JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. június 13-án, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli n y í l t üléséről.
Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Mészáros Sándor, Balázs László,
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó,
Rácz Attila, képviselők

Jelen vannak:

Tárnok Lászlóné jegyző
Balogh Lajos KLIK Békési Tankerülete képviseletében
Deákné Domonkos Julianna pályázó
Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője
Dr. Uhrin Anna jogász
Sápi András intézményi referens
Kálmán Tibor sportreferens
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Takács Istvánné Pedagógus Szakszervezet
Mester Péter bizottsági tag
Az ülés kezdésének időpontja:
Igazoltan távolmaradt:

16.00 h

Barkász Sándor és Szalai László képviselők

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel a 11
képviselőből 9 képviselő jelen van. A mai rendkívüli ülés összehívását a meghívóban jelezték.
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirendi pont megtárgyalását.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
231/2013. (VI. 13.) határozata:
A képviselő-testület a 2013. június 13-i rendkívüli ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Iskolaigazgató kinevezésének véleményezése
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
2. Adósságkonszolidációval kapcsolatos határozatok meghozatala
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
3. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kölcsön kérelme
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

1. napirendi pont:

Iskolaigazgató kinevezésének véleményezése

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elöljáróban elmondja, mint láthatják, egy pályázat érkezett az
igazgatói állásra, és előzetesen Deákné Domonkos Julianna hozzájárult a nyilvános
tárgyaláshoz, amelyet most is megerősített, ezért nyilvános ülésen tárgyalják ezt a napirendi
pontot.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és 1 tartózkodás mellett támogatja Deákné Domonkos Julianna
kinevezését.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a pályázót, hogy kíván-e kiegészítést fűzni a
pályázatához, bár az elég alapos és részletes, mint azt korábban már tőle megszokták.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA pályázó: A bizottsági ülésen elmondta, hogy a pályázat
tartalmát bizonyára megismerte minden jelenlévő, és ehhez nem kíván hozzáfűzni semmit,
csupán azt a javítást indokolta, ami a szervezeti struktúrában történt. Természetesen az csak
egy gépelési hiba volt, tehát az eredeti terv szerint természetesen a szakszervezettel is együtt
kíván munkálkodni. Mint ahogyan együtt szeretne dolgozni kinevezése esetén minden olyan
szervezettel, amelyet megemlített a pályázatban, és elsőként említi a Tankerület vezetőjét és
munkatársait, és Békés Város Önkormányzatát is. Úgy gondolja, hogy a korábbi
együttműködésüket tudják folytatni, ahogy a pályázatában is leírta. Megköszöni az eddigi
támogatást is, és mindenkire számít a jövőben is.
RÁCZ ATTILA képviselő: Azt hiszi, hogy az iskola újkori történelmének, amely a felújítástól
ered, mindenképpen meghatározó személyisége Deákné Domonkos Julianna. Neve az utóbbi
időszakban összeforrt az iskolával. Az, hogy az iskola így, és ilyen formában működik,
ahogyan most, és meg tudott maradni önállónak, az elmúlt időszakban igen komoly
erőfeszítések és munka áll mögötte. Ezt tapasztalhatták mindannyian, amely szintén Deákné
Domonkos Juliannához köthető. Nyilván az elkövetkezendő időszakban lesznek még olyan
személyi döntések, amelyeket meg kell hoznia. Kinevezése után egy új igazgatóság fogja
irányítani az intézményt. Ehhez a munkához részükről sok sikert kíván. Ez már előrevetíti azt
is, hogy természetesen támogatják igazgatóvá történő kinevezését, hogy az a munka, amit ő
elkezdett az intézmény élén, azt végig tudja vinni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen a város vezetése is támogatja Deákné Domonkos
Julianna pályázatát, mint ahogy korábban is támogatták a különböző vezetői funkciókban,
amire ő elhivatottságot érzett, és nagy elánnal, lelkesedéssel és jól végezte. Remélik, ha ez a
pályázat sikerre vezet, az teljes mértékben egyezik az önkormányzat álláspontjával és
véleményével. Annál is inkább, mert az előző időszakban nagyon jól megismerték egymást,
és azt látja a jövőre előrevetítve, hogy habár más a fenntartó az iskolánál, a jó kapcsolat, és a
folyamatos együttmunkálkodás megmarad. Ennek gyökerei részben a múltban vannak, amit
közösen letettek ezért az iskoláért, és számukra is megnyugtató, ha egy olyan személy tudja a
továbbiakban is vezetni az iskolát, aki szakmailag is bizonyított, és a tevékenysége
eredményeként egy közösség választotta, mivel tudja, hogy a tantestület is támogatta. Bízik
benne, hogy ez a következő időszakban is így lesz. Erre a pályázó személye garancia, és
nagyon jó szívvel tudják támogatni, és sok sikert kívánnak a következő ciklushoz, ami 5 évre
szól.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett
határozati javaslatot.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
232/2013. (VI. 13.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (4)
bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében
eljárva Deákné Domonkos Julianna a Békési Kistérségi Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatójává történő kinevezésével egyetért, támogatja azt.
Határidő:
Felelős:
2. napirendi pont:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Adósságkonszolidációval kapcsolatos határozatok meghozatala

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Folyamatosan zajlik az adósságkonszolidációval kapcsolatos
adminisztráció. Úgy konszolidálnak, hogy a nagy kötvényt, a Hidak Városát konszolidálják
76%-ban, a többit pedig egyáltalán nem. Átlagban kijön a 70%-os konszolidáció, de úgy
tudja, hogy pénzügyminiszteri döntés, hogy vonják össze ezeket a konszolidálandó
kötvényeket és hiteleket, és nálunk ez úgy történt meg, hogy a legnagyobb adósságú kötvény
konszolidációját növelték, a többi pedig 100%-os adósságállománnyal marad.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
233/2013. (VI. 13.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72 - 75. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel
az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. Békés Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
3. Békés Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 332. §-a szerinti megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal
és a finanszírozó hitelintézetekkel az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással
érintett adósságállománya átvállalásáról (konszolidáció).
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4. Békés Város Képviselő-testülete az adósságátvállalással összefüggésben
felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert és Tárnok Lászlóné jegyzőt, hogy:
a) meg tegye a költségvetési törvény 72 – 75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) által
kialakított/ kialakításra kerülő, az 5000 fő feletti önkormányzatokra irányadó
„Eljárási rend” alapján az Önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat
vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez a szükséges nyilatkozatokat
megtegye, illetve kapcsolódó dokumentumokat aláírja és megállapodásokat
megkösse;
c) a költségvetési törvény 74. § (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse
meg;
d) a kötvénytulajdonos pénzintézetekkel/pénzintézettel az Önkormányzat által
kibocsátott kötvénysorozat(ok) vonatkozásában végrehajtandó részleges
törléshez kapcsolódó megállapodásokat megkösse;
e) részleges törlés esetén a szükséges módosításokat az Információs
Összeállításban és az Okiratban megtegye.
5. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a RAIFFEISEN Bank Zrt.-t, hogy az
Önkormányzatra vonatkozó, banktitoknak minősülő adatokat a konszolidáció
végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár (MÁK) részére átadja és azokat a
MÁK kezelje.
6. Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a
Magyar Állam által átvállalt adósságállománya tekintetében a RAIFFEISEN Bank
Zrt. a teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja.
7. Békés Város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy Békés város Önkormányzata
nem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV.
törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt.
8. Békés Város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: 1. 2013. június 28.
A kötvényekhez kapcsolódó dokumentumokban a konszolidációt követően a
kötvényekben bekövetkező változások átvezetése: legkésőbb 2013. szeptember
30.

3. napirendi pont:

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kölcsön kérelme

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és a
határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra, hogy az 5% önerő részt a
fejlesztési céltartalékból biztosítja, ami 1.178.766,- Ft.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdésként elhangzott a bizottsági ülésen, hogy miért nem
kérnek erre kamatot? Javasolja, hogy kérjenek rá kamatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Azért nem javasolja ezt, mert a kamatot is mi fizetnénk meg,
ugyanis saját maguknak adnak kölcsönt.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Az önkormányzat ad egy másik szervezetnek kölcsönt.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez igaz, de a Natúrparkban mi is tagok vagyunk.
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Ezt nem így gondolja, mert véleménye szerint az
önkormányzat ad kölcsönt a Natúrparknak, amelynek az önkormányzat is tagja. Továbbra
sem ért vele egyet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt a kerékpárutat Békés városának építik, bár nem ő lesz a
tulajdonos, de az itt lakók fogják a hasznát élvezni. Más esetekben is előfordult már, hogy ha
olyan civil szervezet pályázik, amely nem rendelkezik forrással, mint pl. a Natúrpark, vagy
valamelyik sportegyesület, hogy egy támogatót, jelen esetben az önkormányzatot kéri fel arra,
hogy adjon kölcsön. A Natúrpark nem tudná a kamatot kifizetni, hiszen a költségvetése az
önkormányzati tagdíjakból áll, csak abból tudná visszafizetni. Más forrása pályázatból van, de
azt az adott célra fordíthatja csak.
RÁCZ ATTILA képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott egyébként, hogy pénzintézeti
tevékenységnek minősülne, ha haszonszerzéssel adna az önkormányzat pénzt, és ez
jogosulatlan tevékenység, mert ezt csak bankok végezhetnek. Az önkormányzat csak úgy
adhat pénzt, ha az nem rendszeres pénzkihelyezés, és nem irányul haszonszerzésre.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Továbbá amikor 2011-ben döntöttek, hogy a Natúrpark ezt a
pályázatot beadja, akkor az önkormányzat vállalta, hogy az önerőt, illetve a pályázathoz
szükséges összeget előfinanszírozza. Mivel erről már döntöttek, nem is kellene újból dönteni,
azonban most vált konkréttá, ezért kell szavazni, hogy milyen összeget biztosítanak
előfinanszírozásként, illetve önerőként.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Akkor ez nem kölcsönszerződés, hanem előleg. Adjanak neki
más nevet. Továbbá nem tudja, hogyan lehetne azt kieszközölni, hogy a felhasználókat, akik
ezekkel a pénzekkel gazdálkodnak, hatékonyabban ellenőrizzék, mert hallotta már nem egy
helyről, hogy kétséges dolgok is felmerülhetnek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Natúrpark Egyesületről kíván szólni pár szót, mint az
egyesület elnökhelyettese. Az egyik legjobban működő önkormányzati és civil szervezet. Az
elmúlt három-négy évben legalább 25-30 pályázatot nyertek. A munkaszervezet saját magát
tartja el különböző pályázati menedzseri díjakból, ami nagyon szigorúan ellenőrzött. Egyedül
Békéscsaba tesz bele pénzt, mert az egyik ügyvezető fizetésének egy részét ő vállalta át. Azért
csodálkozik a kétkedőkön, mert a Natúrpark szívügye. Ha valaki ennek a megyének a
turizmusáért sokat tett, akár a kerékpárutak, akár a víziturizmus, akár a gyalogos turizmus,
akár a természetvédelmi területek, kiadványok, kiállítások terén, az a Natúrpark, és a
legsikeresebb egyesület. Ennek az egyik központja éppen Békés. Egyébként a Natúrpark
minden dolgozójáért maximálisan kezességet vállal.
Mindenképpen javasolja az előfinanszírozáshoz szükséges összeg biztosítását, hiszen a város,
Dánfok turizmusának egy újabb lendületet ad, abszolút szükséges.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett
határozati javaslatot a bizottsági kiegészítéssel együtt.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
234/2013. (VI. 13.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a HURO/1001
számú pályázati felhívás, 1.1.3. Tervek és tanulmányok
készítése
tevékenységi
területre
benyújtandó
„Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a
Körösök völgyében” című pályázat előfinanszírozása
érdekében 23.575.319 EFt összegű kamatmentes
kölcsönt nyújt. A Képviselő-testület a kölcsön összegét
tárgyéven belüli visszapótlási kötelezettséggel, a
fejlesztési célokra elkülönített célszámláról biztosítja. A
kölcsön összegének 95 %-a (22.396.553,- Ft) 2013.
december 31-ig kerül visszafizetésre. Az 5% önerő
részt a fejlesztési céltartalékból biztosítja, amely
1.178.766,- Ft.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a kölcsönszerződés
aláírására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a
képviselők munkáját, a testület rendkívüli nyílt ülését bezárja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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