JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Mészáros Sándor, 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
Deákné Domonkos Julianna KLIK Békési Tankerület képviseletében
Vári Lászlóné Reményhír Intézmény Eötvös Általános Iskola
Fábián Tamás MPE OCM Reményhír Intézményfenntartó Központ
Bereczki Lászlóné Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vezetője
Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója
Méri Zoltán pályázó
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
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Kálmán Tibor sportreferens
Sápi András intézményi referens
meghívottak
Az ülés kezdésének időpontja:

15.00 h

Igazoltan távolmaradt:

Barkász Sándor képviselő

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.
A napirend elfogadása előtt az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet, és a meghívott
vendégeket.
Az Év Polgármestere, -Alpolgármestere, -Jegyzője díjak országos internetes szavazás alapján
június 14-én 19. alkalommal kerültek átadásra a Csabagyöngye Kulturális Központban
Békéscsabán. Az Év Alpolgármestere díjat Dr. Pálmai Tamás alpolgármester úr nyerte el. A
rendezvény fővédnöke Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, házigazdája Vantara Gyula
Békéscsaba polgármestere volt. A díjakat Tállai András belügyminisztériumi államtitkár adta
át. Ezúttal is gratulál Alpolgármester Úrnak a díjhoz, és megköszöni a város nevében is a
lakosságért végzett eddigi munkáját, és azt várják a jövőben is, hogy öregbítse a város
hírnevét saját sikerei által is.

Az aljegyzői állásra ismételten pályázatot írtak ki 2013. június 10-i benyújtási határidővel. Az
állásra két pályázat érkezett, amely alapján Dr. Uhrin Annát nevezte ki 2013. június 17.
napjával. Tehát Dr. Uhrin Anna Békés Város Aljegyzője, melyhez gratulálnak.
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/18. sorszámmal:
IV/19. sorszámmal:
IV/20. sorszámmal:

Szécsi Rozália Békés, Táncsics M. u. 31/4. szám alatti lakos
kérelme – zárt ülésen, 20. napirendi pontként
A Fundamenta Zrt-nél nyilvántartott lakás elő-takarékossági
számlák megszüntetése – zárt ülésen, 14. napirendi pontként
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási
szerződés felmondása – nyílt ülésen, 12. napirendi pontként

Elsőként szavazásra bocsátja az új napirendi pontok felvételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
235/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. június 27-i ülése
napirendjére felveszi a meghívóban nem szereplő alábbi
egyéb előterjesztéseket is:
IV/18. sorszámmal: Szécsi Rozália Békés, Táncsics M. u.
31/4. szám alatti lakos kérelme – zárt
ülésen, 20. napirendi pontként
IV/19. sorszámmal: A Fundamenta Zrt-nél nyilvántartott
lakás
elő-takarékossági
számlák
megszüntetése – zárt ülésen, 14.
napirendi pontként
IV/20. sorszámmal: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
vonatkozásában társulási szerződés
felmondása – nyílt ülésen, 12.
napirendi pontként
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti döntés figyelembevételével szavazásra bocsátja a
napirendi javaslatot azzal, hogy zárt ülésen kell megtárgyalni a IV/12-13-14-15-16-17-18-19.
sorszámú egyéb előterjesztéseket, mivel az érintettek kérték a zárt tárgyalást.
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
236/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. június 27-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I.

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

I/1.

Tájékoztató az
végrehajtásáról
Előterjesztő:

előző

képviselő-testületi

ülésen

elfogadott

határozatok

Izsó Gábor polgármester

I/2.

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő:
Tárnok Lászlóné jegyző

III.

Előterjesztések
1. Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Szakorvosi rendelések szüneteltetése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. A képviselő-testület 2013. II. félévi munkaterve
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. 2013. II. félévi sporttevékenységek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Helyi Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata
A terv a terjedelem miatt nem került fénymásolásra, elektronikus formában
elérhető a www.bekesvaros.hu honlapról, az önkormányzat menü/testületi
ülések menüpontból.
Előterjesztő:

IV.

Izsó Gábor polgármester

Egyéb előterjesztések
1. Reményhír Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Megállapodás pályázati saját erő biztosítására
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Városgondnokság alapítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Békési Városgondnokság 2013. évi költségvetése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének
véleményezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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6. Óvodai alapító okirat módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. A LISZ Kft. beolvadásával kapcsolatos rendező tételek jóváhagyása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 1.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi
szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önk. Rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés
felmondása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Polgár Lajos posztumusz „Békés Város Díszpolgára”, gimnáziumigazgató
újratemetése
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. A Fundamenta Zrt-nél nyilvántartott
megszüntetése
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

lakás

elő-takarékossági

számlák

15. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Lakáscsere kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
18. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
19. 2013. évi szociális jellegű bérbeadási névjegyzék készítése
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
20. Szécsi Rozália Békés, Táncsics M. u. 31/4. szám alatti lakos kérelme
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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V.

Bejelentések, interpellációk

Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

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

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
237/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót 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: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
238/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
239/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi
változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a beadott pályázatok alakulásáról

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag javasolta az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondja, időközben érkezett a hír,
hogy többszöri próbálkozásra sikerült a Városháza homlokzatának felújítására is 3 millió Ft
pályázati támogatást nyerni, melyhez saját erő is szükséges. Már eddig is erőfeszítéseket
tettek az épület állagának megóvása érdekében, például az előző évben a lábazatot újították
fel.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Javasolja, hogy vagy ebből, vagy valamilyen más forrásból egy
kis pénzt is különítsenek el a hátsó lépcső és korlát rész felújítására is, amely szintén nagyon
rossz állapotban van, és rontja az épület összképét is.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy gondolja, hogy a pályázat keretében erre is sort tudnak
keríteni. Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató
tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
240/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a beadott pályázatok
alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Szakorvosi rendelések szünetelése

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta az
előterjesztett határozati javaslatot azzal a pontosítással, hogy a nőgyógyászati szakrendelés
nem július 2-től, hanem július 29-től szünetel augusztus 4-ig.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot a fenti pontosítás figyelembevételével.
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
241/2013. (VI. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a
Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet keretein belül
működtetett egyes szakrendelések a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi
időpontokban szüneteljenek:
a) II. sz. Belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2013. június 26-tól július 19-ig,
b) Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2013. július 22-től augusztus 09-ig,
c) Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: 2013. augusztus 05-től augusztus 20-ig
d) Urológiai szakrendelés szünetel: 2013. július 2-től – július 05-ig és
2013. augusztus 21-től augusztus 24-ig,
e) Neurológiai szakrendelés szünetel: 2013. július 22-től - július 27-ig és
2013. augusztus 05-től augusztus 09-ig,
f) Szemészeti szakrendelés szünetel: 2013. augusztus 12-tól augusztus 31-ig,
g) Pszichiátriai szakrendelés szünetel: 2013. július 15-tól augusztus 02-ig kivéve 2013.
július 17-én, 24-én, és 31-én (szerdánként), mivel ezeken a napokon Dr. Szuromi Pál
főorvos rendel.
h) Nőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2013. július 29-től augusztus 04-ig.
2. A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békéscsabai Réthy Pál
Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos a lakosság felé történő tájékoztatásért,
illetve az engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek határidőben
történő bejelentésért
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NAPIREND TÁRGYA:

A képviselő-testület 2013. II. félévi munkaterve

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság A bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztett munkaterv-tervezetet.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és azzal a módosítással javasolja elfogadásra a
munkatervet, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság november
helyett a szeptemberi ülésén tárgyalja meg a Központi Orvosi Ügyelet működéséről szóló
tájékoztatót.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett munkaterv-tervezetet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra
bocsátja az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság módosító javaslatát.
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
242/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a képviselő-testület 2013.
II. félévi munkaterv-tervezetével kapcsolatban elfogadja azt
a módosító javaslatot, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság november helyett a
szeptemberi ülésén tárgyalja meg a Központi Orvosi
Ügyelet működéséről szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a munkaterv-tervezetet az előbb elfogadott
módosítás figyelembevételével.
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
243/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a képviselő-testület 2013.
II. félévi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

2013. II. félévi sporttevékenységek támogatása

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság A bizottság
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Teljes mértékben egyetért azzal, hogy a II. félévben a zárolt
támogatást is megkapják a sportegyesületek, ugyanis számára a pénzmaradvány
elszámolásakor kiderült az, hogy nem volt teljesen megalapozott ez a zárolás (1.336.000,- Ft),
mert a város költségvetésében ez a kis összeg nem volt jelentős, a problémákat nem oldotta
meg, de a sportegyesületek működésében igen nagy problémát okozott. Ugyanakkor a város
az elmúlt félévben tízmillió forintokat költött el úgy, hogy azt nem tervezték be a város
költségvetésébe. Úgy ítéli meg, hogy a város pénzügyi helyzete az elmúlt félévben
különösebben nem változott. Nem látja, hogy mi indokolta azt, hogy ezt a kis összeget a
sportszervezeteknél zárolják főleg úgy, hogy az előző évihez képest sem növekedett ez az
összeg, és több sportszervezet jelezte, illetve újságcikk is volt róla, hogy milyen gondokat
okozott az önkormányzati támogatás zárolása.
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
244/2013. (VI. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2013. II. félévi
támogatását - Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló rendeletében megállapított szabadidősport-tevékenység támogatása
keret terhére - az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Sportszervezet
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Súlyemelő Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda)
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda)
Békési Diákok Atlétikai Clubja
Békési Kajak - Kenu Club
Békési Futball Club
Női Kézilabda Torna Egylet

2013. II. félévi
támogatás
EFt-ban
2000
200
130
180
500
530
580
1600
1600
330
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Linea Aerobik Klub
Surman Box Club
ÖSSZESEN:

120
250
8020

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2014. január 31-ig kell írásos tájékoztató
megküldésével elszámolnia, amelynek elmaradása esetén - annak pótlásáig – az
Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség
terheli.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Helyi esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is
megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönetet mond azoknak, akik ezt az anyagot elkészítették,
aktualizálták. Mint hallható, a bizottságok egyhangúlag támogatták. Nagyon fontos
dokumentumról van szó egyrészt a tartalma miatt, másrészt azért, hogy a pályázatokhoz is
feltétlenül kell, hogy rendelkezzenek esélyegyenlőségi tervvel. Bíznak benne, hogy ennek
eredménye a következő öt évben érződni fog a város működésén.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a terv elfogadására vonatkozó
határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Szalai
László képviselő nem szavazott)
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
245/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja – a határozat 1. mellékletét képező- Békés Város
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013.
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július 1. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő
időtartamra.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Egyéb

előterjesztések

1.) Reményhír Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és az
írásos kiegészítés szerinti módosítással egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett
határozati javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint az előttük szereplő javaslat egy gesztus a
Reményhír Intézményfenntartó Központ felé, mert az átalakítás teljes költségét a város viseli.
Bár az előterjesztés tartalmaz néhány számot, de később a szövegben cáfolja azt. Nincs
összehasonlító számítás, hogy a mostani, illetve a régi megoldás közül melyik a
gazdaságosabb, illetve a városnak mennyibe kerül az átalakítás, átszervezés. Jó lett volna
látni, hogy milyen egyenlege volt az elmúlt időszakban a város számára a Reményhír
Intézmény részére történt átadásnak. Az is jó lett volna, ha készül egy olyan összehasonlítás,
amelyben az állami működtetésbe adás szerepelt volna. Lehet, hogy készült ilyen, de ezt a
képviselők nem kapták meg egyik esetben sem, így a LISZ Kft., és a Bajza utcai bölcsőde
esetében sem. Azt kéri Polgármester Úrtól, ha a jövőben lehetőség van rá, minden
előterjesztés mellé készüljön egy gazdasági elemzés, összehasonlítás, amelyet kapjanak meg a
képviselők.
További problémája az, hogy tegnap a bizottsági ülésen kiderült, hogy a Kossuth u. 4. szám
alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatban még nincs konkrét elképzelés, ezért úgy látszik,
hogy a Eötvös Iskolában meglévő hasznosítási probléma átkerül a Kossuth u. 4-be, mert az
üresen áll. Ezért azt kéri Polgármester Úrtól, hogy terjesszen elő egy olyan határozati
javaslatot, amelyben egy mindenki számára elfogadható határidőig készül egy javaslat a
Kossuth u. 4. szám alatti ingatlan hasznosítására.
Külön szavazást kér az előterjesztett határozati javaslat II/3. pontjáról, mert számára
elfogadhatatlan az, hogy a fejlesztési céltartalék terhére biztosítanak ez esetben, és a
következő előterjesztésekben is több esetben forrást. Ha ezt a céltartalékot pályázati önerőhöz
használnák fel, megsokszorozhatnák a város ezirányú forrását. Ezért az SZMSZ-nek
megfelelően kéri Jegyző Asszonytól, hogy a mai napon, illetve a jövőben is ha a fejlesztési
céltartalék terhére történik forrásbiztosítás, az ezzel kapcsolatos szavazások gépi összesítő
eredményét juttassa el számára.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzati, illetve az intézményrendszer
átalakulása folyamatosan újabb feladatok elé állítja az önkormányzatot. Ez megkezdődött az
előző évben, és most folytatódott. Ezt még egyéb tényezők is befolyásolják, mint pl.
lakosságszám, költségvetési bizonytalanságok, stb. Nagyon komplex kérdésről van szó egyegy intézmény elhelyezését illetően, hogy az lehetőleg 100%-os kihasználtságú legyen, míg
más épületeket sajnos üresen kell hagyniuk. Nagyon sok alternatíva felmerült, hogyan
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hasznosítsák a Jantyik utcai épületrészt. Ezek nagy része anyagi eredetű, más része pedig
olyan feladat, ami esetleg a jövőben várható, ezekkel is kalkulálni kellett, pl. az orvosi ügyelet
elhelyezése, vagy az, hogy a beiratkozási adatok alapján az állami általános iskolában 4
osztály indítása látszik, amelyről nem lehet tudni, hogy tendencia lesz-e a jövőben, ha igen, az
önkormányzatnak kell biztosítania az elhelyezést. Azt is át kellett tehát gondolni, hogy
amennyiben plusz tanteremre lesz igény, a József A. utcára már nem lehet többet bezsúfolni.
Azt is átnézték, hogyan tudnák racionalizálni mind az állami, mind az egyházi iskolák
működését. Úgy gondolja, hogy az egész elhelyezési javaslatban és az intézmények
kihasználtságával kapcsolatban igyekeznek a lehető legjobb javaslatot tenni a képviselőtestületnek. A hivatal munkatársaival és az intézmények vezetőivel közösen alakították ki ezt
a javaslatot, amely a város szempontjából pillanatnyilag, illetve hosszabb távon is a legjobb.
Jelenleg a Kossuth u. 4. szám alatti épület üresen marad, de a Kormányhivatal érdeklődik
iránta, esetleg ott kapna elhelyezést a Járási Hivatal. A volt börtönépület lebontásával
biztosítani lehetne ott a parkolási lehetőséget is. Ez esetben felszabadulna az Agrárinnovációs
Központ, de azt tudnák más, közösségi célra hasznosítani.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja az előterjesztett
határozati javaslat I. pontját.
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
246/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési
Reményhír Intézményfenntartó Központtal a Jantyik u. 2125. sz. ingatlan megosztására vonatkozóan az alábbi elvek
mentén köt megállapodást:
1. Az ingatlanban működő konyhát dolgozóival és az
ételszállító gépkocsival együtt az önkormányzat 2013.
július 1. napjával veszi át a Reményhír Középiskola,
Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium használótól és munkáltatótól.
2. Az ingatlan jelenlegi iskolai irodahelyiségeit a
tantermeket elválasztó folyosó vonaláig 2013. július 16.
napjával kiürített állapotban veszi vissza az
önkormányzat.
3. A visszavett ingatlanrészek energiaköltségeinek
megosztására felek a terület és a használat mértékével
arányos megállapodást kötnek. A konyha energetikai
ellátását a közbeszerzés nyertese köteles mérőórákkal
leválasztani a jelenlegi közös rendszerről. Ennek
megtörténte után a megállapodást az új arányoknak
megfelelően korrigálni kell.
4. Felek
egymás helyiségeinek használatáról
a
költségviseléstől függetlenül megegyezhetnek.
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a
megállapodás
aláírására
és
jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László képviselő kérésének megfelelően külön
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II/3. pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
247/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
a
Reményhír
Intézményfenntartó Központtól visszavett Békés, Jantyik u.
21-25. sz. alatti ingatlanrész működtetésével kapcsolatos
határozati javaslat 3. pontját az alábbiak szerint fogadja el:
3. A Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezésére szolgáló
ingatlanrész szükséges mértékű átalakítását az
önkormányzat 2013. augusztus 15-ig vállalja, az
átalakítás költségeit az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II.
pontját az előbbi döntés, illetve az írásos kiegészítésben szereplő javaslat
figyelembevételével.
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
248/2013. (VI. 27.) határozata:
1. Békés
Város
Önkormányzata
a
Reményhír
Intézményfenntartó Központtól visszavett Békés,
Jantyik u. 21-25. sz. alatti ingatlanrész működtetésével
az átvétel időpontjától a Békési Városgondnokságot
bízza meg. A működési költségeket az intézmény
költségvetésében biztosítja.
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2. Békés Város Önkormányzata a Békés, Jantyik u. 21-25.
sz. ingatlant jelöli ki a Pedagógiai Szakszolgálat 2013.
szeptember 1-től történő elhelyezésére. A Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Pedagógiai Szakszolgálat nevének Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola névre
változásával egyetért.
3. A Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezésére szolgáló
ingatlanrész szükséges mértékű átalakítását az
önkormányzat 2013. augusztus 15-ig vállalja, az
átalakítás költségeit az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére
biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a
megállapodás
aláírására
és
jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

2.) Megállapodás pályázati saját erő biztosítására
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy ez esetben mi a forrása a saját erőnek?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az eredeti költségvetésben betervezésre került fejlesztési
kiadások terhére történne a forrás biztosítása, tehát nem a céltartalék terhére.
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 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
249/2013. (VI. 27.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete a határozat 1.
mellékletét képező megállapodás szerint egyezik meg a
Békési Református Egyházközséggel a tulajdonát
képező és az egyházközség használatába adott 52.
helyrajzi számú, Békés, Rákóczi u. 8. sz. alatti ingatlan
felújításához szükséges pályázati saját erő közös
viseléséről.
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2. Békés Város Képviselő-testülete a határozat 2.
mellékletét képező megállapodás szerint egyezik meg a
Reményhír Intézményfenntartó Központtal a tulajdonát
képező és a központ használatában lévő 5377. helyrajzi
számú Békés, Móricz Zs. u. 44. sz. alatti ingatlan
felújításához szükséges pályázati saját erő közös
viseléséről.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

3.) Városgondnokság alapítása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta
az előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot azzal, hogy Méri
Zoltánt javasolják kinevezni a Békési Városgondnokság igazgatójává. Illetményét 325.000,Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 50.000,- Ft-ban javasolják megállapítani.
Az alapító okirattal kapcsolatban az alábbi kiegészítést javasolják elfogadni:
Az alapító okirat 1. e. [Alaptevékenységek] pontja a 856011 számú, Pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek megnevezésű szakfeladattal bővül.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Méri Zoltán pályázót, hogy pályázatát kívánja-e
kiegészíteni?
MÉRI ZOLTÁN pályázó: Pályázatát nem kívánja kiegészíteni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mindnyájan ismerik Méri Zoltánt, aki évtizedek óta az
önkormányzatnál dolgozik mint a LISZ Kft. ügyvezetője. Ez a munka, amit a
Városgondnokság keretein belül fog végezni, abszolút nem ismeretlen az ő számára sem,
hiszen ennek jelentős részét a LISZ Kft. végezte. Most ugyan nem önálló Kft. formájában,
hanem intézményi formában, másfajta gazdálkodási szisztémában fog ez megvalósulni. A
maga részéről is támogatja Méri úr kinevezését, és kéri, hogy fogadják el az előterjesztett
határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság elnöke által előterjesztett bizottsági javaslat
figyelembevételével.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Természetesen Méri Zoltán úrral szemben semmiféle
fenntartása nincs, hiszen amióta együtt dolgoznak, maximálisan elégedett a munkájával, de a
pályázati anyagát kicsit rövidnek tartja. Egy új intézményről van szó, ezért egy kicsit
részletesebb, terjedelmesebb pályázati anyagot várt volna, de mindenképpen javasolja a
kinevezését.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elmúlt időszak munkája bizonyítja Méri úr alkalmasságát,
rátermettségét.
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Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot a bizottság kiegészítő javaslatainak figyelembevételével.
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
250/2013. (VI. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békési Városgondnokság 184/2013. (V.13.) sz.
határozattal elfogadott alapító okiratát a határozat 1. sz.
melléklete szerinti okirattal módosítja.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békési Városgondnokság számára a 2. sz. melléklet
szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot hagyja
jóvá.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békési Városgondnokság igazgatójává 2013. július 1. –
2018. június 30. közötti 5 év határozott időre Méri
Zoltánt nevezi ki. Illetményét 325.000 Ft-ban,
magasabb vezetői pótlékát 50.000 Ft-ban állapítja meg.
4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét
a
szükséges
jognyilatkozatok aláírására, megtételére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Gratulál Méri Zoltánnak a kinevezéséhez, és jó munkát kíván
részére. Nem lesz egyszerű a feladata, hiszen egy újonnan létrejövő intézmény vezetéséről
van szó, részben új dolgozói körrel, mert a takarítók, karbantartók egy része kevésbé ismert,
és új feladatok is lesznek. Viszonylag kevés idő áll rendelkezésre a beinduláshoz, az kedvező
viszont, hogy a nyári szünetben fel tudnak készülni az őszi indulásra. Hozzá fog tartozni a
Kistérségi Iskola, a Pedagógiai Szakszolgálat és a Zeneiskola. A későbbiekben kiegészítik
más intézmények takarításával és karbantartásával is. Ez nagyon nagy feladat lesz, melyet
tematikusan kell megoldani egy brigáddal. A cél az hosszú távon, hogy a későbbiekben
valamennyi intézményt bevonják ebbe a szolgáltatásba, és összehangolják városi szinten.
4.) A Békési Városgondnokság 2013. évi költségvetése
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Sajnos ezt az előterjesztést sem tudja támogatni, ugyanis most
egy olyan intézményt hoznak létre, amelynek egyből 1.883.000,- Ft lesz a hiánya. Ennek
részben az is oka, hogy főállású gazdasági vezető lesz, míg korábban a Kft-nél havi 40-50
eFt-os könyvelési díj jelentkezett a bérköltség miatt. Korábban a LISZ Kft. kompenzálta a
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felújítási, egyéb veszteséget a bevételek terhére, melyet most az intézmény nem tud megtenni,
mert az összes bevétel az önkormányzatnál jelentkezik. Bár ez az önkormányzat működése
szempontjából jó, mert folyamatos bevételt jelent, de most létrehoznak egy veszteséges
intézményt.
Már az előbb jelezte, hogy külön sajnálja, hogy a képviselők nem kapnak olyan elemzéseket,
gazdasági számításokat, amelyben bemutatnák a régi és az új megoldásokat, mert akkor
látnák, hogy mi az előnye, és mi a hátránya, így nyugodtan tudnának dönteni ezekben a
kérdésekben.
Ebben az esetben is a fejlesztési céltartalékból finanszírozzák a veszteséget, amely ráadásul
működésre megy, ezért nem tudja támogatni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri a gazdasági osztályvezetőt, adjon tájékoztatást arról,
hogy miért gazdaságosabb ez a megoldás?
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Az áprilisi testületi ülésre volt egy előterjesztés, ahol egy
egyéves költségvetést mutattak be úgy, mintha Kft., illetve mintha intézmény lenne. Ez volt
az az összehasonlító elemzés, amit a képviselők láthattak, véleményezhettek. Akkor azzal az
anyaggal kapcsolatban nem volt különösebb észrevétel. Egy éves prognózis alapján akkor 19
millió Ft megtakarítást mutattak ki az intézményi működés javára. Most a féléves adatokkal
tudtak dolgozni, de ezek alakulását sem ismerik még most pontosan, ezért becsléssel, a
rendelkezésre álló tervadatokból jött ki az 1.883 eFt-os hiány, ezért ez még változhat, illetve
lehet, hogy nem is lesz rá szükség. Úgy gondolja, hogy minden információ rendelkezésére állt
a képviselő-testületnek akkor, amikor az intézmény megalapítása mellett döntött.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Egy későbbi napirendi pontnál akarta elmondani, hogy ez az
egész átszervezés annyira áttekinthető, hogy jó szándékkal megszavaznak valamit, utána
eltelik egy hónap, és az ellenkezőjét is meg kell szavazni, pl. az átadandó eszközök listáját. A
maga részéről ezért nem látja, hogy alaposan előkészített lenne ez az anyag. Kéri, hogy a még
megteendő intézkedéseket jól gondolják át, és csak alapos előkészítés után terjesszék
képviselő-testület elé.
IZSÓ GÁBOR polgármester: 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 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
251/2013. (VI. 27.) határozata:
1. Békés
Város
Képviselő-testülete
a
Békési
Városgondnokság
2013.
évi
költségvetésének
tervezetével
egyetért.
A
Városgondnokság
költségevetését
az
önkormányzat
2013.
évi
költségvetési rendeletének módosításával fogadja el.
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2. A költségvetési bevételek kiegészítésére a Képviselőtestület 1.883 EFt-ot az elkülönített számlán lévő
fejlesztési céltartalékból biztosítja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

5.) Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének véleményezése
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondja, mint ismeretes, azért hozták
létre az intézményfenntartó társulást, mert a finanszírozás így előnyösebb mindkét település
számára, illetve Tarhos nem nagyon tudná egyedül működtetni az óvodáját. Éves szinten az
önkormányzatnak megtérül, plusz kiadást nem eredményez. A képviselő-testületnek most
véleményeznie kell a költségvetést. Tájékoztatásul elmondja, hogy megkereste levélben,
illetve személyesen a Muronyi, Bélmegyeri és Kamuti Önkormányzat, hogy szeretnének
csatlakozni az intézményfenntartó társulásunkhoz. Pénzügyi számításokat végeztek az
érintettekkel, és kiderült, hogy számukra minden tekintetben előnytelen lenne ez a döntés,
hiszen a társulási normatívát így is megkapják, ha csak Tarhossal társulnak, illetve több
normatívát nem kapna a város, viszont a szolgáltatási kötelezettség megnőne a kistelepülések
felé. Olyan terheket róna a városra és a kistelepülésekre, amelyeket nem szabad felvállalni, pl.
új autót kellene venni, stb., legalább 15 millió Ft-tal többe kerülne. Nem beszélve arról, hogy
ennek a kis társulásnak az adminisztrációját a jelenlegi apparátus el tudja látni, de ha
csatlakozna a többi kistelepülés, akkor legalább egy személyt fel kellene venni. A
kistelepülések nem kívántak ehhez pénzbeli hozzájárulást fizetni. Ezért elzárkózott a
csatlakozásuk elől, így önállóan oldják meg ezt a feladatot az említett kistelepülések.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Külön szavazást kér a határozati javaslat 2. pontjáról, mivel ez
esetben is a fejlesztési céltartalék terhére fognak működést finanszírozni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja elsőként a határozati javaslat 1. pontját.
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
252/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének
véleményezésével kapcsolatos határozati javaslat 1. pontját
az alábbiak szerint fogadja el:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2013.
évi költségvetési előirányzataival egyetért.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
253/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének
véleményezésével kapcsolatos határozati javaslat 2. pontját
az alábbiak szerint fogadja el:
2. Békés Város Önkormányzata a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás tagjaként a társulás 2013.
évi tagdíját 100 Ft/év/lakos összegben fogadja el. A
Békésre jutó 2.059 EFt tagdíjat a 2013. évi fejlesztési
céltartalék terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1-2. pontját egyben.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Szalai
László képviselő nem szavazott)
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
254/2013. (VI. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2013.
évi költségvetési előirányzataival egyetért.
2. Békés Város Önkormányzata a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás tagjaként a társulás 2013.
évi tagdíját 100 Ft/év/lakos összegben fogadja el. A
Békésre jutó 2.059 EFt tagdíjat a 2013. évi fejlesztési
céltartalék terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

6.) Óvodai alapító okirat módosítása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta
az előterjesztést.

19

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
255/2013. (VI. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
alapítói jogkörében eljárva a Békési Kistérségi Óvoda
és Bölcsőde 213/2013. (V. 30.) sz. határozattal
elfogadott alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete
szerinti okirattal módosítja.
2. A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde számára a 2.
sz. melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító
okiratot hagyja jóvá.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

7.) A LISZ Kft. beolvadásával kapcsolatos rendező tételek jóváhagyása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és a most
kiosztott kiegészítés szerint javasolja elfogadásra a határozati javaslatokat. Az I. 9. pontban az
ügyvezető megbízási díját havi bruttó 60.000,- Ft-ban javasolja megállapítani a bizottság.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az előbb erre az anyagra utalt, amikor azt javasolta, hogy a
jövőben kellően átgondolva kerüljenek be az anyagok a képviselő-testület elé, mivel a
mostani határozati javaslat I. 2. pontjában lévő eszközök közül a korábban megszavazott
utánfutó visszakerül, illetve a 3. pontban az ingatlan is máshová kerül. Kéri, hogy vegyék
komolyan a képviselőket, és inkább 2-3 hónappal később, de kellően átgondolt javaslatot
terjesszenek a képviselő-testület elé.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként
szavazásra bocsátja a határozati javaslat I. pontját azzal, hogy a 9. pontban az ügyvezető
megbízási díját havi bruttó 60.000,- Ft-ban határozzák meg.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
256/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés város Képviselő-testülete:
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1. hatályon kívül helyezi a 160/2013 (IV.25.) határozat 2. pontját és a LISZ Kft-nek a
BKSZ Kft-be való beolvadási időpontját 2013. december 31. napjában állapítja meg.
2. hatályon kívül helyezi a 207/2013. (V.30.) határozatát, és a BKSZ Kft vagyonába
beolvadó tárgyi eszközök tételes listáját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Eszköz megnevezése

Eszköz megnevezése

1.

Bozótvágó STIL

13.

Hóeke vonólap

2.

Szuperpark 3800

14.

Bozótvágó STIL fs -410

3.

Sószóró AGROX

15.

YEG-885 frsz. Szuperpark

4.

Tolólap MTZ-hez

16.

YJY-165 pótkocsi

5.

Gödörfúró 200-as

17.

YEG-886 Rába

6.

Rézsű kasza

18.

YDH-533 pótkocsi

7.

Hóeke

19.

YBP-814 Mt-8-s kistraktor

8.

Aprítógép

20.

YFM-938 pótkocsi

9.

Úttisztító kefe

21.

Kommunális traktor PRONÁR

10.

Önjáró fűnyíró (park g.)

22.

YBG-747 Pótkocsi magasítóval

11.

Robi- 250 kerti traktor

23.

YEG-887 MTZ traktor

12.

Padka úthenger

24.

YKS-753 Multikar

3. a Szarvasi út. 64. szám alatt lévő ingatlant a BKSZ Kft ingyenes használatában adja a
hozzá kapcsolódó tulajdonosi jogok teljes körének megtartásával.
4. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat megvásárolja a LISZ Kft -nek a BKSZ Kft-ben
lévő üzletrészét 2.000.000 Ft névértéken.
5. jóváhagyja, hogy a LISZ Kft mérlegében nyilvántartott 5.920.250 Ft összegű agyag
beolvadásra kerül a BKSZ Kft-be azzal a feltétellel, hogy a Kft az agyagot kizárólag a
volt hulladékgyűjtő rekultivációs céljaira használhatja fel.
6. jóváhagyja, hogy a LISZ Kft 2013. december 31-án kimutatott vevő tartozásai teljes
állományának jogutódja az Önkormányzat, annak minden jogaival és
kötelezettségeivel együtt.
7. a Mázsaház üzemeltetésével 2014. január 1-től a BKSZ Kft-t bízza meg és egyben
felkéri az BKSZ Kft ügyvezetőkét MÁV-val érvényben lévő bérleti szerződés
módosításra.
8. Jóváhagyja, hogy a közterületi feladatokat ellátó és a Városgondnokság állományába
kerülő 6 fő közvetlen munkairányítási feladatit a BKSZ Kft ügyvezetője lássa el,
mind addig, amíg a testület másképp nem határoz.
9. Kecskeméti Sándorné, a LISZ KFt ügyvezetőjének megbízási díját 2013. augusztus 1től havi bruttó 60.000,- Ft-ban állapítja meg, amely LISZ Kft megszűnésnek
időpontjáig érvényes.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat II. pontját a most
kiosztott írásos kiegészítésben foglaltak szerint.
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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
257/2013. (VI. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a LISZ Lakásgazdálkodási
Ingatlanközvetítési és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: LISZ Kft.) egyszemélyes
gazdasági társaság alapítója - a Gyulai Törvényszék 2013. június 13-án kelt hiánypótló
végzésének megfelelően - az Alapító Okirat 7. pontját („A társaság törzstőkéje”) az
alapító okirat (módosítás előtti) korábbi rendelkezéseinek megfelelően állítja vissza.
Ennek megfelelően az alapító okirat 7./ pontját az alapító így módosítja: „7./ A
társaság törzstőkéje: 20.280.000 Ft, azaz Húszmillió-kettőszáznyolcvanezer Forint,
melyből 3.600.000 Ft készpénz és 16.680.000 Ft tárgyi apport, amely a társaság
tulajdonába kerül. (az apportlista mellékelve)
A fenti törzstőkét az alapító a működés megkezdéséig rendelkezésre bocsátotta a
társaság bankszámlájára történt befizetéssel. A társaság rendelkezésére bocsátott
apport teljes egészében a társaság tulajdonába került.”
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a társaság a
törzstőke leszállítással kapcsolatos 183/2013. (V. 13.) határozatot változásbejegyzési
eljárás során a cégbíróságra benyújtotta, valamint a cégközlönyben való kétszeri
megjelentetését megrendelte, továbbá tudomásul veszi, hogy a társaság a
szabályszerűen lefolytatott hitelezővédelmi eljárást követően nyújtja be az ezzel
kapcsolatos változásbejegyzési kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges nyilatkozatok megtételére, az alapító okirat aláírására, valamint utasítja az
ügyvezetőt, hogy jogi képviselő közreműködésével - a Gt. 162-163. §-ban foglalt
szabályok betartása mellett - a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

8.)

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.
(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak
tartotta.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen már észrevételezte, hogy a Kishajó
Kikötőt már nem a LISZ Kft. üzemelteti, hanem a Kulturális Központ, ezért ezt kéri
pontosítani a határozati javaslatban szereplő Függelékben.
DR. UHRIN ANNA aljegyző: Ezzel kapcsolatban javasolja, hogy ezt a pontot töröljék a
Függelékből, mivel a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Alapító Okiratában szerepel a
Kishajó Kikötő üzemeltetése.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az előbbi helyesbítés figyelembevételével, mely
szerint a Függelék 7. pontját töröljék.
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
258/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Függeléke helyébe a
következő Függelék lép:
Az ingyenes
használat alapításáról
szóló képviselőtestület határozat
száma

A használati joggal terhelt
ingatlan (ingatlanrész)
megnevezése, címe (helyrajzi
száma

-

Jantyik u. 5. sz.
3 helyiség

-

Petőfi u. 4. sz.
1 irodahelyiség

-

Múzeum köz 1. sz.
tetőterében 20 m2

-

Petőfi u. 4. sz.
4 irodahelyiség

-

Kispince u. 44. sz. 2979 m2
területű kert

1.

2.
3.

4.
5.

6.

139/2007.(IV.26.)
71/2008. (II. 28.)

Petőfi u. 24. alatt található
1343 telekrész és az azon
található 619 m2
alapterületű épület

7.
247/2008. (V. 29.)
8.
396/2008. (IX. 30.)
9.

20/2010. (I. 28.)

Csabai út 18.
(3234 hrsz)
Békés, Szarvasi u. 34.
Sportpálya területén lévő kb.
150 m2-es salakos volt
kézilabda pálya hrsz.: 3917/1.
Petőfi S. u. 35.
(812 hrsz)
Petőfi S. u. 42.
(2270 hrsz)

A használati jog
jogosultjának neve,
címe
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Magyar Vöröskereszt
területi szervezete
Békés Megyei
Kormányhivatal
munkaügyi Központja
Békési Kirendeltsége
Békési Kistérségi
Óvoda
Biokultúra Egyesület
(5630 Békés, Csíkos u.
17.)
Békési
Önkormányzati
Tűzoltóság

A használat időtartama

2001. szept. 3-tól
Határozatlan időre
2000. febr. 4-től
(határozatlan időre)
1999. febr. 17-től
Határozatlan időre
1998. jún. 23-től
Határozatlan időre
1999. ápr. 7-től
Határozatlan időre
Határozatlan időre

Békési Kisgazdakör
5630 Békés
Korona u. 3.

2008. július 1-től
2058. június 30-ig

Békési Tenisz Klub

2008. október 1-től
2029. november 25-ig

Önkéntes Tűzoltó
Egyesület /Békés/
Békési Polgárőrség
Közhasznú Szervezet

10.

374/2010. (X. 28.)

11.

30/2011.(I.27.)

Korona u.3.
(2366.hrsz.)

Surman Boksz Club

12.

400/2011.(XII.1.)

Tátra u.36.
(1151.hrsz.)

Békési Kajak Kenu
Club (Békés)

2010. 02. 01– 2015.
január 31.
2010. 11. 15–
2030. 11. 15.
2011.02.01az ingatlan
önkormányzat általi
értékesítésének napjáig
2011.12.05határozatlan időre, de
legfeljebb 25 évre
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13.

50/2012.(II.28.)

tarhosi 123,126,127,
128,129,130/1,130/2.hrsz

BÉKÉS-AIRSOFT
Sport és Szabadidő
Egyesület

2012.03.052013.12.31.

14.

250/2012. (VIII. 30.)

Békés, Hunyadi tér 1/1.
(3076.hrsz.)

Szent Lázár
Alapítvány

2012. 09. 07-től
2017. 09. 06-ig

15.

265/2012.(VIII.30.)

Puskaporos tó (3720.hrsz.)

Minya Gábor Békés,
Darab u.1.

2012.09.01-től
2017.08.31-ig

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (………..) rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A
VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL
szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

9.)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 1.) önkormányzati
rendelet módosítása

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak
tartotta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett rendelet-tervezetet azzal a
pontosítással, hogy a 15. mellékletben a szakfeladatok felsorolását tartalmazó B oszlopot
töröljék.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett rendelet-tervezetet a fenti pontosítás figyelembevételével.
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
16/2013. (………..) rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
10.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak
tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (………..) rendelete:
AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
11. ) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
259/2013. (VI. 27.) 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:

-

Családért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Malom u. 5., képviseli: Hankó - Király
Eszter kuratóriumi elnök) támogatására 118.000,- Ft

-

Békés Művészetéért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Bólyai u. 17. képviseli:
Csuta György elnök) támogatására 70.000,- Ft

-

Jövőnkért Békési Nagycsaládos Közhasznú Egyesület (székhelye: 5630 Békés,
Rákóczi u. 2-4. képviseli: Foltinné Weidmann Edina elnök) támogatására 256.500,- Ft

-

Békési Református Egyházközség (5630 Békés, Széchenyi tér 21. képviseli: Katona
Gyula vezető lelkész) támogatására 50.000,- 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

12. ) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
260/2013. (VI. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa
megkötött, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat
ellátó önkormányzati társulási szerződésről szóló
Megállapodás 2013. július 1. nappal felmondásához,
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egyúttal a Megállapodás keretében létrehozott Mezőberény
és környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtási
Szolgálat Intézményfenntartó Társulás a többcélú Békési
Kistérségi Társulás keretein belüli mikro-térségi társulás
2013. július 1. nappal való megszűnéséhez hozzájárul, és
felhatalmazza a polgármestert a Társulás megszűnésével
kapcsolatos iratok aláírására.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 236/2013. (VI. 27.)
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. Szarvasi u. 20. sz. alatti épület belső udvarán lévő járdarész balesetmentesítése
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. forgalmi rendje
2.Veres P. tér 9. alatti lakótömb vízmérőóra probléma
3. Malomasszonykerti lakók vízvezetési kérelme
4. Kentucky zajmérés
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Az 1. választ elfogadja.
A 2. válasszal kapcsolatban elmondja, hogy ismét félreértették. Az a lakók problémája, hogy
akiknek vízórájuk van, a saját fogyasztásukon felül kiszámlázzák részükre különbözetként a
nem mért fogyasztás arányos részét is. Pedig ezt csak a vízórával nem rendelkezők között
kellene szétosztani, és azt sérelmezik a lakók, hogy ez nem így van. Nem ragaszkodnak
ahhoz, hogy mindenkinek vízórája legyen, de csak közöttük osszák szét a almérő órákon és a
27

főmérőn mért mennyiség közötti különbözetet. Elfogadja a választ, de magyarázatot kér a
problémára.
A 3. választ szintén elfogadja.
A 4. választ is elfogadja.
DR. UHRIN ANNA aljegyző: A Veres P. téri vízdíjakkal kapcsolatos problémával
kapcsolatban elmondja, azt a tájékoztatást kapták az Alföldvíz Zrt-től, illetve Méri Zoltántól,
a LISZ Kft. ügyvezetőjétől, hogy nem minden lakásnál kivitelezhető az egyedi mérőóra
beszerelése. Ahol nincs mérőóra, meg van határozva, hogy az átalánydíjat milyen módon
számlázzák ki a lakóknak. Amennyiben a lakó saját költségén vállalja, beszerelik a vízmérő
órát. Ez sem jelent végleges megoldást, de valamennyire tudja orvosolni a problémát.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Akinek van vízórája, azt nem érdekli, hogy a másiknak
nincs, hanem az érdekli, hogy a fennmaradó fogyasztást csak azoknak számlázzák ki, akiknek
nincs vízórájuk. Úgy tudja, hogy az Alföldvíz Zrt. egyben számlázza ki a vízdíjat, és a LISZ
Kft. számlázza tovább a lakóknak, tehát a LISZ Kft-nél osztották el ezt így. Kéri, hogy a
jövőben a LISZ Kft. utódja, a Városgondnokság csak a vízórával nem rendelkezők között
ossza szét az almérőkön mért fogyasztás feletti mennyiséget.
DR. UHRIN ANNA aljegyző: Úgy tudja, hogy a problémát fokozza, hogy a főmérő és az
almérők között van olyan fogyasztás amit minden lakóra ráterhelnek, illetve előfordul nem
jogszerű felhasználás is, amely szintén növeli ezt a vízfogyasztást. Ezt valóban szétosztják
valamennyi lakó között, hiszen ennek az eredete nem állapítható meg.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A helyzet ennél bonyolultabb. Egyetért abban Mészáros
képviselő úrral, hogy az átalánydíjnak azonosnak kellene lennie a nem mért vízmennyiséggel.
Azonban úgy tudja, hogy a LISZ Kft. nem tudja, mennyit mérnek az almérők. Azt kellene
elérni, hogy a mért és a nem mért vízmennyiség átalánydíja megközelítsék egymást.
3. Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz:
1. Szík utca – Gólya utca sarkán lévő árokból kitermelt föld elszállítása
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
MUCSI ANDRÁS képviselő: A választ elfogadja.
4. 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 lakóknak nem az a problémájuk, hogy 25 méterre van
parkoló, hanem az, hogy ha esik az eső, még 25 métert se tudnak kijönni. A nagyobbik gond
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viszont az, hogy a mentő sem tud bemenni, ha felázik a talaj, és ez téli időszakban két-három
hét is lehet.
Kérdése, mennyibe kerül egy olyan széles sáv leszórása kohósalakkal, vagy egyéb szilárd
anyaggal, hogy be lehessen menni mentővel oda télen is? Nem előírt útalapra gondol. Az
összeg ismeretében mikorra készül ez el? Ha kap egy konkrét határidőt, akkor elfogadja a
választ.
Bejelentések - interpellációk:
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: 1. A főtéri híd és hídfők díszburkolata a hő- és hideg hatására
felpúposodott, ezáltal balesetveszélyes a gyalogosok számára. Kéri, hogy vizsgálják meg, és
gondoskodjanak a kijavításáról.
2. A főút melletti kerékpárúton, illetve a Dübögő Étterem előtti gyalogos járdán akadályozzák
a biztonságos közlekedést a benyúló faágak. Kéri, hogy ezek metszéséről gondoskodjanak.
3. Továbbra is kéri a Műszaki Osztálytól a Kossuth utcai artézi kút működésének kérdését
napirenden tartani. Továbbá a Kossuth u. 32. szám előtti kerékpártárolót kéri áthelyezni a kút
mellé, hogy ne a kúthoz támasszák a kerékpárokat. A parkosítás már kezd alakulni.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: 1. A Libazug utcán a Hőgye-fodrász után közvetlenül van
egy vízlefolyó, amely el van dugulva, mert nagyobb esőzéskor elárasztja a víz a környéket.
Kéri a dugulást elhárítani.
2. A Rákóczi u. 25. számú ház mögött megépült a Szilágyi üzletház, és az udvart
lebetonozták, így a csapadékvíz nem tud lefolyni a ház mögött. Kéri, valamilyen megoldást
találjanak, mert a 23. szám alatti ház hátulja kezd felvizesedni.
3. Kérdése, hogy a Honfoglalás térre korábban betervezett padokat mikor helyezik ki?
4. A Békési Fürdő feliratáról hiányzik az „i” betű. Jó lenne, ha végre pótolnák.
5. Több lakos is megkereste azzal a problémával, hogy mivel nem tudták fizetni a
villanyszámlát, ezért a Démász kikapcsolta az áramot, és mikor vissza akarták kapcsoltatni, a
Démász önkényesen azt mondta, hogy a régi szabványos táblát oda nem köti vissza. A
lekötésért még egyszer pénzt kért, oda lerakott egy másik szabványos műanyag táblát,
földkábelen viszi be az áramot, és ezért ingatlanonként elkér 150 ezer Ft-ot. Kérdezték, hogy
van-e erre valamilyen jogszabály, de erre nem tudtak válaszolni. Kérdezik, hogy mi ilyenkor a
teendő? Az érintettek neve, címe nála megtalálható.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: 1. A tarhosi ingatlan őrzésével megbízott polgárőröktől hallotta,
hogy nincs vízellátás, mert valamilyen vita miatt kikapcsolta a szolgáltató. Így nagy gondot
okoz az ivóvíz és a WC használat biztosítása. Kéri, hogy keressenek valamilyen átmeneti
megoldást az őrzés idejére.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: 1. Választókörzetében a Bercsényi utcán jelezték az ott lakók,
hogy nagyobb eső esetén a víz nem tud lefolyni a Puskaporos felé, így felgyülemlik.
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RÁCZ ATTILA képviselő: 1. A Démász villamos rendszerén az utolsó felhasználó a
Református Temető, így ha a vezetékre vihar esetén faág esik, áramkimaradás van, és
semmilyen jelzés nem érkezik az áramszolgáltatóhoz, így a hűtő is leáll. Kéri, hogy a temető
bejáratától befelé lévő néhány fa vezetékre nyúló ágait vágják le. Ezzel megszűnne ez a
műszaki probléma. Főleg a nyári melegben ez igen komoly veszélyt jelent.
2. Bizottsági, illetve testületi ülésen is jelezte már Gál András osztályvezetőnek, hogy
Dánfokon a Bodoki úton a súly-, vagy forgalomkorlátozást meg kellene oldani, mert nagyon
tönkrement az aszfaltozott út.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Rózsa-temetővel kapcsolatban megjegyzi, hogy az egyházi
kezelésben van, de természetesen segíteni fognak a fák gallyazásában.
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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