
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án, a Városháza Nagytermében 

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

 

 

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

 Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László, 

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

 Rácz Attila, Szalai László képviselők 

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Bimbó Mária mb. aljegyző, osztályvezető 

 Dr. Csarnai Judit Békési Járási Hivatal vezetője 

 Deákné Domonkos Julianna KLIK Békési Tankerület képviseletében 

 Vámos János BMKM Munkaügyi Központ Békési Kirendeltsége vez. h. 

 Kiss Beáta MPE OCM Reményhír Intézményfenntartó Központ főigazgatója 

 Fábián Tamás MPE OCM Reményhír Intézményfenntartó Központ 

 Bereczki Lászlóné Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vezetője 

 Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója 

 Erdősné Sági Mária Püski Sándor Könyvtár igazgatója 

 Sápiné Turcsányi Ildikó Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója 

 Guskáné Kiss Mónika BVSZSZK igazgató helyettese 

 Dr. Gulyás Zsuzsanna EEI és Rendelőintézet igazgatója 

 Méri Zoltán LISZ Kft. ügyvezetője 

 Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetője 

 Ilyés Péter BKSZ Kft. ügyvezetője 

 Balog István Békési Kistérségi Iroda vezetője 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Szegfű Katalin Békési Újság 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Uhrin Anna jogász 

 Hidi József önkormányzati tanácsadó 

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 

 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 új napirendi pontként felvenni a meghívóban nem szereplő alábbi egyéb 

előterjesztést, melyet a nyílt ülésen tárgyalandó napirendi pontok utolsó napirendi pontjaként 

javasol megtárgyalni:  
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IV/25. sorszámmal:  A vizuális művészetek kollégiumának pályázati felhívása – nyílt 

ülésen 

 

Zárt ülésen kell megtárgyalni a IV/21-22-23-24.. sorszámú egyéb előterjesztéseket, mivel az 

érintettek kérték a zárt tárgyalást. 

 

A IV/19. sorszámú: Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázatok értékelése, és a 

IV/20. sorszámú: Kérelem a Csapó és Társai Bt. helyiségbérleti szerződésének módosítása 

tárgyában egyéb előterjesztések esetében a képviselő-testületnek döntenie kell, hogy nyílt, 

vagy zárt ülésen tárgyalja meg. A maga részéről a zárt tárgyalást javasolja, mivel a nyilvános 

tárgyalás az önkormányzat, vagy más érintett üzleti érdekét sértené.  

 

Elsőként szavazásra bocsátja a zárt tárgyalásra vonatkozó fenti 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 

189/2013. (V. 30.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. május 30-i ülésén 

az alábbi egyéb előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg:  

 

IV/19.:  Vállalkozói Alap felhasználására érkezett 

pályázatok értékelése 

IV/20.: Kérelem a Csapó és Társai Bt. helyiségbérleti 

szerződésének módosítása tárgyában 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti döntés figyelembevételével szavazásra bocsátja a 

napirendi javaslatot az előzőekben előterjesztettek szerint.  

 

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 

190/2013. (V. 30.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. május 30-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

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

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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I/1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/2. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

III. Előterjesztések 

1. A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város munkanélküliségi helyzetéről    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

     Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető 

     Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal 

     Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó 

értékelése    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

3. Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

     Koszecz Sándor igazgató 

4. Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2012. évi tevékenységéről    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

     Erdősné Sági Mária igazgató 

5. Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2012-ben végzett 

munkájáról     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

     Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató 

6. Beszámoló a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. évi tevékenységéről    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

     Ilyés Péter ügyvezető  

IV. Egyéb előterjesztések      

1. Kecskeméti Gábor Kulturális Központ intézményvezetői kinevezése     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Kulturális Központ alapító okiratának módosítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

3. Békési Református Egyházzal kötött pénzügyi megállapodás végrehajtása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

4. Reményhír Intézményfenntartó Központ támogatása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

5. Reményhír Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodások módosítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

6. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        
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7. A polgári védelmi szervezetbe beosztottak helyi adófizetési kötelezettségéről     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

8. A LISZ Kft elvi vagyon megosztásnak jóváhagyása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

9. Csabai Kolbászfesztiválon Békés vendégszereplése     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

10. Rendelőintézeti pályázat támogatása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

11. Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

12. Társulási megállapodások, alapító okiratok módosítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

13. Szarvas Város Önkormányzatának részvény felajánlása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

14. Vízbázisvédelem folytatása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

15.  DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

16. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

17. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

18. Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

19. A vizuális művészetek kollégiumának pályázati felhívása     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

20. Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázatok értékelése 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

21. Kérelem a Csapó és Társai Bt. helyiségbérleti szerződésének módosítása 

tárgyában 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

22. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

23. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

24. Lakáscsere kérelmek elbírálása  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      
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25. 2013. évi szociális jellegű bérbeadási névjegyzék készítése  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

V. Bejelentések, interpellációk 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

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

eseményekről, értekezletekről 

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Kiegészítésként elmondja, hogy az „Én hangom” 

tehetségkutató zsűrijében ő is ott ült Polgármester Úrral, illetve az elődöntőkön is részt vett.  

 

A beadott pályázatokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy most 7 db beadott pályázat van, 

amelyekről olyan részletes tájékoztatót szeretnének kapni, amit már hosszabb ideje kérnek 

mint ami a mostani testületi előterjesztések között a IV/10. sorszámú előterjesztéshez van 

csatolva. A részletes projektösszefoglaló tartalmazza a személyi jellegű kifizetéseket is, és 

azt, hogy ki határozza meg a projektmenedzser díjazását, stb.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megjegyzi, hogy amikor döntöttek a pályázatokról, akkor 

mindegyikről volt egy ilyen tájékoztató, bár lehet, hogy nem ilyen részletes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy magánemberként 

jártak Gyergyószentmiklóson, és az ottani polgármesterrel, Mezei Jánossal, és néhány 

képviselővel részt vettek a Csíksomlyói Búcsún. Ezekről filmek is készültek. Úgy gondolja, 

hogy a barátsághoz, a két testvérváros kapcsolatához az is hozzátartozik, hogy ne csak 

küldöttként, hanem magánemberként is tartsák a kapcsolatot. Elmentek az ottani árvaházba, 

ahol adományokat adtak át. Kinti látogatásuk valóságos „lelki welness” volt. Az ottani 

polgármester és a testület néhány tagja üdvözletét küldi Polgármester Úrnak és a Képviselő-

testület tagjainak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a kiegészítést, és az üdvözletet. Örül, hogy 

magánemberként is tartják a kapcsolatot a testvérvárossal.  

 

Annyit fűz még hozzá a tájékoztatóhoz, hogy annak érdekében, hogy ne maradjon ki semmi a 

tájékoztatóból, mert az anyag összeállítói nem mindenről szereznek tudomást, hogy a 

képviselők azokról az eseményekről, ahol úgy gondolják, hogy a várost képviselték hivatalos 

személyként, juttassák el az anyagokat a titkárságra, és ezeket beemelik a tájékoztatóba.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató 

elfogadását a fentiek figyelembevételével.  

 

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:             
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

191/2013. (V. 30.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  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:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

192/2013. (V. 30.) 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 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 

193/2013. (V. 30.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város 

munkanélküliségi helyzetéről  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirend tárgyalásához megjelent Vámos János urat, 

a Kirendeltség vezető helyettesét, aki a hivatalt képviseli.  

 

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

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

tartotta. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Jó és részletes anyagot kaptak a Kirendeltséghez tartozó öt 

településről. Már a testületi ülés előtt Vámos János úrral egyeztettek arról, hogy Békés 

Városára vonatkozóan nagyon kevés adat van az anyagban a munkanélküliséggel 

kapcsolatban. A címben is az szerepel, hogy Békés Város munkanélküliségi helyzetéről szól 

az anyag, holott inkább a Békéshez tartozó települések adatait tartalmazza. Ezért hivatalosan 

is kéri, és Vámos János úr is megígérte, hogy el fogja juttatni hozzá, illetve a többi 

képviselőnek is a Békés Város adatait tartalmazó táblázatokat, egyebeket.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szintén kéri, hogy az anyagot a fentiek szerint egészítsék ki és 

juttassák el a képviselőkhöz.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Az előterjesztés egyébként igen részletesen kitér a Munkaügyi 

Központ által gondnokolt térségre, és benne vannak a békési adatok is, pl. a 

közfoglalkoztatással kapcsolatban valamennyi adat szerepel a kimutatásban részletesen, 

alaposan, igen hosszasan. Valóban nem csak Békésre fókuszáltak, hanem a többi település 

adatai is benne vannak. Egyébként abból a szempontból ez nem hátrányos, hogy tudnak 

összehasonlításokat végezni, hogy a környező települések adataiban milyen mutatók vannak.  

 

VÁMOS JÁNOS kirendeltségvezető helyettes: Az anyag valóban érintőlegesen foglalkozik 

csak a városi adatokkal. A beszámolóban a települések lélekszáma után lehet látni, hogy 

2013. márciusában 2202 nyilvántartott álláskereső volt. Ennek kor-, nem-, végzettség szerinti 

megosztásáról rövid határidőn belül tájékoztatást fognak adni.  

 

Egyébként elnézést kér a Kirendeltségvezető Asszony nevében, hogy nem tud részt venni a 

mai testületi ülésen, de más irányú halaszthatatlan elfoglaltsága miatt őt kérte meg, hogy 

képviselje a Kirendeltséget.   

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy a regisztrált munkanélkülieken kívül hány 

% lehet a további munkanélküliek aránya?  

 

VÁMOS JÁNOS kirendeltségvezető helyettes: Ezt már csak megsaccolni lehet, 

megközelítőleg még plusz 8-12% lehet a munkaképes lakosság munkanélküliségi aránya.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a 

beszámolót a Kirendeltség vezetőjének és dolgozóinak, melyből reális képet kapnak arról, 

hogyan alakul Békésen a munkanélküliség. Az már kevésbé megnyugtató, hogy radikális 

elmozdulás nem tapasztalható, ami nyilván nem a központ hibája, hiszen igyekszik a 

megadott lehetőségekkel élve a különböző programokat koordinálni, és ezt a feladatot 

véleménye szerint magas szinten végzi. Az önkormányzat és a kirendeltség közötti kapcsolat 

eléggé sok mindenre kiterjed, különösen a Startmunka, és egyéb közmunkaprogramok 
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irányításárak, hiszen az érintettek nyilvántartása a kirendeltségen, a foglalkoztatása az 

önkormányzatnál történik. Úgy látja, hogy eddig nagyon gördülékenyen tudtak 

együttműködni, az éves szinten több mint 400 fő közmunkában foglalkoztatását 

megfelelőképpen tudják ütemezni, figyelemmel a jogszabályi lehetőségekre. Sokszor nehéz 

munkát találni olyan embereknek, akik semmiféle képzettséggel nem rendelkeznek. Egyre 

több azoknak a száma, akik hasznos munkát végeznek, és ez nagyon nagy segítség az 

önkormányzat számára is. Elsősorban a Startmunkában elvégzett feladatok több tízmilliós 

értéket állítanak elő, akár a belvíz, akár a mezőgazdasági programot, vagy például a 

betonjárda készítését tekintve. Ezeket az önkormányzat nem tudná megoldani saját erőből. Így 

közösen, pláne ilyen összehangolt irányítás mellett úgy gondolja, hogy mindenképpen jól 

működik.  

 

Felsőbb szervek felé jelezni kellene, és kéri a Munkaügyi Központ vezetőit, hogy közvetítsék, 

hogy jó lenne, ha már év elején indulhatna a közmunkaprogram, mert idén is márciusban 

tudták indítani, ugyanakkor a téli foglalkoztatásra is nagy igény lenne.  

 

Megköszönik a munkát, az értékes beszámolót, a hivatal vezetőinek és munkatársainak 

továbbra is jó munkát kíván.     

 

Szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

194/2013. (V. 30.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Megyei 

Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Központ Kirendeltségének Békés Város munkanélküliségi 

helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi 

ellátásának átfogó értékelése  

 

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

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

tartotta. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is 

megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Megállapították, hogy 

ismét igen magas színvonalú anyagot készítettek.  

 

Személyes megjegyzése a családon belüli erőszakkal kapcsolatban, hogy nem a jelenséget 

vitatja, hanem a megnevezéssel van gondja. Tulajdonképpen az a probléma, hogy maga a szó 

ugyanolyan, mint a megélhetési bűnözés, egy csinált műszó, tehát a család az, ahol az erőszak 
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történik. Tehát nem a jelenséget vitatja, és az előterjesztőknek ehhez nyilván semmi közük 

nincs, hanem ez sajnos egy liberális szellemi posvány, ami Európában is van, ahol azt a 

látszatot keltik, hogy a család az a hely, ahol ütik-verik a gyereket, bántják egymást a 

családtagok, és ez szomorú. A jelenség sajnos előfordul, alkoholizmus vagy munkanélküliség, 

vagy egyéb okok miatt a gyerekek nagyon megsínylik az ilyen eseteket.  

 

Viszont gratulál azoknak a szakembereknek, akik az anyag elkészítésében, és maguknak a 

problémáknak a kezelésében részt vesznek, mert szakszerűen megoldják ezeket a helyzeteket.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részéről szintén megköszöni egyrészt az elvégzett 

munkát, amelyet a beszámoló takar. A Mucsi András által elmondottak valóban így vannak, 

mert tapasztalják nap mint nap, hogy nem csak a gyermekvédelem, hanem egyéb területeken 

is pluralizálódik a társadalom, és az önkormányzat feladata egyre jelentősebb lesz ezen a 

területen. Ezt észre kell venni, és ebbe az irányban el kell mozdulni. Vannak már részben a 

gyermekvédelmet, részben a szociális helyzet romlásával kapcsolatos kérdéseket érintő 

javaslatok, pl. éppen Mucsi András képviselő úr részéről hangzott el a lakások odaítélésével 

kapcsolatban, hogy más szempontokat is figyelembe kellene venni, mint 5-6 évvel ezelőtt, 

mert nagyon sokan nem fizetnek, lelakják a lakást, ezért szigorítani kell.  

 

Sajnos az ifjúságvédelmi felelősi munkakör, mint államilag támogatott kategória, az 

iskoláknál megszűnik. Korábban volt főállású, majd félállású ifjúságvédelmi felelős. Az 

általuk végzett munkát hasznosnak ítélte meg, és most, amikor a legjobban kellene, 

megszüntetik. Nem tudja, hogy mi az oka ennek. Bár nyilván egyrészt pénzhiányra vezethető 

vissza, és az osztályfőnököknek kell megoldani ezt a feladatot, amely elvárható ugyan, de a 

pedagógusok egyébként is nagy leterheltsége mellett ez további pluszfeladatot jelent. 

Javasolni fogja majd, hogy önkormányzati szinten ezt a feladatot oldják meg.  

 

Gratulál az elvégzett munkához és a különböző pályázatokhoz. Elhangzott, hogy akik a 

gyermekvédelem, szociális területen dolgoznak, egyre nagyobb terhelésnek vannak kitéve. 

Úgy tudja, hogy tavaly pályázott az intézmény olyan képzésre, ahol a munkatársak mentális 

energiáját lehetett egy kicsit megújítani. Ha vannak ilyenek, nagyon fontos élni velük, hogy 

azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, ne égjenek ki. Regenerálódásukra nagyon fontos 

lesz a jövőben még jobban odafigyelni, az önkormányzat ezen a téren is szeretné a 

tevékenységét fokozni.  

 

GUSKÁNÉ KISS MÓNIKA a BVSZSZK igazgatóhelyettese: Válaszában elmondja, hogy 

igen, volt ilyen pályázat, sajnos nem nyert befogadást. Azonban ez nem vette el a kedvüket, 

hogy önköltségen továbbképezzék magukat, mert érzik ezt a megterhelést, ami nem csak a 

munkájukra, hanem a családjukra is kihatással lehet. Tehát próbálják megoldani ezt saját 

maguk is.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az önkormányzat is elgondolkodhat olyan lehetőségeken, 

amelyekkel segíthetnek a dolgozók regenerálódásában, ami nem kerül pénzbe.  

 

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

Tájékoztatásul elmondja, hogy szeptember 1-től egy újabb jogszabályi változás várható az 

oktatásban, ami elsősorban a Kistérségi Iskolát érinti. Eddig csak akkor lehetett kitiltani egy 

deviáns gyereket az iskolából, ha volt olyan iskola, amely felvette. Szeptember 1-től a 

szülőnek lesz a kötelessége, hogy elhelyezést keressen az ilyen gyereknek. Városunk esetében 

az állami iskola köteles felvenni a gyermekeket, tehát ha valamelyik egyházi iskolában van 
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ilyen gyerek, fegyelmivel elbocsátják, akkor a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz 

tartozó helyi iskola köteles felvenni. Ez óriási megterhelést fog jelenteni a város esetében a 

Kistérségi Általános Iskolának, és nagyon meg fog nőni az ifjúságvédők szerepe, akiknek a 

jövője nem biztosított. Emiatt a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek segítsége 

még fokozottabb mértékben szükségessé fog válni, ugyanis a pedagógusok kezében 

semmilyen fegyver nincs, hogy magukat, vagy az osztályközösséget megvédjék. Tudják, ha 

egy osztályba bekerül 2-3 deviáns gyerek, az egész közösséget teljesen tönkreteszik.  

 

Polgármester Úr említette, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

ülésén tett egy indítvány a szociális bérlakások odaítélésével kapcsolatban. Ugyanis van egy 

olyan, szociálisan lecsúszó réteg, amelyek nem tudnak, vagy nem hajlandók fizetni, óriási 

tartozásokat halmoznak fel, lelakják az épületeket, hatalmas károkat okoznak, és nem tudnak 

vele mit csinálni, mert szinte behajthatatlanok a követelések. Ezért javasolta, hogy sokkal 

körültekintőbben járjanak el a lakások odaítélésénél. Ugyanis az önkormányzati lakásban való 

elhelyezés nem kötelező juttatás, hanem csak adható. Van egy olyan szemlélet a városban 

bizonyos körökben, hogy nekik jár az önkormányzati bérlakás. Aki együttműködik akár az 

iskolával, családsegítővel, stb., és betartja az emberi együttélés szabályait, azoknak ad az 

önkormányzat lakást. Teljes átstrukturálódása van szükség elsősorban a fejekben, mert ez nem 

tartható tovább, hogy néhány család csinálja a nagy adósságot az önkormányzatnak.  

 

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

bocsátja az előterjesztés elfogadását.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

195/2013. (V. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, melyet 

elfogad. Felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, 

hogy az értékelés határidőben megküldésre kerüljön a 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

részére.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport 

és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális 

életének összehangolásáról  

 

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

megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Ezt az előterjesztést 

Koszecz Sándor igazgató úrnak a pályázatával együtt érdemes olvasni egyfajta 

szinopszisként, hiszen ebben az anyagban leírja igazgató úr a 2012-es eredményeket, illetve a 

főbb súlypontokat, hogy az intézmény mire koncentrált és milyen feladatokat végzett el. 
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Viszont pályázatában összefoglalta azokat az eredményeket is, amelyek az elmúlt igazgatói 

ciklushoz kapcsolódnak.  Úgy gondolja, hogy a Kulturális Központ a beszűkült gazdasági 

lehetőségek mellett is magas színvonalú tevékenységet végzett, és ehhez a bizottság nevében 

gratulál.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Ők is kifejezik köszönetüket a Kulturális Központ részére. Bár azt 

látják, hogy egyre nehezebb körülmények között kell végezniük a munkájukat. Sőt a tegnapi 

pénzügyi bizottsági ülés után azt mondja, hogy a következő évben még nehezebb lesz, hiszen 

a Kulturális Központot további hátrányok fogják érni költségvetési szempontból. Minden 

elismerésük az igazgató úré, hogy a megnövekedett feladatokat, és majd a megnövekedett 

alapterületű intézményt is egyensúlyban tudja tartani.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részéről szintén gratulál az elvégzett munkához. A 

megnövekedett feladatokhoz megnövekedett támogatást is fog kapni az intézmény, nyilván 

nem hagyják magára. Annál is inkább, mert eddig is bebizonyította, hogy a részére 

meghatározott költségvetésből ki tudták gazdálkodni a színvonalas működést minden 

területen. Az önkormányzat saját eszközeivel ezt a területet is segíti ugyanúgy a 

közmunkaprogrammal, mint más egyéb programmal, hiszen így tud kerekké válni az egész 

város, ha partnerségben dolgoznak. Mindenkinek megköszöni a munkát.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

196/2013. (V. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 

Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális 

életének összehangolásáról szóló beszámolót elfogadja.   

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2012. évi 

tevékenységéről  

 

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

megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Megállapították, hogy 

mintaszerű munka folyik a könyvtárban. Folyamatos a képzés és a továbbképzés, és a 

profizmus jellemzi ennek az intézménynek is a munkáját. A könyvtár nagyon fontos a város 

kulturális életében, hiszen már létrejött egy olyan kör, amelyhez tartozók folyamatosan 

nagyon kiváló programokon tudnak részt venni. Az előterjesztés 1. sz. mellékletében láthatók 

azok a nagyon kreatív rendezvények, amelyek várják a látogatókat. Emellett kiemeli, hogy 

lépést tartanak a digitalizáció világával, egyre több anyagot tudnak elektronikus formátumban 

hozzáférhetővé tenni. A „Könyvet a házhoz” kezdeményezés is jó fogadtatásra talált, így a 

mozgásukban korlátozott emberekhez is el tudják juttatni az olvasnivalót.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a bizottsági elnök úr előbbi rövid értékelését. A 

maga részéről is dicséretre méltónak tartja a könyvtár munkáját. Az eddig megszokottaknak 

megfelelő magas színvonalú a beszámoló és a munka is, illetve a közösségi életben való 

részvétel is segíti a város vérkeringését méltóképpen életben tartani. Megnyugtatásképpen 

elmondja, úgy gondolják, hogy a könyvtár és a múzeum is ebben a szerkezetben tud a 

továbbiakban is működni, ebben az évben biztosan, de bíznak benne, hogy jövőre is.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Egy gondolattal egészíti ki a Polgármester Úr által elmondottakat. 

A beszámolóból valóban ez a munka tűnik ki, de mióta Erdősné Sági Mária vezeti a 

könyvtárat, azóta nagy örömmel vették, hogy más hangvételű, más szellemiségű könyvek, 

alkotások is megjelentek a könyvtárban. Elérhetővé váltak például a Püski Könyvkiadó által 

megjelentetett kiadványok, a hamarosan sorra kerülő könyvbemutatón két könyv is 

bemutatásra kerül.   

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a kiegészítést, és hozzáfűzi, hogy egy Püski Sándor 

nevét viselő könyvtárhoz talán méltó is, hogy Püski könyveket is bemutat.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 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 

197/2013. (V. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.   

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2012-ben 

végzett munkájáról  

 

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

megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Megállapítható, hogy 

folyamatosan rendez kiállításokat a múzeum. A Városháza folyosóján is mindig Békés 

múltjához kapcsolódó kiállítást láthatnak. Emellett a civil szervezetekkel is kapcsolatot 

tartanak. Kiadványok is jelennek meg. Ami viszont az anyagból kitűnik, hogy a múzeum 

forrásbevonó képessége rendkívül kicsi, tulajdonképpen abból a pénzből tudnak működni, 

amit a fenntartó önkormányzattól kapnak. Nyilvánvaló, hogy szükséges ezen a téren is a 

formálódás. Ez nem feltétlenül az ő hibájuk, hiszen pályázatokat adnak be, de nagyon sok 

nem kerül támogatásra. Mindenképpen hasznos lenne a Kulturális Központtal egyfajta 

együttműködés, együttgondolkodás, mert ők nagyon sok pályázatot nyújtanak be, és nyernek 

is, így nagyon sok külső forrást bevonnak a működésébe. A Kulturális Központ is csak így 
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tudott életben maradni, hogy nagyon sok pályázati forrást bevont, és a múzeumnak is ezt 

kellene tennie. Nyilván ez a szakmai munkát is tudja majd emelni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szintén elfogadásra javasolja az elvégzett munkát. Részletesen 

tárta a képviselő-testület elé a beszámolóban az igazgató asszony az előző évben elvégzett 

munkát, illetve a kiállításokat, tevékenységeket. Örömmel látja, hogy megkezdődött a 

leltározás, amit ígért a pályázatában is. Bíznak benne, hogy ez jövőre lezárul, és teljes képet 

kapnak a meglévő gyűjteményről. Gratulál a múzeum munkatársainak.   

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló 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 

198/2013. (V. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2012-ben végzett 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja.    

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. évi 

tevékenységéről  

 

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

beszámolót, és egyhangúlag elfogadásra javasolta. A Felügyelő Bizottság is megtárgyalta 

előzőleg a beszámolót, és szintén elfogadásra javasolta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Néhány gondolattal egészíti ki a beszámolót. Nagy lendülettel 

kezdett hozzá a Kft. a tevékenységéhez, és ez látszik az elvégzett munkán is. Részben az 

alaptevékenység, a hulladékkezelés mellett, amely időarányosan halad, más tevékenységeket 

is felvett, ami dicséretes. Amennyiben ezt megfelelő módon tudják koordinálni a jövőben is, 

akkor szép jövő előtt áll a BKSZ Kft. Gratulál az elvégzett munkához. A beszámolót 

elfogadása javasolja.   

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló 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 

199/2013. (V. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja a Taggyűlés részére a Békési Kommunális és 
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Szolgáltató Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadását, egyúttal felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a Taggyűlésen e döntés szerint 

szavazzon.     

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

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

 

1.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ intézményvezetői kinevezése 

 

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

megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja Koszecz Sándor, 

jelenlegi igazgató további 5 évre történő megbízását. Koszecz Sándornak rendkívül nehéz 

körülmények között kell dolgoznia, tekintettel arra, hogy országos szinten átalakul a kulturális 

élet. Amikor öt évvel ezelőtt pályázott, egy művelődési házat vett át, ami azóta kinőtte magát, 

hiszen olyan kulturális központ lett, amihez a Kishajó Kikötőtől kezdve a Sportpályáig, 

Sportcsarnokig minden tartozik, de nagyon jó munkatársi stábot épített fel, és nehéz 

körülmények között, megfelelő pályázati pénzek bevonásával irányította az intézményt. Aki 

elolvassa a pályázatát, látja, hogy Koszecz Sándornak rendkívül sok képesítése van, 

képzettsége megfelelő, és folyamatosan képezi magát. Úgy gondolja, egy intézményvezető 

nem engedheti meg magának azt, hogy csak a diplomával megelégedjen, hanem folyamatosan 

kell, hogy képezze magát. A pályázó ezt megteszi. Koszecz úrral egyeztetett, és elmondta, 

hogy a Kulturális Központnak teljesen más szerepe lesz a jövőben, a kormány teljesen új 

kulturális stratégiát fog kialakítani. Elsősorban a civilek és a kisközösségek összefogása, 

integrálása lesz a feladat, és nagyrendezvényekre jóval kevesebb pályázati forrás fog 

rendelkezésre állni. Békésen 1998 óta működik a Civil Ház, és nagyon kiterjedt civil élet van, 

de ez a Kulturális Központ mellett működne. Az önkormányzatnak is abba az irányba kell 

előmozdítani a dolgokat, hogy a Kulturális Központnak jóval fontosabb integráló és irányító 

szerepe legyen a civil szervezetek életében. Nyilvánvaló, hogy igazgató úr ennek a feladatnak 

meg fog felelni. Fentiek figyelembevételével mind a bizottság, mind maga nevében támogatja 

Koszecz Sándor kinevezését.  

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag támogatta 

Koszecz Sándor jelenlegi igazgató kinevezését. Pályázatát érvényesnek javasolják elfogadni, 

mivel mindenben megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Ők is támogatják az igazgató úr kinevezését.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elfogadásra 

javasolja az előterjesztett határozati javaslatot azzal, hogy a jelenlegi bér változatlanul 

hagyása mellett javasolja Koszecz Sándor kinevezését, mely szerint garantált illetményét 

250.400,- Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 60.000,- Ft-ban állapítsa meg a képviselő-

testület, 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:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

200/2013. (V. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 

Koszecz Sándor - a Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatói 

álláshelyére érkezett - pályázatát érvényesnek 

nyilvánítja. 

2. Békés Város Képviselő-testülete - Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

41. § (7) bekezdésének rendelkezései alapján, valamint 

a 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva - Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, 

Sport és Turisztikai Központ igazgatójává 2013. július 

1. – 2018. június 30. közötti 5 év határozott időre a 

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 

Turisztikai Központ igazgatójává Koszecz Sándort 

nevezi ki. Garantált illetményét 250.400,- Ft-ban, 

magasabb vezetői pótlékát 60.000,- Ft-ban állapítja meg 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a szükséges 

munkajogi dokumentumok, jognyilatkozatok aláírására, 

megtételére. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

2.) Kulturális Központ alapító okiratának módosítása 

 

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 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 

201/2013. (V. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

103/2013. (III. 28.) számú határozatával a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ számára kiadott egységes szerkezetű alapító 
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okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerinti módosító 

okirat szerint módosítja. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 

Turisztikai Központ számára a határozat 2. sz. 

melléklete szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot 

adja ki. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

3.) Békési Református Egyházzal kötött pénzügyi megállapodás végrehajtása 

 

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

beszámolót, és többségi szavazással elfogadásra javasolta.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az általa elmondandók a következő napirendi pontra is 

érvényesek. Már az elmúlt képviselő-testületi ülésen a pénzmaradvány elfogadásakor is 

lehetett látni, hogy tudatosan lett elkülönítve egy összeg, tudták, hogy kb. mennyi pénz kell a 

két egyház támogatására. Akkor is elmondta, hogy a költségvetés tervezésénél nem vették 

figyelembe az akkor már látható két nagyobb összeget, a kamatkiadás megtakarítását, illetve 

az iparűzési adó többletét. Így lehetett egyrészt megteremteni később a mostani támogatás 

forrását a költségvetésen kívül, tehát akkor nem lett ez a támogatás betervezve a 

költségvetésbe. Így lehetett mesterségesen 233 millió Ft-os megahiányt létrehozni. Így 

lehetett erre hivatkozva 20%-kal csökkenteni az intézmények, sportszervezetek és a civil 

szervezetek támogatását. Véleménye szerint az itteni intézmények, sport- és civil szervezetek 

itták meg annak a levét, hogy egy rossz megállapodás született annak idején. Azért mondja, 

hogy rossz megállapodás, mert ha végigszámolnák, elképzelhető, hogy a város semmit sem 

takarított meg azzal, hogy az intézményeit átadta a két egyháznak. Nem az egyházakkal van 

gondja, hanem az egész pénzügyi folyamattal. Nem csak azt kell mérlegelni, ami az 

előterjesztésben van, hanem előre kell tekinteni, hogy meg fogják-e kapni ezek az 

intézmények az elvont 20%-ot. Valószínűsíteni lehet, hogy nem fogják megkapni. Nem ez az 

egészben a legrosszabb, hanem ennél sokkal rosszabb lesz, mert mindenki tudja a rádióból, 

tv-ből, hogy most folyik az Unió részéről egy túlzott deficiteljárásnak a lezárása, 

Magyarországot kiengedik. Ez úgy történt, és többek között az önkormányzatoknak része van 

ebben, hogy az állam egy jelentős összeget vont el az önkormányzatoktól. Ez nagyon hiányzik 

Békés esetében is, és nem pénzzel tüntették el, hanem egy fiktív számmal. A 

Kormányhivatalok csendben vannak ezzel, nem lehet feszegetni, míg az eljárás le nem zárul, 

mert az ország hiányát jelentősen növelné, és felül menne azon a szinten, hogy Magyarország 

kikerüljön a túlzott deficiteljárás alól. Azonban amikor ez az eljárás lezárul, a 

Kormányhivatalok elő fogják venni az önkormányzatokat, köztük Békést is, és kapni fognak 

valamennyi kompenzációt a kormánytól, mert ott is tisztában vannak vele, hogy rengeteg 

pénz lett kivonva az önkormányzati szektorból, de ez nem fogja sem itt, sem máshol a hiányt 

fedezni. A városnak elő kell teremtenie a hiány megszüntetéshez szükséges összegeket. 

Tegnap bizottsági ülésen is elhangzott, amivel nem tud egyetérteni, hogy ha szükséges, akkor 

a fejlesztésektől is elvonják a pénzt. Számára ez elfogadhatatlan, és nem is így indult a 

költségvetés tervezése. 51 millió Ft támogatás kifizetéséről fog most dönteni a testület, ezért 

mondta azt, hogy véleménye szerint kb. pénzt adott annak idején az önkormányzat a két 

intézmény támogatására. Jogilag egyértelmű, hogy a Református Egyháznak ezt az összeget a 



 17 

megkötött megállapodás alapján ki kell fizetni, azonban nem fogja megszavazni a határozati 

javaslatot, mert a város mozgástere le fog szűkülni a forráskivonás miatt. Ha még a 

fejlesztésre elkülönített pénzekhez is hozzányúlnak, azzal nem lehet egyetérteni.    

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Nyilván érdekes eszmefuttatás volt az előbbi Szalai képviselő 

úr részéről, mellyel nem kíván vitatkozni, hiszen voltak benne tények. Azt viszont ne felejtsék 

el, hogy amiről most szavaznak, az a megkötött megállapodás végrehajtása, mely szerint azt 

az összeget fogja kifizetni az önkormányzat a Református Egyháznak, amit mindkét fél 

jogosnak fog elismerni. Az előterjesztéshez most kiosztott melléklet a felmerülő költségek 

kimutatását tartalmazza. Azt is megtehetik, hogy nem fizetnek, és akkor perre kerül sor, mivel 

az önkormányzat kötelezettséget vállalt az intézmény működésének támogatására. Az 

oktatáspolitika sajnos évek óta arról szól az önkormányzatoknál, hogy az adott helyzethez 

próbálnak alkalmazkodni. A Kistérségi Iskola sem azért változtatta a nevét és a struktúráját 

minden évben, mert jót szórakoztak rajta. Arról van szó, hogy az adott pénzügyi kondícióknak 

megfelelően próbálják az oktatáspolitikájukat végrehajtani. Ha az önkormányzathoz 

visszakerül a két átadott iskola, és januártól átmennek a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központhoz, akkor szintén nem oldódik meg a kérdés, mert a működtetés az önkormányzat 

feladata lenne. Korábban, amikor kistérségi szinten működött az iskola, az önkormányzatnak 

több mint 200 millió Ft-ot kellett mellétenni az állami normatívához. Jelenleg is komoly 

tízmilliókba kerül a Dr. Hepp Iskola működtetése a városnak egy évben. Ezt a 

költségvetésben elfogadták. Ha az Eötvös és a Karacs Iskola itt maradna, minimum 50 

millióba kerülne a városnak ezen iskolák működtetési költsége. Úgy gondolja, hogy nem 

elhibázott egyik előterjesztés sem. Elsősorban a gyerekek, a szülők és a pedagógusok érdekeit 

kellett minden évben nézni. Az intézményrendszer leggazdaságosabb működtetése ez a forma. 

Ez egyszeri támogatás a város részéről. Jövőre a két fenntartónak úgy kell a költségvetését 

összeállítania, hogy önkormányzati támogatásra ne számítsanak, mert nem tudnak adni.   

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban vannak 

megjegyzései. 2012. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakot vizsgált. A 6. oldal 2 

bekezdésében azt írja, hogy a megkötött pénzügyi megállapodás 2011. szeptember 1-jétől 

2012. december 31-ig érvényes. Ugyanezen az oldalon az utolsó két bekezdés számára 

meglepő, mely szerint a Jantyik utcai óvoda gázfogyasztásának elszámolása nem történt meg, 

csak előleget fizettek, tehát a 2012. évi fogyasztás nem ismert. A Karacs Teréz iskola 2012. 

évi gázfogyasztásának tényleges elszámolása szintén nem történt meg.  

Zavaró még számára, hogy a könyvvizsgáló jelentés 2. oldalának 2. bekezdésében az szerepel, 

hogy a megállapodás 6. pontjának értelmében az átadott feladatokhoz kapcsolódó évenkénti 

pénzforgalmi egyenleg megállapítására független könyvvizsgálót bíztak meg. Ugyanakkor azt 

mondják, hogy egyszeri támogatásról van szó, nem évenkéntiről.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A gázt azóta kiegészítették. Akkor még nem volt ismert, amikor 

a könyvvizsgáló ezt vizsgálta.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A képviselő-testület a 2011. június 30-i ülésén döntött 

erről, és akkor a jelenlévő képviselők közül egyedül néhai Pataki István korábbi polgármester 

úr nem szavazott igennel, más mindenki. Ez  nem is csoda, hiszen amit akkor láttak és 

tapasztaltak, az volt látható, hogy nem fog gondot jelenteni a városnak ennek a plusz pénznek 

a kifizetése. Az a megállapodás él, már ki is kellett volna fizetnie a városnak. Úgy gondolja, 

hogy nem a fejlesztési pénz felhasználása jelenti a gondot, hanem az elvonások miatt történik. 

Ez nem a városon múlik, a város mindig igyekezett úgy gazdálkodni, hogy ne keletkezzen 
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hiány, a várost még csak véletlenül se vigye a csőd felé. Már a költségvetés tárgyalásánál is 

jelezte, hogy biztos benne, ezt az évet is meg tudják oldani hiány nélkül.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Mészáros úrral teljes mértékben egyetért abban, hogy amikor 

ezt megszavazták, nem volt előrelátható, hogy ilyen lesz az állami támogatás. Örül neki, hogy 

nem ő bírálja az állami támogatás alakulását, hanem akik itt ülnek, valamennyien. Augusztus 

környékén megszületik az új egyházi támogatás, és az eldönti, hogy a Reményhír tovább 

fogja-e vinni az intézményeket. A Református Egyház esetében kevésbé aggódik, de ott is 

gondot okozhat, mert ott más a háttér, nagyobb az esély még a veszteségek 

megfinanszírozására is. Nem biztos benne, hogy a most megteendő intézkedések hatására nem 

keletkezik plusz támogatási igény, csak azt nem a városnak kell majd kifizetni. A korábbi 

támogatással kapcsolatban rákérdezett a tegnapi bizottsági ülésen, és Polgármester Úr azt 

mondta, hogy kb. annyit kell kifizetni most, mintha nálunk maradt volna az intézmény. Mucsi 

András által elmondottakra reagálva elmondja, így nehéz összehasonlítani a támogatást a 

mostani működtetéssel, mert a korábbi támogatásban benne van a munkabér is, és a költségek 

70%-át egyes intézményeknél a munkabér teszi ki, amelyet az állam finanszíroz.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Köszönettel tartoznak a két egyháznak amiatt, hogy ezt a feladatot 

felvállalták, és a saját kockázataik mellett is működtették, és próbálják, és viszik tovább. 

Nagyon furcsa lenne egy korábban képviselő-testület által hozott határozatot most utólagosan 

bírálni. A támogatás mértéke volt a tárgyalások súlya, de a mértékben megegyeztek az érintett 

egyházakkal. Úgy gondolja, ha ez mindkét fél részéről elfogadható, akkor sajnos 

akármennyire fáj, ki kell fizetni. Nyilván az önkormányzat olyan helyzetben van, hogy 

egyébként nem tudna segíteni. Azt is tudni kell, bár ebben nem kértek állásfoglalást a 

Kormányhivatal Oktatási Főosztályától, hogy 2013. január 1-jétől az önkormányzatnak nem 

kötelező feladata az alapfokú oktatás fenntartása. Tehát ilyen jogcímen ettől az időponttól 

nem is tudnának ilyen jogcímen segítséget adni a fenntartó egyházak részére. Abban az 

esetben támogatható részükről csak ez, ha való igaz, hogy ezzel nyugvópontra kerül az 

alapfokú oktatás helyzete, nem kell az önkormányzatnak a későbbiek során, jövőre plusz 

támogatást adni. Deklarálni kell, hogy további, később felmerülő költségek finanszírozásában 

már nem tud részt venni az önkormányzat.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Már elmondta a Pénzügyi Bizottság ülésén is, hogy ez egy 

egyszeri rendezés, az önkormányzatnak szerinte a jövőben nem is lesz módja arra, hogy 

folyamatosan támogatást nyújtson az iskoláknak. Ez nem jelenti azt, hogy elzárkózzanak az 

elől, hogy egy-egy dologban támogassák az intézményt, pl. létesítményhasználat, de pénzügyi 

támogatást nyilván nem tudnak adni. Ezt az összetartó erőt szeretnék a jövőben is fenntartani. 

Mindkét egyházzal több alkalommal tárgyaltak, és elmondták, az a cél, hogy működőképesen 

tartsák az intézményeket. A megtakarítás nem most jelentkezik, hanem jövőre, ha esetleg az 

önkormányzatnak nem kell fizetnie a működtetésért, amit kellene, ha a városé lennének. 

Nagyon fontosnak tartja a jelenlegi oktatási szerkezet megtartását, amely egy elfogadott, 

konszolidált állapot, ami rendkívül fontos a lakosság szempontjából. Egyébként nem a 

fejlesztések terhére történne a támogatás, hanem a tavalyi pénzmaradvány terhére. Emiatt 

egyetlen fejlesztés sem fog elmaradni.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Egy dologban szeretné Polgármester Urat pontosítani. Valóban 

a kiadások nagy része a pénzmaradvány terhére fog megtörténni, de a II. határozati javaslat 3. 

pontjában a fejlesztési céltartalék van megjelölve.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez valóban így van, de azért, mert az fejlesztési feladat lesz. 
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Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Pálmai Tamás alpolgármester visszatért az 

ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

202/2013. (V. 30.) határozata:  

I. 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Református 

Egyházközséggel 2011. július 6-án kötött pénzügyi megállapodás végrehajtására az 

alábbi elvek és összegek szerint kíván megegyezni az Egyházzal:  

a.) A Békési Református Egyházközség támogatási igényét 37.065 EFt-ban ismeri 

el. 

b.) Az Önkormányzat 2013. évi összegből 10 millió Ft-ot már kifizetett, 

c.) 8,5 millió Ft kifizetésére 2013. július 31-ig, 

d.) 8,5 millió Ft kifizetésére 2013. szeptember 30-ig kötelezettséget vállal. 

e.) A pénzügyi megállapodás alapján továbbra is fennálló 10 millió Ft 

megfizetésére a 2014. évi költségvetése terhére vállal kötelezettséget az 

Önkormányzat. 

f.) Az Önkormányzat a 2013. évi fejlesztési forrásaiból 11,3 millió forint + ÁFA 

összeget a tulajdonában lévő, Karacs Teréz Tagiskola Szánthó A. u. 3. szám 

alatti épületének rezsicsökkenését eredményező korszerűsítésére fordít. 

2. Felkéri polgármesterét, hogy a megállapodás fentiek szerinti módosítását 

kezdeményezze a Békési Református Egyházközségnél. Amennyiben az egyezség 

létrejön, felhatalmazza polgármesterét (utólagos beszámolás mellett) a megállapodás 

aláírására. Amennyiben a megállapodás nem, vagy eltérő tartalommal jön létre, a 

polgármesternek tárgyi ügyet újra a képviselő-testület elé kell terjesztenie. 

 

II. 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Református 

Egyházközségnek megállapodás alapján a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott, 

kifizetett 10 millió Ft támogatást jóváhagyja.  

2. A Békés város tulajdonában lévő, Békés, Szánthó A. u. 3. szám alatti épület 

felújításának és a 17 millió Ft támogatás megfizetésének forrása a 151/2013.(IV.25.) 

határozat 3. pontjában jóváhagyott, 2012. évi pénzmaradvány terhére képzett 

működési céltartalék.                                                                                                                                            

3. A Karacs Teréz Tagiskola Békés, Szánthó A. u. 3. szám alatti épületének 

rezsicsökkenését eredményező korszerűsítésére fordítható 11,3 millió forint + ÁFA 

összeg forrása a 2013. évi költségvetésben elkülönített célszámlán lévő fejlesztési 

tartalék. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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4.) Reményhír Intézményfenntartó Központ támogatása 

 

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

megtárgyalta az előterjesztést, és 2 igen és 3 nem szavazattal nem támogatta az előterjesztést.   

 

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

előterjesztést, és javasolja az elfogadását.   

  

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

előterjesztett határozati javaslatot.   

 

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

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

203/2013. (V. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 

Reményhír Intézményfenntartó Központ által átvett 

intézmények 2012. évi hiányának finanszírozásra. A 

támogatás mértéke a 2012. évre vonatkozóan 24.105 

EFt vissza nem térítendő támogatás. 

2. Békés Város Képviselő-testülete az átadott támogatás 

forrásául a 2012. évi zárszámadással jóváhagyott 

szabad pénzmaradványból elkülönített 57.000 EFt-ot 

nevezi meg, melyből működési céltartalékot képzett. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a 

határozat mellékletében lévő megállapodás aláírására. 

4. Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy az Eötvös József Tagiskola konyhájára fordított 

998 EFt kiadást az Önkormányzat a Reményhír 

Intézményfenntartó Központ számára megtérítse. A 

támogatás forrásául a 2012.évi zárszámadással 

jóváhagyott szabad pénzmaradványból elkülönített 

57.000 EFt-ot nevezi meg, melyből működési 

céltartalékot képzett. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

5.) Reményhír Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodások módosítása 

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

  

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Külön szavazást kér a határozati javaslat 1-4. és az 5. pontjáról.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja 

elsőként az előterjesztett határozati javaslat 1-4. pontját.  

 

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 

204/2013. (V. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata az önkormányzat és a 

Reményhír Intézményfenntartó Központ között 2012. 

augusztus 31-én létrejött és 2012. november 5-én 

módosított Együttműködési megállapodást a határozat 

1. sz. melléklete szerint módosítja. 

2. Békés Város Önkormányzata az önkormányzat és a 

Reményhír Intézményfenntartó Központ között 2012. 

május 25-én létrejött és 2013. május 4-én módosított 

Használati szerződést a határozat 2. sz. melléklete 

szerint módosítja. 

3. Békés Város Önkormányzata a Reményhír Intézmény 

által használt Jantyik u. 21-25. szám alatt található 

ingatlan konyháját és az intézmény által oktatási célra 

nem használt ingatlanrészt további hasznosításra 

visszaveszi. Felkéri polgármesterét, hogy az ingatlan 

használati jogának megosztásáról és a működési 

költségek ennek megfelelő arányosításáról szóló 

megállapodást a képviselő-testület júniusi ülésére 

terjessze elő. 

4. Békés Város Önkormányzata a Reményhír Intézmény 

konyhai dolgozóit 2013. 07. 01-től munkaviszonyuk 

folyamatosságának fenntartásával a gyermekétkeztetés 

szakfeladatra átveszi (visszaveszi). Felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a jelenlegi munkáltatóval közösen 

a dolgozókat a változásról tájékoztassa és a szükséges 

munkajogi dokumentumokat aláírja. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

  beszámolásra: 2013. június 30. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat 5. 

pontját.  

 

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

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

205/2013. (V. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata a Sportcsarnok oktatási célra 

való használatának működési költségeit a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 

költségvetésében biztosítja. A változást Békés város 2013. 

évi költségvetése félévi beszámolójában kell átvezetni. 

 

Határidő:   intézkedésre azonnal   

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

 

6.) Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 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 javasolja az elfogadását.   

  

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

elsőként az előterjesztett határozati javaslatot.   

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

206/2013. (V. 30.) határozata: 

 

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. a Tarhos 126 hrsz-ú, a Tarhos 128.hrsz.-ú, a Tarhos 129.hrsz.-ú, a Tarhos 130/1.hrsz.-

ú, a Tarhos 130/2.hrsz.-ú és a Tarhos 131 hrsz-ú, természetben a Tarhos, Békési út 7. 

szám alatt található ingatlanokat az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése 

alapján a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréből a forgalomképes üzleti 

vagyontárgyai közé sorolja át, tekintettel arra, hogy a fenti ingatlanokban 

önkormányzati feladat ellátása (közoktatás) megszűnt; 

2. felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. kezdeményezi az illetékes földhivatalnál a Békés - Mezőberény között megépült 

kerékpárutat érintő szántó művelési ágú ingatlanok (0177/18, 0177/20, 0179/12, 

0179/14, 0179/16, 0179/18, 0179/20, 0179/22, 0179/24, 0179/26, 0219/12, 0223/46, 

0223/48, 0223/50, 0223/52, 0223/54, 0223/56, 0223/58, 0223/60, 0223/62, 0223/64, 
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0223/66, 0223/68, 0223/70, 0223/72 helyrajzi számú)  kerékpárút művelési ágú 

ingatlanokká történő átminősítését; 

2. felhatalmazza polgármesterét az eljárás megindítására és a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

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  r e n d e l e t e t  alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013. (………..)  önkormányzati rendelete: 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A 

VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL  

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

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

7.) A polgári védelmi szervezetbe beosztottak helyi adófizetési kötelezettségéről  

 

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

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

tartotta.    

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.   

  

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

elsőként az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is jelezte, hogy a korábbi listában 

riadó rajparancsnok volt, nem tudja, hogy ez fennáll-e még, így bejelenti személyes 

érintettségét, és a szavazásban nem kíván részt venni.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy a rendelet-tervezet 2. §-át hogyan kell 

értelmezni, mely szerint a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti?    

 

DR. UHRIN ANNA jogász: Ezt úgy kell értelmezni, hogy egységes szerkezetbe lesz foglalva 

a rendelet, és a módosító rendelet kerül hatályon kívül helyezésre, ezzel nem növelik meg a 

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

bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az 

üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

 

Mivel Rácz Attila képviselő személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban, a 

döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő.    

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t  alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013. (………..)  önkormányzati rendelete: 

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL  

szóló 35/1995. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

8.) A LISZ Kft. elvi vagyon megosztásának jóváhagyása 

 

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

előterjesztést, és a most kiosztott kiegészítés figyelembevételével egyhangúlag javasolja az 

elfogadását.   

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A kiegészítésben szerepelő határozati javaslatról külön 

szavazást kér, ahol különböző hátralékokról van szó, és számára elfogadhatatlan, hogy pl. 

gázból 683 ezer, vízből 336 ezer, 308 ezer, 746 ezer hátralék hogyan gyűlhetett fel? Miért 

nem lett hamarabb felbontva a szerződés, és kikötve a víz, vagy a gáz?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri Méri Zoltánt, a LISZ Kft. ügyvezetőjét, hogy adjon 

tájékoztatást ezzel kapcsolatban. 

 

MÉRI ZOLTÁN a LISZ Kft. ügyvezetője: Több alkalommal elmondta már az Ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén, és Polgármester Úrral történt 

beszélgetései során is, hogy miből adódtak ezek a hátralékok. Konkrét esetről szólva 

elmondja, hogy egy bérlő, akinek 683 ezer Ft gázdíj, és 336 ezer vízdíjtartozása van, amint 

beköltözött a lakásba, rögtön lakbértartozásokba keveredett. Folyamatos figyelmeztetésekre, 

az ő könyörgéseire mindig megtámogatták, és nem követelték meg, hogy kifizesse a lakbérét, 

így jelentős lakbértartozást is felhalmozott. Amikor a felmondását érvényesíteni tudták, innen 

az eljárás menete a következő: Fizetési meghagyás iránti kérelmet kell benyújtani a 

közjegyzőhöz, és ennek kiadása után kell a bíróságtól kérni rá a végrehajtást. A végrehajtást 

ez után tűzi ki a végrehajtó a bérbeadó kérelmére. Ez az eljárás két évet vesz igénybe. 

Menetközben ez a bérlő egyáltalán nem fizetett gázdíjat, de erről sem az önkormányzat, sem a 

LISZ Kft. nem tudott, mivel a közüzemi szolgáltatóval kötött szerződés magánjogi szerződés, 

és ebbe nem enged belenézni a szolgáltató. Így nem is tudták, hogy ténylegesen mennyi 

gázdíjtartozása volt a bérlőnek. Ugyanakkor a bérlő megállapodást kötött a gázszolgáltatóval 

a tartozás részletekben történő megfizetésére úgy, hogy semmilyen jövedelme nem volt. 
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Innentől kezdve kedvezményezett fogyasztóvá vált, ami azt jelenti, hogy egy olyan mérőórát 

kapott, amelyről csak az előre kifizetett összegnek megfelelőn vételezhet gázt. A LISZ Kft. 

időközben elért odáig, hogy kilakoltatta a lakbértartozása miatt. Ez sikerült, elköltözött a 

lakásból ez a bérlő, és most a LISZ Kft-nek meg kell fizetnie a mérőóracserét, mert ezt az órát 

nem hagyja ott a következő bérlőnek a szolgáltató. Miután a 683 ezer forintos gázdíjtartozás 

továbbra is fennáll, nem írja át új fogyasztó nevére a fogyasztási helyet, mert hivatkozik egy 

1995-ös kormányrendeletre, ami azt mondja ki, hogy addig nem kötelessége átírni, amíg azon 

a fogyasztási helyen tartozás van. Bizottsági ülésen is jelezte, és Polgármester Úrnak is 

javasolta, hogy kezdeményezzék az országgyűlési képviselőnél, hogy ezeket a jogszabályokat 

vizsgálja meg a parlament, mert két éven keresztül nem tudnak semmit tenni, nincs fegyver a 

kezükben arra, hogy tegyenek valamit azon emberek ellen, akik a város pénzét használják, 

értékeit tönkreteszik, lepusztítják. Mivel a LISZ Kft. kicsi szervezet, esetleg nagyobb városok 

hasonló szervezeteivel összefogva talán eredményesebben tudnák a vonatkozó jogszabályok 

módosítását kezdeményezni.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Pocsaji Ildikó képviselő-társával már indítványozták, hogy ki 

kell cserélni a gáz- és villanyórákat kártyásra, mert akkor nem fordulhat elő, hogy 

tartozásokat halmoznak fel a bérlők, amit aztán a városnak kell majd kifizetni. Arról nem is 

beszélve, hogy nem fizetik meg a lakbért, ami szintén jelentős összeg, illetve sok esetben  3-

4-500 ezer Ft-ot rá kell költeni a kiköltözés után a leamortizált, tönkretett lakásra. Ezért 

javasolta már, hogy a lakáskiutalás feltételeit szigorítsák, mert ezek a lakások nem járnak, 

hanem adhatók. Az sem fogadható el, hogy a polgármesteri hivatal munkatársára rávágja az 

ajtót az igénylő és követeli, hogy neki lakás kell, illetve zaklatja a bizottsági tagokat és 

képviselőket az utcán. Javasolja az ilyen személyek azonnali kizárását a névjegyzékről. 

Sokkal óvatosabban kell bánni a lakáskiutalással. A bizottság legutóbb létrehozott a bizottság 

tagjaiból egy csoportot, akik környezettanulmányt készítettek a lakásra váróknál, amely 

nagyon tanulságos volt. Javasolta, hogy azokat is rendszeresen látogassák végig, akik már 

jelenleg is bérlők. Teljesen más szemlélet kell, mert ahogy csúsznak le az emberek, egyre 

nehezebben tudnak fizetni. Sajnos olyanok is vannak, akik nem azért nem fizetnek, mert nem 

akarnak, hanem mert nem tudnak. Van aki erre rá is játszik. Az is elfogadhatatlan, hogy nem 

tartják rendben a bérlakást. Egy új fejezetet kell nyitni a szociális lakástémában Békésen.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez egy összetett szociális probléma, amit valóban felül kell 

vizsgálni.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Méri úr valóban jelezte már korábban, hogy vannak problémák 

és behajtási nehézségek, de ezt a listát nézve ez sokkal egyértelműbb és láthatóbb, és lehet, 

hogy hamarabb eszükbe jutott volna az egyéni megoldások keresése.  

 

További kérése, hogy a most megkapott listában szereplő, 12 + 3, tartozással terhelt, üresen 

álló lakásokat szeretnék megnézni, hogy most milyen állapotban vannak, melyeket kell 

felújítani, milyen költségek várhatók.   

 

Feltételezi, hogy amit Mucsi András képviselő is javasolt, ha megnézik előre az igénylőket, és 

úgy helyezik el a lakásokba, akkor lehet, hogy jobban felül tudják őket vizsgálni, és 

rendhagyó ellenőrzéseket is tudnak végezni, és megelőzhetik ezeket a felhalmozott 

tartozásokat.   

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem a LISZ Kft-vel van gondja, hanem az háborítja fel, hogy a 

gáz- és a vízszolgáltató az önkormányzatot zsarolja azzal, hogy nem írja át a mérőket, pedig 
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az ő hibájából jött létre ez a horribilis tartozás, mert a LISZ Kft. nem tudott ezekről a 

tartozásokról. Biztos benne, hogy az önkormányzat ki fogja fizetni a tartozásokat, mivel ő 

nem tudná behajtani. 

 

Meg kell próbálni valahogyan behajtani ezeket a tartozásokat.  

 

MÉRI ZOLTÁN a LISZ Kft. ügyvezetője: Kezdeményezték már korábban jogi útra terelni ezt 

az ügyet. Néhány évvel ezelőtt a DÉGÁZ-zal szemben a LISZ Kft. egy 70 ezer Ft-os 

precedensértékű pert nyert. Akkor még nem volt világos, hogy 1995 óta van egy olyan 

törvény, ami miatt megtehetik. Azóta két ügyvéddel is eljártak ez ügyben, és mind az 

önkormányzat ügyvédjének, mind a LISZ Kft. megbízott ügyvédjének az a véleménye, hogy e 

pillanatban jogi értelemben nem sok keresnivalója van az önkormányzatnak, mert a 

tulajdonosnak helyt kell állnia a bérlőjéért. Ezért kellene kezdeményezni ennek a 

jogszabálynak a módosítását.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Azt látni lehet, hogy a szolgáltató is bűnös, de a 

törvényekre hivatkozik, őt nem érdekli, hogy mi történik, neki az a lényeg, hogy valahogyan 

jöjjön be a pénze. Viszont az önkormányzat is tanult ezekből az esetekből, és a legutóbbi 

bizottsági ülésen már javasolták, hogy 2-3 havonta a tulajdonos önkormányzatot is 

tájékoztassák arról a szolgáltatók, hogy az adott lakásban lakó bérlőnek van-e tartozása, és 

mennyi, fizet-e rendesen, vagy nem. Így hamarabb azonosulnak ezzel a helyzettel, és tudnak 

intézkedni a bérlő felé. Mindenképpen szabályozni kell, hogy nehogy az önkormányzat járjon 

pórul megint.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A most elhangzottak mindenképpen ráirányították a problémára 

a figyelmet, hogy a szolgáltatókkal új alapokra kell helyezni a kapcsolatot e tekintetben. Meg 

fogja ez ügyben keresni a szolgáltatókat.  

 

Továbbá megpróbálják a törvénymódosítást is kezdeményezni, ezért arra kéri Méri Zoltán 

urat, hogy Dr. Balázs István ügyvéddel együtt fogalmazzanak meg ezzel kapcsolatban egy 

levelet, amelyet eljuttatnak az országgyűlési képviselőnek, hogy ebben az ügyben 

kezdeményezzen törvénymódosítást.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Milyen keret terhére fogják kifizetni ezeket a tartozásokat?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez a most kiosztott kiegészítésben szerepel.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja az eredeti 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  

 

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

207/2013. (V. 30.) határozata:  

1. Békés város Képviselő-testülete a LISZ Kft beolvadó mérlegébe kerülő eszközöket és 

forrásokat az alábbi elvek alapján jóváhagyja. 
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A mérleg 

sora 
A mérleg sor neve/vagyon elem neve 

A beolvadó mérlegben marad 

(BKSZ Kft rendelkezésére adva) 

12. sor Műszaki berendezések 
A kiválasztott, beolvadásra 

kerülő az eszközök 

13.sor Egyéb berendezések, járművek 
A kiválasztott, beolvadásra 

kerülő az eszközök 

58. sor 
Jegyzett tőke (alapítási apport) A tétel beolvadásra kerül 

Jegyzett tőke (Városüzemeltetési Kft alapítása) A tétel  beolvadásra kerül 

62. sor  Eredménytartalék Az eszközök beolvadásának 

arányában 

2. Békés város Képviselő-testülete a LISZ Kft vagyonából a BKSZ Kft vagyonába 

beolvadó tárgyi eszközök tételes listáját az alábbiak szerint hagyja jóvá, melyeket az 

1. sz. határozati javaslatban a 12. és 13. sorok tartalmaznak. 

  
Eszköz megnevezése   Eszköz megnevezése 

1. Bozótvágó STIL 14. Bozótvágó STIL fs -410 

2. Szuperpark 3800 15. YEG-885 frsz. Szuperpark 

3. Sószóró AGROX 16. YJY-165 pótkocsi 

4. Tolólap MTZ-hez 17. YEG-886 Rába 

5. Gödörfúró 200-as 18. YDH-533 pótkocsi 

6. Rézsű kasza 19. YBP-814 Mt-8-s kistraktor 

7. Hóeke 20. YFM-938 pótkocsi 

8. Aprítógép 21. XFW-159 utánfutó 

9. Úttisztító kefe 22. Kommunális traktor PRONÁR 

10. Önjáró fűnyíró (park g.) 23. YBG-747 Pótkocsi magasítóval 

11. Robi- 250 kerti traktor 24. YEG-887 MTZ traktor 

12. Padka úthenger 25. YKS-753 Multikar 

13. Hóeke vonólap     

Határidő: azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a most kiosztott kiegészítésben szereplő 

határozati javaslatot.  

 

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

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

208/2013. (V. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete az üresen álló 

önkormányzati lakások Alföldvíz Zrt. félé fennálló 

1.838.305,- Ft közüzemi díj hátralékát a rekonstrukciós keret 
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terhére kiegyenlíti, azzal, hogy felkéri Alföldvíz Zrt.-t, hogy 

a szolgáltatás visszakapcsolási díjaitól tekintsen el.   

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az üresen 

álló önkormányzati lakások GDF SUEZ Zrt. félé fennálló 1 

101 847,- Ft közüzemi díj hátralékának kiegyenlítését rendeli 

el a LISZ Kft pénzeszközeiből 2013. június 30-ig. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Békés Város Polgármestere 

a LISZ Kft ügyvezetője  

 

 

9.) Csabai Kolbászfesztiválon Békés vendégszereplése 

 

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

támogatja az előterjesztést.  

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.   

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

209/2013. (V. 30.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetért azon kezdeményezéssel, hogy Békés 

vendégvárosként szerepeljen a 2013. október 24-27. 

között megrendezendő Csabai Kolbászfesztiválon.  

II.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

program megvalósításhoz, lebonyolításához 1.500.000 

Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében, a 2012. évi jóváhagyott 

pénzmaradvány 57.000EFt céltartalék keret terhére.   

III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felkéri a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, 

Sport és Turisztikai Központ igazgatóját, hogy a 

tervezett költségnek megfelelően, tegye meg a 

szervezéshez illetve megvalósításhoz szükséges 

szakmai egyeztetéseket. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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10.) Rendelőintézeti pályázat támogatása 

 

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

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

előterjesztést, és természetesen támogatja a pályázat benyújtását.   

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A pályázati kiírás 7. oldalán az szerepel, hogy a pályázat 

benyújtása május 15-ig lehetséges. Meghosszabbították a határidőt?  

 

DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató főorvos: Igen, meghosszabbították a beadási határidőt. 

A bizottsági ülésen elmondta ezt, és azt, hogy eddig két megye nem pályázott, melyből az 

egyik Békés Megye. Felszólítást kaptak, hogy jó lenne, ha a konzorcium egyik tagjaként 

ebben részt vennének. Időben beadta az anyagot, melyben jelezte, hogy a testületi döntés 

folyamatban van. Nem rajtuk fog múlni, hogy a konzorcium időben megalakul-e. Most kaptak 

e-mail-ben tájékoztatást, hogy talán Gyulán megalakul a konzorcium, így Békés Megye sem 

fog ebből a lehetőségből kimaradni.  

 

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: 11 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

210/2013. (V. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Békés 

Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet a Pándy Kálmán Kórház által benyújtandó 

TÁMOP 6.1.2/13/1 Dohányzás leszokás támogató pontok 

kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán pályázatban 

konzorciumi tagként részt vegyen, azzal, hogy az 

utófinanszírozás miatt felmerülő likviditási problémák 

megoldását az intézménynek saját forrásból kell 

biztosítania, valamint a 3 év fenntartási időszakra vállalt 

kötelezettségeket a Békés Városi Egyesített Egészségügyi 

Intézmény és Rendelőintézet az OEP finanszírozás, illetve 

saját bevételei terhére biztosítja. 

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

3. Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Békés 

Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet egyéni tanácsadásra 3 óra, csoportos 

tanácsadásra 2 óra heti szakorvosi többletóraszámot 

igényeljen az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, és 
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felhatalmazza Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvost a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

11.) Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

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

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

előterjesztést.  A társulási tanácsba Izsó Gábor polgármestert javasolja delegálni.   

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását, és szintén Izsó Gábor polgármestert 

javasolja delegálni a társulási tanácsba.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot a bizottságok javaslatának figyelembevételével.  

 

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 

211/2013. (V. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Kistérségi Társulás - felülvizsgált és a Társulási 

Tanács 14/2013. (IV. 10.) sz. határozatával jóváhagyott 

- társulási megállapodását elfogadja.  A társulási 

megállapodás 2013. július 1-vel lép hatályba. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába Izsó 

Gábor polgármestert delegálja.    

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, a határozat mellékletét 

képező Békési Kistérségi Társulás működéséről szóló 

megállapodás aláírására és a szüksége jognyilatkozatok 

megtételére.  

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:                    Izsó Gábor polgármester 

 

 

12.) Társulási megállapodások, alapító okiratok módosítása 

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
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előterjesztést.  Az I. határozati javaslatban a társulási tanácsba Izsó Gábor polgármestert, 

Kádasné Öreg Julianna és Bereczki Lászlóné intézményvezetőket javasolja delegálni.   

 

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

előterjesztést, és az előbb javasolt személyeket javasolja egyhangúlag elfogadni. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is 

megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta. A bizottság csak Izsó Gábor 

polgármester úr delegálására tett javaslatot.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatokat a bizottságok javaslatának figyelembevételével, illetve az 

írásos kiegészítéssel együtt.  

 

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 

212/2013. (V. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő Testülete és 

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2012. 

december 12-én kelt társulási megállapodását közös 

megegyezéssel 2013. július 1-jével a határozat melléklete 

szerint módosítja. A társulási tanácsba Békés Város 

Önkormányzata 

 

Izsó Gábor polgármestert, 

Kádasné Öreg Julianna  

és 

Bereczki Lászlóné 

intézményvezetőket 

 

delegálja. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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 

213/2013. (V. 30.) határozata:  

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

55/2013. (II.28.) számú határozatával a Békési 

Kistérségi Óvoda és Bölcsőde számára kiadott egységes 
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szerkezetű alapító okiratot alapítói jogkörében eljárva a 

határozat 1. sz. melléklete szerinti módosító okirat 

szerint módosítja. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

alapítói jogkörében eljárva a Békési Kistérségi Óvoda 

és Bölcsőde számára a határozat 2. sz. melléklete 

szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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 

214/2013. (V. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó  

1. Békési Kistérségi Társulással a hajléktalanok ellátása feladat biztosítására 2005. 

szeptember 13-án kötött megállapodást, 

2. Mezőberény Város Önkormányzatával, Köröstarcsa Község Önkormányzatával, 

Murony Község Önkormányzatával, Kamut Község Önkormányzatával, Tarhos 

Község Önkormányzatával, Bélmegyer Község Önkormányzatával a pszichiátriai 

betegek ellátása feladat biztosítására 2007. január 17-én kötött társulási szerződést 

3. Tarhos Község Önkormányzatával a családsegítő feladatok ellátására 2007. január 17-

én kötött társulási szerződést 

4. Tarhos Község Önkormányzatával a nappali ellátási feladatok biztosítására 2007. 

június 28-án kötött társulási szerződést,  

5. Tarhos Község Önkormányzatával a házi segítségnyújtási feladatok biztosítására 2007. 

június 28-án kötött társulási szerződést,  

6. Tarhos Község Önkormányzatával a gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásának 

biztosítására 2007. december 15-én kötött társulási szerződést 

7. Tarhos Község Önkormányzatával a szociális étkezési feladatok biztosítására 2008. 

május 5-én kötött társulási szerződést 

2013. július 1-jével közös megegyezéssel megszünteti. Feleknek egymással elszámoltak és a 

jövőben követelést egymással szemben jelen megállapodások vonatkozásában nem 

támasztanak. 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás keretében Tarhos 

Község Önkormányzata és Békés Város Önkormányzata a Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ közös fenntartásáról megállapodik, és társult felek más igénybevevők esetén az 

intézményfenntartó társulást feladatellátási szerződések megkötésére felhatalmazzák. 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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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 

215/2013. (V. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ alapítói jogainak megtartásával a fenntartói, irányítói, 

felügyeleti jogokat 2013. július 1-jével átadja a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulásnak. Az átadás-átvételre vonatkozó 

megállapodást a határozat 3. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 

a 377/2012. (XII.12.) számú határozatával a Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ számára kiadott egységes szerkezetű alapító okiratot a 

határozat 1. sz. melléklete szerinti módosító okirat szerint módosítja. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 

a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ számára a határozat 2. sz. 

melléklete szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki. 

4. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatójának Békés Város 

Önkormányzata által adott vezetői megbízása annak lejártáig érvényben 

marad. 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

13.) Szarvas Város Önkormányzatának részvényfelajánlása 

 

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

előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

216/2013. (V. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy Szarvas Város Önkormányzat által felajánlott 

Alföldvíz Zrt részvény-vásárlással nem kíván élni. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 



 34 

14.) Vízbázisvédelem folytatása 

 

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

előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

217/2013. (V. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárulást adja ahhoz, hogy az Alföldvíz Zrt., mint 

„a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő 

vízbázisok biztonságba helyezése” című KEOP-

2.2.3/B09-2010-0004 számú projekt kedvezményezettje 

a folyamatban lévő beruházást változatlan formában, a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek szerint 

végezze el. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, a határozat 1. mellékletét 

képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

15.) DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

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

előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

218/2013. (V. 30.) határozata:  

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a módosítással nem érintett 

rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja: 
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1.) A Megállapodás bevezető részének első bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép:  

„Az I. fejezet 1. pontjában meghatározott települési önkormányzatok képviselő-

testületei (továbbiakban: Tagok) - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § 

paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján – abból a célból, hogy a dél-kelet alföldi 

régió területén a területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003.(XI.7) KvVM 

rendelet 5. sz. mellékletében hatályba léptetett „A Dél-Alföld Statisztikai Régió 

Hulladékgazdálkodási tervében” meghatározott a komplex térségi feladatokat ellátó 

települési szilárd hulladékkezelő rendszerek a tervidőszak végéig kiépítésre 

kerüljenek, a követelményeknek megfelelő szolgáltató rendszer kialakításra kerüljön, 

az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi feltételek megteremtődjenek és 

megvalósuljanak – testületeik döntése alapján Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

(továbbiakban: Társulás) megalakítására Társulási Megállapodást kötnek.” 

2.) A Megállapodás I. 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.) Társulás tagjai, azok székhelye 

 Név Székhely Képviseli 
Lakosságszám 

(2004. jan. 1-jén) 

Almáskamarás Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5747 Almáskamarás, 

Dózsa György u. 54. 

Mazán Attila 

polgármester 
1069 

Ambrózfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6919 Ambrózfalva, 

Dózsa Gy. u. 1. 

Perleczki 

Béláné 

polgármester 

566 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6931 Apátfalva, 

Templom u. 69. 

Varga Péter 

polgármester 
3385 

Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6623 Árpádhalom, 

Petőfi u. 17. 

Szarka Attila 

polgármester 
611 

Battonya Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5830 Battonya, 

Fő u. 91. 

Dr. Karsai 

József 

polgármester 

6712 

Békés Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5630 Békés, 

Petőfi Sándor út 2. 

Izsó Gábor 

polgármester 
21949 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése 

5601 Békéscsaba, 

Szent István tér 7. 

Vantara Gyula 

polgármester 
64626 

Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5946 Békéssámson, 

Hősök tere 10-12. 

Barna Jánosné 

polgármester 
2678 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5561 Békésszentandrás, 

Hősök tere 1. 

Sinka Imre 

polgármester 
4046 

Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5643 Bélmegyer, 

Petőfi S. u. 2. 

Dán Márton 

polgármester 
1155 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5538 Biharugra, 

Erzsébet u. 25. 

Vígh Ilona 

polgármester 
1149 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5527 Bucsa, 

Kossuth tér 6. 

Kláricz János 

polgármester 
2660 

Csabaszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5609 Csabaszabadi,  

Apácai út 6. 

Szeverényi 

Attiláné 

polgármester 

366 

Csanádalberti Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6915 Csanádalberti, 

Fő u. 30 

Csjernyik 

Zoltán 

polgármester 

517 

Csanádapáca Község Önkormányzat 5662 Csanádapáca, Oláh Kálmán 2926 
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Képviselő-testülete Felszabadulás u. 31. polgármester 

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6913 Csanádpalota, 

Kelemen tér 10. 

Kovács 

Sándor 

polgármester 

3306 

Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6647 Csanytelek, 

Volentér János tér 2. 

Forgó Henrik 

polgármester 
3160 

Csárdaszállás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5621 Csárdaszállás, 

Petőfi S. u. 17. 

Petneházi 

Bálintné 

polgármester 

542 

Csorvás Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5920 Csorvás, 

Rákóczi u. 17. 

Szilágyi 

Menyhért 

polgármester 

5765 

Derekegyház Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  

6621 Derekegyház, 

Kossuth u. 4. 

Szabó István 

polgármester 
1848 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5510 Dévaványa, 

Hősök tere 1. 

Pap Tibor 

polgármester 
8874 

Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete  

5624 Doboz, 

Kossuth tér 3. 

Simon István 

Tamás 

polgármester 

4774 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5836 Dombegyház, 

Felszabadulás u. 5. 

Dr. Varga 

Lajos 

polgármester 

2431 

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5745 Dombiratos, 

Széchenyi u. 42. 

Bojczán Endre 

polgármester 
859 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5515 Ecsegfalva, 

Fő u. 67. 

Kovács Mária 

polgármester 
1662 

Elek Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5742 Elek, 

Gyulai u. 2. 

Pluhár László 

polgármester 
5511 

Eperjes Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6624 Eperjes, 

Petőfi u. 1. 

Dr. Kiss Csaba 

polgármester 
695 

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6625 Fábiánsebestyén, 

Szabadság tér 2. 

Dr. Kós 

György 

polgármester 

2039 

Földeák Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete
1
 

6922 Földeák, 

Szent László tér 1. 

Vass Imre 

polgármester 
3324 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5525 Füzesgyarmat, 

Szabadság tér 1. 

Bere Károly 

polgármester 
6487 

Gádoros Nagyközség Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

5932 Gádoros, 

Kossuth u. 16. 

Dr. Prozlik 

László 

polgármester 

2447 

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5925 Gerendás 

Petőfi u. 2. 

Lengyel Zsolt 

András 

polgármester 

1546 

Geszt Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5734 Geszt 

Kossuth u. 1. 

Fábián 

Zsuzsánna 

polgármester 

911 

Gyula Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5700 Gyula 

Petőfi tér 3. 

Dr. Görgényi 

Ernő 

polgármester 

32372 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése
1
 

6800 Hódmezővásárhely, 

Kossuth tér 1. 

Almási István 

polgármester 
47946 

Hunya Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete
1
 

5555 Hunya, 

Rákóczi út 19. 

Petényi 

Szilárdné 

polgármester 

782 

Kamut Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5673 Kamut, 

Petőfi S. utca 106. 

Balog Imréné 

polgármester 
1210 

Kardos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5552 Kardos, 

Gyomai út 24. 

Brlás János 

polgármester 
793 
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Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5945 Kardoskút, 

Március 15. tér 3. 

Lengyel 

György 

polgármester 

974 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5526 Kertészsziget, 

Kossuth L. u. 1. 

Kláricz 

Jánosné 

polgármester 

479 

Kétegyháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5741 Kétegyháza, 

Fő tér 9. 

Kalcsó 

Istvánné 

polgármester 

4198 

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5674 Kétsoprony, 

Dózsa Gy. u. 11. 

Völgyi Sándor 

László 

polgármester 

1581 

Kevermes Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5744 Kevermes, 

Jókai u. 1. 

Lantos Zoltán 

polgármester 
2402 

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6911 Királyhegyes, 

Jókai u. 38. 

Horváth Lajos 

polgármester 
793 

Kisdombegyház Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5837 Kisdombegyház, 

Kossuth u. 77. 

Tonka István 

Jánosné 

polgármester 

603 

Körösnagyharsány Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5539 Körösnagyharsány, 

Kossuth tér 8. 

Máté Pál 

polgármester 

 

694 

Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5522 Köröstarcsa, 

Kossuth tér 7. 

Smiri László 

polgármester 
2953 

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5536 Körösújfalu, 

Fő u. 14. 

Szabó Csaba 

polgármester 
662 

Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5725 Kötegyán, 

Kossuth u. 33. 

Nemes János 

polgármester 
1653 

Kövegy Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6912 Kövegy, 

Kossuth u. 29. 

Galgóczkiné 

Krobák Mária 

Anna 

polgármester 

476 

Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5746 Kunágota, 

Rákóczi F. u. 9. 

Pápai Zoltán 

polgármester 
3141 

Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5743 Lőkösháza, 

Eleki út 28. 

Szűcsné 

Gergely 

Györgyi Edit 

polgármester 

2044 

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5667 Magyarbánhegyes, 

Jókai u. 38. 

Sódarné Varga 

Gyöngyi 

polgármester 

2687 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete
 

6932 Magyarcsanád, 

Templom tér 1. 

Guba István 

polgármester 
1629 

Magyardombegyház Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5838 Magyardombegyház, 

Zalka Máté u. 61. 

Dús Ildikó 

polgármester 
304 

Makó Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6900 Makó, 

Széchenyi tér 22. 

 

Dr. Buzás 

Péter 

polgármester 

25534 

Maroslele Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6921 Maroslele, 

Szabadság tér 1. 

Dr. Martonosi 

György 

polgármester 

2217 
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Medgyesbodzás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5663 Medgyesbodzás, 

Széchenyi u. 38. 

Krucsai József 

polgármester 
1237 

Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1. 

Ruck Márton 

polgármester 
4124 

Méhkerék Község Települési Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

5726 Méhkerék, 

Kossuth L. u. 80. 

Tát Margit 

polgármester 
2322 

Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-

testülete
 

5732 Mezőgyán, 

Árpád u. 37. 

Zsoldos Zoltán 

polgármester 
1321 

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-

testülete
 

5820 Mezőhegyes, 

Kozma F. u. 11. 

Kovácsné dr. 

Faltin Erzsébet 

polgármester 

6401 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5800 Mezőkovácsháza, 

Árpád u. 176. 

Prof.Dr. 

Turcsán Zsolt 

polgármester 

7039 

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6630 Mindszent, 

Köztársaság tér 31. 

Zsótér Károly 

polgármester 
7622 

Murony Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5672 Murony, 

Földvári u. 1. 

Fekete Ferenc 

Zoltán 

polgármester 

1480 

Nagybánhegyes Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5668 Nagybánhegyes, 

Kossuth u. 64. 

Jancsó Ottó 

polgármester 
1562 

Nagyér Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6917 Nagyér, 

Szabadság u. 33. 
Lőrincz Tibor 615 

Nagykamarás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5751 Nagykamarás 

Kossuth u. 2. 

Pelle István 

polgármester 
1563 

Nagylak Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6933 Nagylak 

Petőfi u. 14. 

Gyarmati 

András 

polgármester 

649 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6622 Nagymágocs, 

Szentesi út 42. 

Atkári 

Krisztián 

polgármester 

3467 

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5931 Nagyszénás, 

Hősök útja 9. 

Nyemcsok 

János 

polgármester 

5773 

Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6612 Nagytőke, 

Széchenyi tér 6. 

Varga 

Lászlóné 

polgármester 

501 

Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6923 Óföldeák, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

Hajnal Gábor 

polgármester 
541 

Okány Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5534 Okány, 

Kossuth u. 16. 

Fekete Zoltán 

polgármester 
2941 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5900 Orosháza,  

Szabadság tér 4-6. 

Csizmadia 

Ibolya 

alpolgármester 

31927 

Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5556 Örménykút, 

Dózsa Gy. u. 26. 

Szakács 

Jánosné 

polgármester 

530 

Pitvaros Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6914 Pitvaros, 

Kossuth u. 30. 

Anderkó Attila 

polgármester 1600 

Pusztaföldvár Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5919 Pusztaföldvár, 

Rákóczi u. 66. 

Dr. Baranyi 

István 

polgármester 

2028 

Sarkad Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5720 Sarkad, 

Kossuth u. 27. 

Bende Róbert 

polgármester 
11238 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5731 Sarkadkeresztúr, 

Vörösmarty u. 7. 

Bakucz Péter 

polgármester 
1893 

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5712 Szabadkígyós, 

Kossuth tér 3. 

Balogh József 

polgármester 
2930 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5521 Szeghalom, 

Szabadság tér 4-8. 

Macsári József 

polgármester 
10257 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6635 Szegvár, 

Szabadság tér 2. 

Gémes László 

polgármester 
4997 

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6821 Székkutas, 

Béke u. 2. 

Szél István 

polgármester 
2560 

Szentes Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6600 Szentes, 

Kossuth tér 6. 

Szirbik Imre 

polgármester 
31022 

Tarhos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5641 Tarhos, 

Petőfi Sándor u. 29. 

Hornok 

Sándor 

polgármester 

983 

Telekgerendás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5675 Telekgerendás, 

Dózsa György u. 13. 

Medvegy 

Mihályné 

polgármester 

1713 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5940 Tótkomlós, 

Fő út 1. 

Dr. Garay Rita 

polgármester 
6760 

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5661 Újkígyós, 

Kossuth u. 41. 

Szebellédi 

Zoltán 

polgármester 

5940 

Újszalonta Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5727 Újszalonta, 

Béke u. 35. 

Jova Tibor 

polgármester 
141 

Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5811 Végegyháza, 

Széchenyi u. 2. 

Varchó István 

polgármester 
1681 

Vésztő Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5530 Vésztő, 

Kossuth Lajos u. 62. 

Molnár Sándor 

polgármester 
8012 

Zsadány Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5537 Zsadány, 

Béke u. 82. 

Dudás Árpád 

polgármester 
1849 

Lakosságszám összesen: 485942” 

 

3.) A Megállapodás I.7.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik.” 

 

4.) A Megállapodás I.10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Társulás gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi 

személy.” 

 

5.) A Megállapodás I.11.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „Alelnök” 

szövegrész lép.  

6.) A Megállapodás I.14.) pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi 

Polgármesteri Hivatal feladata.” 

7.) A Megállapodás II.16.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Tagok – tekintettel a környezetvédelem kiemelt szerepére, a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségük hatékony 

ellátása érdekében - saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési 

szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények 

létrehozására és üzemeltetésére kötnek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten 
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érdekeltek az érintett települések önkormányzatai. A feladat megvalósítása során a Tagok 

egy hulladékégető mű létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, 

hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint 

elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják.” 

8.) A Megállapodás III.20.) pontja I.a.) alpontja törlésre kerül. 

9.) A Megállapodás IV.32.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 

megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők, 

nem érintettek részére csak felhatalmazás alapján adhatják ki, kivéve a közérdekű 

adatokat, melyekkel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járnak el.” 

10.) A Megállapodás IV.34.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés, valamint a Társulás Elnökségének tagjai a Társulás működéséről a 

Tagokat évente legalább egy alkalommal tájékoztatják.” 

11.) A Megállapodás V.35.) pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Tagok rögzítik, hogy bármely tag által vállalt működési hozzájárulás, valamint a 

fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 

társulás székhely szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott székhely 

(gesztor) önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési 

megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely (gesztor) önkormányzat nem 

tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács 

(Taggyűlés) új székhely (gesztor) önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 

felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely (gesztor) önkormányzat ellen azonnali 

beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.” 

12.) A Megállapodás VI.37.) pontjából az „illetve Munkaszervezete” szövegrész törlésre 

kerül. 

13.) A Megállapodás VII.40.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A tagok mindegyikének – kizárólagos hatáskörében minősített többséggel hozott – 

határozata szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához, a 

Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, valamint a Társulás 

megszüntetéséhez. 

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a csatlakozni kívánó önkormányzatnak a 

csatlakozási szándékáról a Taggyűlést a vonatkozó minősített többséggel hozott 

határozatának megküldésével, legalább hat hónappal korábban értesítenie kell. A 

csatlakozási eljárásra egyebekben a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak 

az irányadók.” 

14.) A Megállapodás VII. 42.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 
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15.) A Megállapodás VII. 43.) pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell 

a Taggyűlésnek írásban bejelenteni.” 

16.) A Megállapodás VII.44.) pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 

napjával fontos okból kizárhatja azt a Tagot, amely a Társulási Megállapodásban 

foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz 

eleget.” 

17.) A Megállapodás VII.48.) pontja kiegészül az alábbi negyedik bekezdéssel: 

„A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő 

kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása 

veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a 

Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.” 

18.) A Megállapodás VIII.55.) pontja és 56.) pontja első bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„55.) A Társulás szervei a Taggyűlés, a Társulás Elnöksége, a Társulás Elnöke, a 

Társulás Alelnökei és a Társulás Bizottságai. 

A Taggyűlés 

56.) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok (al)polgármestereiből álló 

társulási tanács (továbbiakban Taggyűlés). A Taggyűlés tagjainak megbízatása az 

önkormányzati ciklus idejéig tart.” 

19.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Elnöksége” alcím 57.) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„57. A Társulás munkáját a Taggyűlés ülései közötti időszakban a Társulás 

Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) látja el azzal, hogy a Tagok által a Társulásra 

átruházott hatásköröket nem gyakorolhatja.  

Az Elnökség 11 tagú, mely az elnökből, az elnök-helyettesekből és 8 elnökségi 

tagból áll. 

Az Elnökségi tagokat a Taggyűlés tagjai sorából az alakuló ülésen, vagy az ok 

felmerülését követő első ülésen egyszerű többségű szavazatával választja meg.” 

20.) A Megállapodás VIII. 58.) pontja és a „Társulás Elnökhelyettesei”, valamint az utána 

következő 59.) és 60.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

„58.) A Társulás Elnökét (aki egyben a Taggyűlés és az Elnökség elnöke is) a 

Taggyűlés tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. 
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Az Elnök személyére a Taggyűlés bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás 

Elnökének megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű többséggel dönt. 

A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 

Társulás képviseletét, illetve a Taggyűlés és az Elnökség ülésén az elnöki teendőket 

külön meghatalmazás nélkül a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározottak szerint a Társulás erre felhatalmazott Alelnöke látja el. 

Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 

 

Társulás Alelnökei 

„59.) A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére az Elnökség 

tagjai sorából 2 Alelnököt választ. Az Alelnökök személyére az Elnök tehet 

javaslatot. A Társulás Alelnökeinek megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű 

többséggel dönt. 

Társulás Bizottságai 

60. A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére 5 fős Pénzügyi 

Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Taggyűlés egyszerű többséggel 

választja meg, 3 főt a Taggyűlés tagjai sorából, 2 főt külső pénzügyi szakértők közül. 

A Pénzügyi Bizottság tagjai sorából Elnököt választ, Elnökét a Társulás tagjai közül 

kell megválasztani.” 

21.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Munkaszervezete (PIU)” alcím és az 

utána következő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés munkaszervezete 

62.) A Taggyűlés munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az Mötv. 95. § (4) bekezdése 

alapján.” 

22.) A Megállapodás IX.64.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes” szövegrész 

helyébe az „ Alelnök” szövegrész lép. 

23.) A megállapodás IX. 64.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatal” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 

24.) A Megállapodás IX. 65.) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével 

rendelkező képviselő jelen van.” 

25.) A Megállapodás IX. 67.) és 68.) pontjainak helyébe a következő rendelkezés lép: 

„67.) A javaslat elfogadásához - a 68.) pontban foglalt kivételekkel – legalább annyi 

tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a 
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felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű 

többség). 

68.) Az alábbi döntések meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, 

amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk 

képviselt települések lakosságszámának a felét (minősített többség). 

a.) a Társulás Megállapodás jóváhagyásához,  

b.) a Társulási Megállapodás módosításához,  

c.) a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 

d.) a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez,  

e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához,  

f.) tag kizárásához. 

Az a.)-d.) pontokban foglaltakhoz a Társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.” 

26.) A Megállapodás IX. 69.) pontja a.) alpontjában az „Elnökhelyetteseinek” szövegrész 

helyébe az „Alelnökeinek” szövegrész lép. 

27.) A Megállapodás IX.71.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 

28.) A Megállapodás IX.72.) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 

szövegrész lép. 

29.) A Megállapodás IX. 73.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes” 

szövegrész helyébe az „Alelnök” szövegrész lép. 

30.) A Megállapodás IX.73.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási 

Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 

31.) A Megállapodás IX. 74.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az 

„Alelnök” szövegrész lép. 

32.) A Megállapodás IX.75.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 

33.) A Megállapodás IX. 76) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 

szövegrész lép. 

34.) A Megállapodás IX. fejezetének „A Munkaszervezet feladatai” alcíme és az utána 

következő 84.) pont törlésre kerül. 

35.) A Megállapodás XI. 90.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„90.) A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás 

között – szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek 

bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a 

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.” 
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36.) A Megállapodás XI. 92.) pontjának első mondatának helyébe a következő rendelkezés 

lép. 

„Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó Kohéziós 

előírások mellett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény előírásait veszik figyelembe.” 

37.) A megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba. 

 

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a módosítással nem érintett 

rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja: 

a.) A Megállapodás I.1. pontja kiegészül az alábbi sorral és a „Lakosságszám összesen” sor a 

következőre módosul: 

Név Székhely Képviseli Lakosságszám 

(2004. jan. 1-jén) 

Mezőberény Város 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5650 Mezőberény, 

Kossuth L. tér 1. 

Siklósi István 

polgármester 

10.871 fő 

(2012. jan. 1-jén) 

Lakosságszám összesen:  496759 

b.) A megállapodás jelen módosítása 2013. augusztus 1. napján lép hatályba; 

III.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, a 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt - Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás - Társulási Megállapodás aláírására és 

a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására 2013. július 31. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás  

aláírásáért 

 

 

16.) „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása 

 

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

előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol.  

 

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

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

219/2013. (V. 30.) határozata:  

I.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak módosítását –a 

módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint: 

 

1. A Társulási Megállapodás Preambuluma az alábbiak szerint módosul:  

„A „-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önkormányzati 

képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX tv. 87-95 §-ai alapján társulást hoznak létre abból a célból, hogy a 

Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II. – megvalósítási - szakaszában 

eredményesen vegyenek részt, az ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő 

mértékű önerejük biztosítása mellett a Magyarország költségvetése és az Európai Unió 

által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, 

majd a működtetést, az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-

szolgáltatást biztosítani tudják.” 

2. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó szabályok a 

következők szerint egészülnek ki: 

- egyszerű többség esetén is az igen szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévő 

tagok szavazatainak több, mint felét, de el kell érniük az általuk képviselt 

települések lakosságszámának egyharmadát 

- minősített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a fele, és a 

társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése szükséges, de ezen 

szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt vevő tagok által képviselt 

települések lakosságszámának a felét is.  

3. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás felmondására 

vonatkozó szabályok helyére a következő rendelkezés lép: 

„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés alapján a naptári 

év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási Megállapodás másként nem 

rendelkezik. A kiválásról szóló minősített többségű szavazataránnyal hozott 

képviselőtestületi döntésről az érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve annak 

tagjait a tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles.” 

 

4. A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás „felmondására” vonatkozó 

kifejezés „kiválás” kifejezésre változik. 

5. A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 1990. évi LXV. 

törvényre utalás mindenütt a 2011. évi CLXXXIX tv-re változik. 

6. A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök kifejezésre 

változnak. 

7. Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 

egyéb rendelkezései változatlanul hatályban  maradnak. 
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II.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, a 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt - a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás - Társulási Megállapodás aláírására és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2013. június 14. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírásáért 

 

 

17.) Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása 

 

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

előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

220/2013. (V. 30.) 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: 

a) a Békés Művészetéért Alapítvány (székhelye: Békés, Bólyai u. 17., képviseli: Csuta 

György kuratóriumi elnök) támogatására: 28.500,- Ft  

b) A játékos, tevékeny, gazdag óvodai életért Alapítvány /Békés/ (székhelye: 5630 

Békés, Baky u. 4., képviseli: Kisné dr. Balogh Ibolya elnök) támogatására: 118.000,- 

Ft 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 23. § 

(1) bekezdése alapján - 80.000,- Ft, (azaz nyolcvanezer forint) támogatást nyújt a Dr. 

Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (5630 Békés, József A. u. 12., 

képviseli: Gyurovits Katalin kuratóriumi elnök) részére a városi-térségi feladatok 

megoldásához. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön az 1. és 2. 

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. 
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4. A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése 

szerint letétbe helyezett beszámoló. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

18.) Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele 

 

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

előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol azzal a kiegészítéssel, hogy 4. pontként 

vegyék be a határozati javaslatba a következőket:  

 

4. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy vizsgálja meg a bankköltségek alakulását.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot a fenti kiegészítéssel.  

 

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 

221/2013. (V. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetétől – 

az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt-től – 2013. július 1-tól 

2014. június 30-ig terjedő időszakra maximum 150.000.000,- 

Ft felső határú, 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A 

hitelfelvétel célja a 2013. évi költségvetésben tervezett állami 

hozzájárulás, valamint pályázati pénzeszközök és pályázatos 

beruházások támogatásának szükség szerinti megelőlegezése, a 

gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása.  

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét 

a folyószámlahitel szerződés megkötésére. 

3. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a 

folyószámla hitelkeret változása miatt az önkormányzat 2013. 

évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet módosításának előkészítésre, a polgármestert a 

rendelet-tervezet beterjesztésre a testület augusztusi ülésére. 

4. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy vizsgálja meg 

a bankköltségek alakulását.  

 

Határidő:        1-2. pont azonnal,  

  3. pont: 2013. augusztusi képviselő-testületi ülés 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 
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19.) A vizuális művészetek kollégiumának pályázati felhívása 

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

222/2013. (V. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vizuális 

művészetek kollégiuma - 3974 kódszámú - nyílt pályázati 

felhívására - Kecskeméti Gábor köztéri szobrának Veres 

Gábor szobrászművész általi elkészítésére. A pályázat 

összköltsége 4.000.000,- Ft. A pályázathoz szükséges 

minimum 30 % (maximum: 1.200.000,- Ft) saját erőt Békés 

Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésében 

elkülönített célszámlán lévő fejlesztési céltartalékból 

biztosítja. 

 

Határidő: pályázat beadására: 2013. június 10. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 190/2013. (V. 30.) 

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

ülésterem elhagyására.  

 

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

 

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

munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

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

van.  

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

1. Koppné Dr. Hajdu Anikó  képviselő interpellációjára adott válasz:  

 

1. Vásárszél u. 2. alatti rendelő zöldfelületeinek karbantartása  

 

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

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A választ elfogadja, és megköszöni az elvégzett 

munkákat.  

 

 



 49 

2. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válaszok:  

 

1. A Templom-köznél lévő átfolyónál felgyülemlett anyagok eltávolítása 

2.Veres P. tér 9. alatti lakótömb vízmérőóra probléma 

3. Mezőőri motorkerékpár  

 

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

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Az 1. választ elfogadja.  

 

A 2. válasszal kapcsolatban elmondja, hogy nem teljesen erről beszélt, de majd ezt később 

előadja az új interpellációk keretében, de akkor ezt elfogadja.  

 

A 3. választ szintén elfogadja.  

 

 

3. Pocsaji Ildikó képviselő interpellációira adott válaszok:  

 

1. Kossuth u. 7. szám alatti lámpatest 

2. Ártézi kút megnyitása 

3. Aszfaltozásról tájékoztatás 

4. Csíkos u. szolgalmi jog 

 

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

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Az 1. válasszal kapcsolatban a „mikor?” kérdése továbbra is 

fennáll. Kéri, próbálják meg megsürgetni.  

 

A kúttal kapcsolatos 2. választ nem fogadja el.  

 

A 3. és 4. választ elfogadja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő nem fogadta el a 2. kérdésre adott választ, 

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

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Szalai László képviselő elhagyta az üléstermet, 

így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

230/2013. (V. 30.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Pocsaji Ildikó 

képviselőnek a Kossuth utcai artézi kút megnyitásával 

kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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4. Rácz Attila képviselő interpellációira adott válasz:  

 

1. Dánfoki fatörmelékek elszállítása 

2. Dánfokon eltűnt járdalapok pótlása 

3. Révhajó utcai út állagmegóvása 

 

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

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A válaszokat elfogadja. 

 

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Március 13-i keltezéssel azt a választ kapta egy interpellációra, 

hogy magánerős lakossági útalapépítési rendelet alapján lehet megszünteti az áldatlan 

állapotot a Vásárszélen. Úgy tudja, ha egy társasház az önkormányzat tulajdonában van, akkor 

a ráeső költséget a tulajdon arányában mindig ki szokta fizetni. Itt az az érdekes helyzet áll 

elő, hogy az épület 100%-ban az önkormányzat tulajdonában van, tehát az útalapépítés nem a 

magánszemélyt gazdagítaná, hanem a város tulajdonának az értékét növelné. Ennek 

figyelembevételével kéri, hogy valamilyen módon a város a saját ingatlana előtti út javítását 

oldja meg, hogy esős időben is közlekedni lehessen rajta.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: 1. Korábban már interpellált a Libazug utcai egyirányú 

táblával kapcsolatban, és akkor azt a választ kapta, hogy majd pénzügyi bizottsági ülésen 

visszatérnek rá, a bizottság vizsgálja meg. Azonban ez azóta nem történt meg, ezért kéri, hogy 

a következő bizottsági ülésre kerüljön be ez a kérdés.  

 

2. A Veres Péter téri lakók vízdíjfizetésével kapcsolatos múltkori interpellációjában lehet, 

hogy nem jól fejezte ki magát, ezért ismételten előadja a problémát. Időközben az egyik 

lakótól, Illés Lajostól kapott egy csomó iratot a lakók aláírásával, amelyben a lakóközösség 

ezzel a problémával foglalkozik (ezeket az iratokat átadja, és kéri a jegyzőkönyvhöz csatolni.) 

Problémájuk abból adódik, hogy nincs minden lakásban felszerelve vízóra, így akinek 

vízórája van, annak kiszámlázzák a vízórán mért mennyiséget, plusz különbözetként a 

fennmaradó fogyasztást is az összes lakó között osztják szét, nem csak azok között, akiknek 

nincs vízórájuk. Tehát akinek vízórája van, az kétszer fizet, nem csak a saját fogyasztását 

fizeti. Kérdésük, hogy ez jogos-e?  

 

3. A malomasszonykerti lakók érdeklődnek, hogy mikorra várható a Vízművek ajánlata a 

vízvezetésre? Közel másfél éve húzódik már ez a probléma.  

 

3. A Kentucky vendéglátó egység környékén lakók felkeresték, hogy megtörtént a zajmérés, 

de akkor, amikor nem volt disco, és ezt is az egységtől három házzal távolabb mérték. 

Javaslatuk, hogy akkor menjenek ki zajmérésre, amikor a lakók szólnak, és közvetlenül az 

egység melletti, illetve szemben lévő házaknál mérjék, hogy mekkora a zajszint. Akár éjjel 2 

órakor is menjenek ki, ő vállalja, hogy szól Polgármester Úrnak és Jegyző Asszonynak, hogy 

együtt menjenek ki a zajszint mérésre. Úgy gondolja, amíg valóban valamilyen komolyabb 

lépés nem történik, addig nem jut nyugvópontra ez az ügy. Egyébként ezzel kapcsolatban 

javasolja, hogy az egész városban éjjel 1 órakor zárjon be minden egység.  

 



 51 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A Szarvasi u. 16. és 20. szám alatti lakók fordultak hozzá azzal 

a kéréssel, hogy a Szarvasi u. 20. szám alatti épület belső udvari részén a járda lesüllyedt, 

balesetveszélyessé vált, sötétedés után nagyon balesetveszélyes rajta közlekedni, mivel a 

közvilágítás fénye is elég gyenge, nem ér el odáig. Mindkét lakótömb ezen a járdán 

közlekedik, ez 56 családot érint. Kérik ennek a járdarésznek a balesetmentesítését.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A Gólya és a Szík utca sarkán lévő árok szélén kiásott föld 

elszállítását kéri.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a 

hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület nyilvános ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző   
 


