József ügyvezető) a békéscsabai repülőtéri kifutópálya
fénytechnikai rendszerének üzemeltetésének pénzügyi
finanszírozására vonatkozó kérelmét nem támogatja,
tekintettel arra, hogy Békés Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetésében ezen kiadásra forrás nem került
tervezésre.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

10.) A Szent Lázár Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
302/2013. (VIII. 29.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szent Lázár
Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Gorkij u. 2/2., képviseli: Kovács Istvánné elnök; a
továbbiakban: Alapítvány) a Békés Város Önkormányzatának (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonában álló Békés, Hunyadi tér 1/1. sz. (hrsz.: 3076) alatti ingatlanon
lévő, jelenleg kézműves műhelyként használt épületet 38,5 m2 beépített alapterületű
épületrésszel (részletezve: 1 db raktár és 1 db fűtőhelyiség) bővítse azzal a feltétellel, hogy
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a) az Önkormányzat és az Alapítvány között fennálló haszonkölcsön szerződésben
foglaltak alapján az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a
haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli
gazdálkodás vagy más jogcímen igényt nem tarthat;
b) az épületrész építéséhez és használatbavételéhez szükséges valamennyi engedélyt
beszerez, viseli annak minden költségét.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

10.) Településrendezési eszközök módosítása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és elég sok vélemény hangzott el, de végül javasolta az elfogadását.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Ebből az előterjesztésből nem nagyon derül ki számára, hogy
pontosan melyik területről van szó. Úgy tudja, hogy a Kispince u. 88. szám körüli háznál lévő
területen szolgalmi joga van a tűzoltóságnak is, bevetéskor onnan tudnak vizet vételezni.
Olyan információja is van, hogy a Jámbor utcai híd mellett akarja lezárni a tulajdonos.
CSÖKMEI LÁSZLÓ ERIK városi főépítész: Válaszában elmondja, hogy ilyen szolgalmi jog
már nincs. Jelen pillanatban arról van szó, hogy ezek a vízkivételi helyek nem léteznek, csak
akkor, ha az kiépített. Az egyik ott lakó szeretné az utca végét megvenni, amelyet jelenleg az
önkormányzattól bérel, kapuval le is van zárva az a terület.
RÁCZ ATTILA képviselő: Tegnap bizottsági ülésen is elmondta, nem támogatják, hogy a
hosszú távú rendezési tervet megváltoztassák, és egy lakos miatt esetleg elvágják azt a
lehetőséget, hogy az új bölcsődétől kezdődően egy utcát lehessen nyitni, amellyel esetleg
végig lehet járni az Élővíz-csatorna partját. Ezért javasolják, hogy ne értékesítse ezt az
utcarészt az önkormányzat, maradjon meg az utcanyitás lehetősége. Tegnap is említette
példaként a Horváth-féle házat, amely később Inokai-házként vált ismeretessé, hogy a Hőzső
utca elejére építette a házat, elvágva a lehetőségét annak, hogy később egy belvárosi
zöldövezetű lakókörnyezet alakuljon ki. Így megmaradtak a kertek a Hőzső utcától lefelé,
ahol nem is lehet egyelőre utcát nyitni. Ha egy ilyen döntést meghoznak, hosszú időre
megváltoztatják ott a település szerkezetét.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Ezzel kapcsolatban megjegyzi, ha a város úgy gondolja,
hogy utcát akar nyitni pl. a Hőzső utca elején, kisajátítja azt a házat, amely egyébként is
eladó, lebontja, és máris lehet kiosztani a telkeket.
Van egy kérdése, amely nem kimondottan szorosan ehhez kapcsolódik. A korábbi
településrendezési tervben a Csíkos utca végén a szemben lévő ház lebontásával a területrész
kisajátítását tervezték, hogy normális közlekedést tudjanak kialakítani. A kerítés így beljebb
került volna, de mostanában látta, hogy a kerítés ugyanoda került. Mi ennek az oka?
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CSÖKMEI LÁSZLÓ ERIK városi főépítész: Igen, szerepel a településrendezési tervben
annak a kereszteződésnek a kiigazítása, de nem ennek a teleknek a terhére, hanem a Csíkos
utca felőli baloldali telek terhére, amely egy telket érintett volna, nem kettőt.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Rácz Attila képviselő által elmondottakra reagálva elmondja,
hogy mivel ő ott lakik, az ő érdekeit semmiképpen nem szolgálja, hogy a kertje végében egy
kétméteres sávban szabadon jöjjön-menjen akárki. Továbbá nem is fog lemondani a kertjéről,
hogy ott házat építsenek. Illetve ez soha nem volt utca, a Kettős-Körös medre volt. Valóban
benne van a településrendezési tervben az ő javaslatára, hogy a B. Szabó István Sétány nevet
adták ennek, de amit Rácz Attila mondott, az éppen az Élővíz-csatorna túloldalán van.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra
bocsátja Rácz Attila képviselő módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy ne módosítsák a
jelenlegi településrendezési eszközöket a békési 5858-5875 helyrajzi számú területeket
érintően, maradjon meg az utcanyitási lehetőség továbbra is.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő elhagyta az üléstermet,
így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
303/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete nem fogadja el Rácz
Atilla képviselőnek azt a módosító javaslatát, hogy ne
módosítsa
a
képviselő-testület
a
jelenlegi
településrendezési eszközöket a békési 5858-5875 helyrajzi
számú területeket érintően, maradjon meg az utcanyitási
lehetőség továbbra is.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel nem került elfogadásra a módosító javaslat, szavazásra
bocsátja az eredetileg előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
304/2013. (VIII. 29.) határozata:
I. Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a
településrendezési eszközeit a békési 5858-5875
helyrajzi számú területeket érintően, az eddigi
utcanyitás lehetőségének megszüntetése érdekében.
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II. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét hogy a fenti határozatok alapján történő
településrendezési folyamat tervezésére, tervezési
árajánlatokat
kérjen,
egyúttal
1.000.000.-Ft-os
felhasználható keretet biztosít a szerződés megkötése
érdekében a 2014. évi költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

11.) Komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán I. ütem pótmunka saját erő igénye
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő visszatért az
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
305/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a„Komplex belvízrendezési program megvalósítása
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem”,
azonosító száma DAOP-5.2.1/D-2008-0002 pályázat Békés
városát érintő bruttó 13.699.197,-Ft pótmunkájához a 15 %
saját erőt, bruttó 2.054.880,-Ft-ot a víz- és csatornadíjakban
képzett rekonstrukciós keret terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

12.) „LEADER térségek közötti együttműködés” keretein belül benyújtandó pályázat
finanszírozása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
306/2013. (VIII. 29.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek
közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján Békés Város
Önkormányzata a tulajdonában lévő - a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ által üzemeltetett Békés, külterület
(hrsz.: 0722/j) alatti ingatlanon - stégrendszer kicseréléséhez pályázatot
nyújtson be;
b) nyertes pályázat esetén Békés Város Önkormányzata a beruházásra
13.432.128-, Ft + Áfa (azaz tizenhárommillió négyszázharminckettőezerszázhuszonnyolc forint + Áfa), mindösszesen 17.058.803,- Ft (azaz
tizenhétmillió
ötvennyolcezer-nyolcszázhárom
forint)
összeget
előfinanszírozzon, melyből önrészként az Áfa összegét, 3.626.675,- Ft, (azaz
hárommillió hatszázhuszonhatezer-hatszázhetvenöt forint) összeget befizessen;
c) az 1/b) pontban szereplő összeg Békés Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésébe kerüljön betervezésre.
2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az együttműködési
megállapodás aláírására, valamint valamennyi jognyilatkozat megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

12.) Települési útfelújítási sorrend
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta az elfogadását.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Valóban a Muronyi út a legrosszabb, de a legkisebb forgalmú
is, ezért ezt a sorrendet a maga részéről nem fogadja el. Módosító javaslata, hogy a Csabai és
a Mezőberényi út mindenképpen előzze meg a Muronyi utat, mert ott sokkal többen járnak,
nagyobb a forgalmi igénybevétel.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Muronyi út azért kapott prioritást, mert Kamuton keresztül a
44-es útra való becsatlakozás részünkről nagyon fontos a Budapestre utazás szempontjából.
Nyilván ennek akkor lesz értelme, ha a többit is megcsinálják. Korábban erre jártak Békésről
Budapestre, csak a rossz út miatt szoktak le róla, éppen ezért kérik, hogy javítsák ki. A másik
két út, a Csabai és a Mezőberényi egyelőre 470-es, egyébként is könnyebben kap prioritást,
mert nagyobb forgalmú, felújítások, javítások gyakrabban előfordulnak, és nyilván nincsenek
annyira elhasználódva. A Muronyi utat Murony és Kamut között megcsinálták, ott van egy
nagyon jó minőségű útszakasz.
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Abban igaza van Polgármester Úrnak, hogy régen arra
közlekedtek, de akkor tudták, hogy hol van az a 3-4 gödör, amit ki kell kerülni; most meg azt
nem tudják, hogy hol van az a 3-4 jó útszakasz, ami jó az egészben. Semmi garanciát nem lát
arra, hogy ezt a hosszú szakaszt meg fogják csinálni. Továbbra is fenntartja a módosító
javaslatát.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A téglagyárnál ipari terület van kijelölve, tehát annak a
megközelítése is könnyebb lehet a 44-es útról, ha azt preferálják.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A maga részéről a kiosztott előterjesztésben szereplő sorrendet
javasolja elfogadásra, mivel Polgármester Úr is említette, hogy a 470-es út nagyobb prioritást
élvez egyébként a karbantartásnál.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Csak annyit szeretne hozzáfűzni, hogy vajon mikor fogják
meghatározni a településen belüli útfelújítási sorrendet?
IZSÓ GÁBOR polgármester: A sorrendet akár a következő testületi ülésen is
megtárgyalhatják, de hogy mikor lesz rá keret, azt nem tudják.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja Szalai László
képviselő módosító javaslatát.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
307/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete nem fogadja el Szalai
László képviselőnek azt a javaslatát, hogy a települési
útfelújítási sorrend meghatározásánál a Csabai és a
Mezőberényi út mindenképpen előzze meg a Muronyi utat,
mert ott sokkal többen járnak, nagyobb a forgalmi
igénybevétel.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel nem került elfogadásra a módosító javaslat, szavazásra
bocsátja az eredetileg 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
308/2013. (VIII. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés
város közigazgatási területét érintő állami tulajdonú
közutak felújítási sorrendjére a következő javaslatot teszi:
1. 4644 (Muronyi út)
2. 4238 (Tarhosi út)
3. 470 (Csabai út)
4. 470 (Mezőberényi út)
5. 4238 (Gerlai út)
6. 42443 (Rosszerdei út)
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 280/2013. (VIII. 29.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az
ülésterem elhagyására.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület n y í l t
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.

ülésen folytatja

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 11 képviselőből 10 képviselő jelen
van.
Interpellációkra adott válaszok:
1. Balázs László képviselő interpellációjára adott válasz:
1. Bercsényi utca vízelfolyási probléma
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.
2. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válaszok:
1. Libazug u. vízelfolyási probléma
2. Szilágyi üzletház vízelfolyási probléma
3. Honfoglalástér padok kihelyezése
4. Békési Fürdő felirat pontosítása
5. Áram visszakötés
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Mind az öt választ elfogadja.
3. Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott válaszok:
1. Főtéri híd díszburkolatának kijavítása
2. Dübögő Étterem előtti fák gallyazása
3. Kossuth utcai ártézi kút
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.
4. Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válaszok:
1. Református temető bejáratánál lévő fa gallyazása
2. Bodoki út forgalmi rendje + kiegészítés
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat a most
kiosztott kiegészítéssel együtt.
RÁCZ ATTILA képviselő: A válaszokat elfogadja a most kiosztott kiegészítéssel együtt.
5. Szalai László képviselő interpellációjára adott válasz:
1. Vásárszél u. útalapépítés
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.
6. Vámos László képviselő interpellációjára adott válasz:
1. Tarhosi ingatlan vízhasználat
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.
Bejelentések - interpellációk:
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy a Nyugdíjas Klubot ki jogosult kiadni?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy a Nyugdíjas Klubnak van egy
működési rendje, amit a polgármester határozott meg, és közösen megállapítottak egy bérleti
díjat, amit már nagyon régen nem emeltek. Egyébként a gondnoki feladatokkal megbízott
Szűcs Gáborné jogosult kiadni.
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Azért kérdezi, mert a múlt hétvégén volt ott egy
rendezvény, ami a hajnali órákig tartott, és a közeli lakók már másnap keresték ez ügyben,
hogy tűrhetetlen, hogy este 22 óra után, hajnali 1 – 2 óra körül még üvöltözések, zajongások,
stb. vannak. Ha kiadják, akkor határozzák meg, hogy meddig lehetnek ott, vagy próbálják a
hangoskodást, zajongást csökkenteni.
Mivel ezt most megbeszélték, erre nem is kér írásos választ.
1. A Katolikus Templom melletti állami közúton több kátyú, illetve útsüllyedés keletkezett.
Kéri a panasz továbbítását az érintett közútkezelőkhöz az út kijavítása érdekében.
2. A gőzkabinnak 5 millió Ft körüli volt a költségvetése. Ezzel kapcsolatban szeretne kérni
egy kimutatást.
MUCSI ANDRÁS képviselő: 1. A Pusztaszeri utcán nagy kátyúk vannak, melyeket kérnek az
ott lakók kijavítani még az ősz beállta előtt.
2. A Krisztinába vezető út gyakorlatilag járhatatlan nem csak autóval, hanem most már
kerékpárral is. Mindenképpen javasolja, hogy valamilyen keretet keressenek rá, mert elég
forgalmas út.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: 1. A Jantyik utcáról többen jelezték, hogy készek aláírást
gyűjteni, mert mióta megkezdődtek az iskolaleválasztások, egyebek, úgy érzik, hogy
probléma van, mert az odajárók nem a Csíkos utcán parkolnak, hanem behajtanak a Jantyik
utcára is. Ez az utca keskeny, két autó alig fér el egymás mellett, és a füvön is parkolnak.
Illetve a reggeli órákban hangoskodnak, és attól félnek, ha megkezdődik az iskola, ez a
hangoskodás még fokozódni fog. A lakók úgy érzik, hogy emiatt csökkent az ingatlanuk
értéke is. Kérdése, hogy polgármester úr mit fog tenni a feszültség csökkentése érdekében?
2. Amely képviselő nem tud részt venni valamilyen ok miatt a képviselő-testületi ülésen, a
nyílt ülés anyagait, jegyzőkönyvét meg tudja nézni a városi honlapon. Azonban a zárt ülés
jegyzőkönyvéhez, határozatokhoz, illetve a testületi ülésen kiosztott anyagokhoz nem jut
hozzá az interneten. Pl. most látta, hogy volt a Települési Értéktár létrehozása napirenden a
legutóbbi rendkívüli ülésen, amely a helyszínen került kiosztásra, és mivel nem volt jelen az
ülésen, erről nem kapott anyagot. Az a kérése, hogy a jövőben a jelenléti ív, a jegyzőkönyv
alapján mindenki kapja meg, aki nem tudott részt venni a zárt ülésen, a zárt ülések helyben
kiosztott anyagát, a hozott határozatokat, és a jegyzőkönyveket.
3 Kérdése, hogy mi az oka annak, hogy minden évben szépen fel vannak téve a testületi
anyagok a városi honlapra, és ha jól emlékszik, a 2009. évben csak az első két-három hónap
anyaga van fent, az összes többi nincs?
4. A városban több utcában felfestettek különböző kerékpársávokat. Békésen nagyon sokan
közlekednek kerékpárral, vagy autóval, és véleménye szerint a döntő többség nem is tudja,
hogy mit jelent ez a sáv, hogyan kell ezen közlekedni, és milyen szabályokat kell betartani.
Kérdése, hogy mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Ki döntötte el, hogy melyik utcában, hol
lesz felfestve ez a kerékpársáv? Lakók is megkeresték, és közlekedési szakemberekkel is
beszélt. A lakóknak az volt a problémájuk, hogy nem tud hol parkolni az, aki ott lakik, mert a
kerékpársávon, pl. ami megy Dánfok felé, nem szabad megállni, nem lehet parkolni a házuk
előtt. A közlekedésbiztonsági szakemberek szerint ez a kerékpársáv megoldás veszélyesebb,
mint a korábbi, mert gépkocsik esetében előzésnél nem férnek el egymás mellett a
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szembejövő járművek, mivel a kerékpársáv leszűkíti az utat, ezért kénytelenek igénybe venni
a kerékpársávot, és ha a gépkocsivezető figyelmetlen, ráhúzhatja a kormányt a kerékpárosra.
Nem tudja, hogy mi a tapasztalat, milyen a megítélése ennek? Véleménye szerint ez
balesetveszélyesebb, mint a korábbi megoldás volt.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: 1. A Tóth utcai lakosok kérdezik, hogy mikor kap
szilárd burkolatot ez az utca? Közlekedési baleseteknél erre az utcára terelik a forgalmat,
illetve egyébként is nagy ott a forgalom a Tüzép miatt, és rettentő poros az utca.
2. A LIDL felé a gyalogosok számára valamilyen gyalogos közlekedést szükséges biztosítani
– felfestés, vagy járda –, mert össze-vissza mennek az úttesten. Nem az üzlet előtti bekötő
útra gondol, mert ott felfestettek egy sávot – bár az nem derül ki, hogy az a gyalogosok, vagy
a kerékpárosok számára szolgál-e –, hanem az elsőbbségadás táblától kezdődő szakaszra.
3. A Kossuth u. 1. szám és a DM közötti szakaszon a járdát és a parkolót elválasztó kis sávban
voltak fák régebben, amelyek jórészt ki vannak száradva. Kérdése, hogy van-e lehetőség a
pótlásukra? Véleménye szerint nagyon szükséges lenne oda a fák pótlása.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez utóbbival kapcsolatban elmondja, hogy ezt már nézték a
főkertésszel, de az a gond, hogy annyira tele van ez a kis sáv mindenféle közművel, hogy
nagyon nehéz oda újra fákat ültetni. Valóban nem néz ki jól az a terület, esetlen valamilyen
sövényt kellene ültetni. Tehát ez már tervbe van véve.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy milyen stádiumban van a Veres Péter téri
parkolási lehetőség kivitelezése? Egy teherautónyi törmeléket már leborítottak oda, aztán
leálltak. A lakók pedig kérdezik tőle, hogy mikor folytatják a munkát?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy halaszthatatlan elfoglaltsága miatt el kell
távoznia, ezért átadja az ülésvezetés tisztét Dr. Pálmai Tamás alpolgármesternek.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Átveszi az ülésvezetés tisztét. Úgy érzi, hogy tartozik
egy magyarázattal, hogy miért tartózkodott a LOGO GAME Kft. bérleti szerződésével
kapcsolatos szavazásnál. Természetesen érti a Pénzügyi Bizottság elnökének az álláspontját,
mert a város érdekében gondolkodott, és nagyon jól tette, azonban úgy érzi, hogy a mai
világban egy kiállás, egy úri becsületszó méltányolandó. Azért tartja indokoltnak ezt
elmondani, mert üdítő színfoltnak tartja a mai világban.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ehhez kapcsolódva elmondja, hogy azért szeretett volna szót
kérni korábban, amit nem kapott meg, hogy elmondja, hasonlóan a lakások bérlőihez, az
üzlethelyiségek bérlői esetében is javasolja a bérlők hozzájáruló nyilatkozatának kérését, hogy
az önkormányzat el tudjon járni a közüzemi szolgáltatóknál, hogy van-e esetleg fennálló
tartozás, ne utólag derüljön ki, amikor már a bérlő távozik a bérleményből.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a
képviselők és a hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület nyilvános ülését
befejezettnek nyilvánítja.
K. m. f.
Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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