JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. április 25-én, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László,
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó,
Rácz Attila, Szalai László képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Bimbó Mária mb. aljegyző, osztályvezető
Dr. Farkas László Járási Hivatal vezetőhelyettese
Dr. Kiss Péter Békés Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőhelyettese
Ladányi Zoltán Békési Rendőrkapitányság vezetője
Kiss András Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
Viczián György Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka
Zahorán Gyula Csaba Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka
Viszokainé Mári Renáta BMKM Munkaügyi Közp. Békési Kirendeltségvez.
Bereczki Lászlóné Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vezetője
Fenyvesi Bea BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. ügyvezetője
Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója
Erdősné Sági Mária Püski Sándor Könyvtár igazgatója
Sápiné Turcsányi Ildikó Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója
Kádasné Öreg Julianna BVSZSZK igazgatója
Méri Zoltán LISZ Kft. ügyvezetője
Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetője
Ilyés Péter BKSZ Kft. ügyvezetője
Krizsán Miklós könyvvizsgáló
Mester Péter bizottsági tag
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
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
Hajdu Lívia PR referens
Juhos Józsefné belső ellenőr
Samu Jánosné közmunka ügyintéző
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 (Koppné Dr. Hajdu Anikó
képviselő az ülés folyamán később érkezett).

Napirend előtt megadja a szót Viszokainé Mári Renátának, a Munkaügyi Központ
Kirendeltségvezetőjének, aki első alkalommal van itt a testületi ülésen, és kérte, hogy adjanak
lehetőséget részére egy program ismertetésére.
VISZOKAINÉ MÁRI RENÁTA kirendeltségvezető: Megköszöni a lehetőséget és üdvözöl
mindenkit. Néhány szóban bemutatkozik: 13 éve dolgozik a munkaügyi szervezetben, Gyulán
kezdett, ott is él, eredetileg sarkadi származású. Most a Békési Kirendeltség vezetője. Egy
Európai Uniós projekt megnyeréséről ad tájékoztatást. Ez a TÁMOP 145-ös kódszámot viseli,
és „A Jólmenő Vállalkozásokért” elnevezésű program, amelynek az a lényege, hogy az
álláskeresőik tudjanak a saját lábukra állni és vállalkozóvá válni a későbbiek folyamán. Ez a
program képzési segítséget nyújt, amely jogi tanácsadást, pénzügyi, marketing, kereskedelmi
ismereteket foglal magába. Ezután vállalkozást indíthatnak, de kezdetben nem a saját maguk
kockázatára, hanem egy ún. „burokban”, mentori szolgáltatással, és egy bizonyos idő eltelte
után vissza is léphetnek a vállalkozás indításától, semmilyen kockázatvállalás nem történik. A
képzés idejére is anyagi támogatást tud nyújtani a projekt, ez a keresetpótló juttatás, majd
pedig a vállalkozás indításakor ún. vállalkozóvá válási támogatást tudnak folyósítani. Ennek a
programnak volt egy elődje is, és 20 vállalkozás azóta is sikeresen működik, és még mindig
nyújt a Munkaügyi Központ részükre szakmai szolgáltatásokat, illetve mentori tanácsadást is.
Tehát még most sincs a kezük elengedve. Nagyon sok álláskeresőt megszólítottak a Békési
Járásban, több alkalommal is volt már ezzel kapcsolatos fórum a kirendeltségen. Mivel a
képviselők itt élnek a településen, bizonyára sokan keresik őket is munkalehetőséggel, ezért
ha olyanról tudnak, aki jó ötletekkel rendelkezik ugyan, de megfelelő anyagiakkal nem, akkor
irányítsák őket bizalommal a Munkaügyi Központhoz. A Titkárságon hagy itt szórólapokat.
Megköszöni, hogy meghallgatták.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszönik a tájékoztatót, amely bizonyára hasznos volt,
hiszen a lakossággal széleskörű kapcsolatban vannak. Korábban felajánlotta, hogy a helyi
médiában nyilvánosságot biztosítanak ennek a lehetőségnek, kéri, hogy ez ügyben keressék
fel munkatársait.
A következőkben javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását
az alábbi módosításokkal, kiegészítésekkel:
A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága által még nem került
elfogadásra a 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló, ezért javasolja levenni a mai ülés
napirendjéről az ezzel kapcsolatos III/9. sorszámú előterjesztést azzal, hogy a májusi testületi
ülésre terjesszék a beszámolót képviselő-testület elé.
Dankó Béla országgyűlési képviselő úgy tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2013. április
22-én az Országgyűlés megszavazta az Államháztartásról szóló törvény módosítását, amely
értelmében a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a
polgármester október 31-ig nyújthatja be a képviselő-testületnek, ezért javasolja a IV/1.
sorszámú, Békés Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója tárgyú
előterjesztés napirendről történő levételét.
Javasolja új napirendi pontként felvenni a meghívóban nem szereplő alábbi egyéb
előterjesztéseket:
IV/14. sorszámmal: Földgáz beszerzése a szabadpiacról
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IV/15.sorszámmal:

Belvízrendezés
az
élhetőbb
településekért
támogatási
szerződésmódosítások elfogadása
Energiatakarékos vízadagolók felszerelése
BKSZ Kft. kérelme
Tájékoztató a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásának folytatásáról
Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló
ingatlanok bérleti jogának albérletbe adásának lehetőségeiről és
feltételeiről szóló tájékoztató

IV/16. sorszámmal:
IV/17. sorszámmal:
IV/18. sorszámmal:
IV/19. sorszámmal:

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyalják
azzal a módosítással, hogy a III/4. sorszámú, „Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2013.
I. negyedévi eredményeiről” tárgyú előterjesztést a III/1. sorszámú előterjesztést megelőzően
tárgyalják.
Az új napirendi pontként felvett IV/14-19. sorszámú egyéb előterjesztést a nyilvános ülés
végén tárgyalják meg.
A III/12. sorszámú, „Javaslat „BÉKÉS MEGYÉÉRT” kitüntető díjra” tárgyú előterjesztést a
zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok között elsőként javasolja megtárgyalni.
Zárt ülésen kell megtárgyalni a III/12. előterjesztést, mivel kitüntetési javaslatot tartalmaz,
illetve a IV/11-12-13. sorszámú egyéb előterjesztéseket, mivel az érintettek kérték a zárt
tárgyalást.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot a fentiek 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
143/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. április 25-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I.

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

I/1.

Tájékoztató az
végrehajtásáról
Előterjesztő:

előző

képviselő-testületi

ülésen

elfogadott

határozatok

Izsó Gábor polgármester

I/2.

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő:
Tárnok Lászlóné jegyző

III.

Előterjesztések
1. Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2012. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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Ladányi Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető
2. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

2012.

évi

3. Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Zahorán Gyula Csaba tűzoltóparancsnok
4. Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2013. I. negyedévi eredményéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Beszámoló Békés Város Önkormányzata
teljesítéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2012.

évi

költségvetésének

6. Összefoglaló jelentés a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft. 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Polgár Zoltán ügyvezető
9. Beszámoló a LISZ Kft. 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Méri Zoltán ügyvezető
10. Békés Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV.

Egyéb előterjesztések
1. Békés Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. A Békési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Reményhír Intézményfenntartó Központ támogatási kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. A bölcsődei férőhelyek áttekintése, racionalizálási javaslat
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. A LISZ Kft. átszervezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Javaslat rekonstrukciós keret felhasználására
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Közép-Békési Centrum Egyesület létrehozása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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8. A Magyar Fürdővárosok Szövetségéből való kilépés kezdeményezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület támogatásának visszavonása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Földgáz beszerzése a szabadpiacról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Belvízrendezés az élhetőbb településekért támogatási szerződésmódosítások
elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Energiatakarékos vízadagolók felszerelése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. BKSZ Kft. kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Tájékoztató a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásának folytatásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok
bérleti jogának albérletbe adásának lehetőségeiről és feltételeiről szóló
tájékoztató
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Javaslat „BÉKÉS MEGYÉÉRT” kitüntető díjra
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
18. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
19. Horváth Erzsébet Békés, Téglagyár IX. ker. 84/4. lakásbérleti ügye
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
V.

Bejelentések, interpellációk

Egyidejűleg a III/9. sorszámú, „Beszámoló a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012.
évi tevékenységéről” tárgyú egyéb előterjesztést, és a IV/1. sorszámú, „Békés Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója” tárgyú egyéb előterjesztést leveszi a
mai ülése napirendjéről azzal, hogy a III/9. sorszámú előterjesztés a májusi testületi ülésre
kerül előterjesztésre.
Határidő:
Felelős:

azonnal, ill. értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

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

MUCSI ANDRÁS képviselő: Elmondja, hogy a FIDESZ-KDNP kezdeményezéseként a
rezsicsökkentéssel kapcsolatos aláírásgyűjtés elindult a városban is, és örömmel látják, hogy a
képviselő-testület tagjai támogatják a kezdeményezést, illetve az MSZP képviselőjét, Szalai
urat is szeretné kérni, hogy aláírásával támogassa ezt az akciót. Tudják, hogy elég jelentősen
nőtt a rezsi ára, és Magyarországon európai viszonylatban a legmagasabb az egy főre jutó
energiaköltség, ezért kérik, hogy a városi politikusok támogassák ezt az akciót.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Arra kéri a képviselő urat, hogy propagandacélokra ne használja
fel a képviselő-testület ülését. Nagyon fontos dologról van szó, de ennek most nem itt volt a
helye.
RÁCZ ATTILA képviselő: Véleménye szerint mindenképpen állást kellene foglalnia a
képviselő-testületnek is a rezsiköltség csökkentéssel kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy nem
feltétlenül propagandacélú volt a képviselő-társa hozzászólása.
A tájékoztató 2. pontjában az szerepel, hogy 2011 januárjában kezdték el Békésen a Hét
Krajcár gyermekélelmezési programot. Úgy emlékszik, hogy ez a program sokkal régebbre
nyúlik vissza.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Pedig helyes a dátum, két éve indították el ezt a programot.
Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos véleményhez hozzáfűzi, hogy hivatalból kellett szólnia, mert
a Városházán nincs helye ilyen pártpolitikai felhívásnak.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A maga részéről kimondottan örül, hogy Mucsi András
képviselő-társa külön felhívta a figyelmét erre a lehetőségre, mert nem is hallott erről, hogy
baj van az országban. Egyetért a rezsidíj-csökkentéssel, csak a mértékét kevesli.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul
veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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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: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2013. (IV. 25.) 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 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
146/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi
változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2013. I. negyedévi
eredményéről

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag javasolja a tájékoztató elfogadását.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése nem a tájékoztatóhoz, hanem a következő anyaghoz, a
2012. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódik, amelyben tájékoztató jelleggel néhány
adat szerepel, pl. a tervezett bevétel 116%-ra, a tervezett kiadás 219%-ra, az eredmény
71,69%-ra teljesült. Ezeket nem lehet pontosan megbecsülni, ezért is írták, hogy ezek
tájékoztató jellegűek, azonban kérdése, hogy ilyen mértékű eltérések abból adódnak-e, hogy
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az árfolyamveszteség amiatt jelentkezik nagyobb mértékben, mint az árfolyam nyereség, hogy
kiszámíthatatlan volt az árfolyammozgás az elmúlt évben? Különböző politikai
nyilatkozatokra, külföldi hatásokra gondol.
FENYVESI BEA ügyvezető: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy nincs árfolyamveszteség,
amit a beszámolóban talál, a december 31-i elszámolás alapján számított árfolyamveszteség,
ami ebben az évben pluszként fog megjelenni. Miután az összes euró eladásra került a 300
feletti árfolyamokon, a jelenlegi tájékoztatóban látszik, hogy a december 31-i aktív
ügyletekben fel van sorolva, hogy az 1.317 ezer eurónak milyen bekerülési árfolyamai voltak.
Ezek ebben a negyedévben, amikor felment az árfolyam 307-re, eladásra kerültek, és lett is
756.998 Ft árfolyamnyereség. Tehát a december 31-i 291,29 Ft-os árfolyamon került
átértékelésre az akkor meglévő euró, és ez csak egy számított árfolyam, ugyanakkor az eladás
a bekerülési értéken, vagy felette történik, ami meg is történt.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a BUDAPEST PRIVINVEST Kft. által készített, a kötvényforrás pénzügyi
műveleteinek eredményéről szóló 2013. I. negyedévi
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában
végzett 2012. évi tevékenységéről

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tisztelettel köszönti a testületi ülésen a napirendi pont
tárgyalásához megjelent Dr. Kiss Péter rendőr ezredes urat, főkapitány helyettest a Békés
Megyei Rendőrfőkapitányság részéről, illetve Ladányi Zoltán alezredes urat, a Békési
Rendőrkapitányság vezetőjét, aki az előterjesztést készítette, a szakmai anyagot összeállította.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
Kérdések

- észrevételek:

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Kiváló együttműködés van a Békési Rendőrkapitányság és az
önkormányzat, illetve a város lakosai, intézményei között, és éppen egy tegnap éjszakai
betöréses lopás sorozatot felderítettek, így a tetteseket elfogták az áruval együtt. Ebből is
látszik, hogy mennyire jól végzik munkájukat, továbbra is jó munkát kíván kapitány úrnak és
csapatának.
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RÁCZ ATTILA képviselő: Csatlakozik a képviselő-társa által elmondottakhoz. A Békési
Rendőrkapitányság hosszú évek óta kimagasló elismerések mellett végzi a munkáját, és való
igaz, hogy a képviselő-testületnek is meg kell ezt köszönnie.
Az előterjesztés szemléletes, mindenki számára jól követhetően mutatja a városban meglévő
közbiztonsági tendenciákat. A 4. oldalon van egy táblázat, amely a bűnügyi tevékenységre
vonatkozik, és lehet, hogy csak elírás, mert a 2011-es adat a táblázatban 808, ugyanakkor a
számadat 643. Ha ténylegesen 808, akkor sokkal jobb a mutató, sokkal nagyobb a visszaesés.
A mutatók mindenképpen bizakodásra adnak alapot. A város lakói biztonságban érzik
magukat. Nem hallja az utcán azt a fajta véleményt, hogy a rend őrei fölöslegesen
háborgatnák a lakosságot. Oly mértékben vannak jelen, amilyen mértékben jelen kell lenni.
Ez nagyon fontos, hogy meg tudják találni azt a mértékű jelenlétet, amelynek megvan a
visszatartó ereje, és ugyanakkor a lakosság is azt érzi, hogy a biztonsága nem csökken.
Megköszöni a kapitányság által végzett munkát, külön a kapitány úrnak.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Elsősorban a rendőrséggel való jó kapcsolatot emeli
ki, hiszen a heti fogadóóráján sokszor találkozik olyan üggyel, amelyre a rendőrséggel
közösen szinte azonnal találnak megoldást.
Évek óta továbbguruló probléma a vendéglátó egységek működésével kapcsolatos probléma.
Mindig más vendéglátó egységgel van gond, most a Kentucky nevű egységgel. Ez az
önkormányzat és a rendőrség közös problémája, ugyanis mind az egységen belül merülnek fel
problémák, mind azon kívül, az utcán is folytatódnak az események. Van olyan szombat, vagy
péntek éjszaka amikor 4-5-ször is bejelentés, feljelentés érkezik a rendőrségre. Az
önkormányzaton belül is jegyző asszonnyal, és a jogásszal keresték a megoldást, ami az
ifjúságot is engedi szórakozni, de az ott lakók életét sem keseríti meg. Mindegyik
vendéglátóipari egység olyan környezetben volt, van, amely előbb volt lakókörnyezet, és
utána lett a lakókörnyezet közepén a kocsma. Reménykedtek, hogy az új üzemeltetővel
oldódnak a gondok, de sajnos rosszabbodtak, mert most már a szomszéd utcákat is ellepik az
autók. Ma is hívta egy ott lakó, hogy már másodjára törik be az ablakát. Ahogy jön a nyár, és
nyitva maradnak az ablakok, a probléma egyre nagyobb. Azt is beszélték, ha 10-25 fiatal
kimegy cigarettázni az utcára, mert csak ott lehet, és az éjszaka csendjében csak beszélget
normális emberi hangon, már az is zaj annak, akinek nyitva van az ablaka és aludni szeretne.
Jegyző Asszonnyal beszélve felmerült az is, hogy nagyon nehéz egyetlen egy vendéglátóipari
egységnek a működését korlátozni. A logikusabb az lenne, ha olyan lenne a rendeletünk,
amely mindegyik vendéglátóipari egységre vonatkozik a városban. Ezért elgondolkodott azon,
mi lenne, ha olyan rendeletünk volna pl. hogy a hidegkonyhás vendéglátóipari egységek
hétköznap 22 óráig lehetnek nyitva, szombat-vasárnap 23 óráig, maximum 24 óráig. A
melegkonyhás egységek, ahol van pl. esküvő, stb., addig lennének nyitva, ameddig szükséges,
de ez legyen előre bejelentés-köteles. Azzal nem jutnak előrébb véleménye szerint, ha még
hónapokig méregetik a zajt, ami már megtörtént a régi bérlőnél, aztán még legalább húszszor
kihívják a rendőrséget, abból csak az lesz, hogy még jobban el fog mérgesedni a helyzet, és az
ott lakók nem tudnak pihenni. Nem tudja, hogy mit szólnak az ötletéhez a joghoz értők, vagy
rendőrkapitány úr?
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen is ezzel a témával foglalkoztak a leghosszabban.
Reméli, hogy lesz is értelme. Bízik benne, hogy a vendéglátó egység, az ott szórakozó
fiatalok, és különösen az ott lakók megelégedésére fog majd történni valami.
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DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: El szeretné még mondani, hogy nézte például a
legutóbbi Kentucky rendezvény ún. bulifotóit. Nem látott semmi rosszat, szórakozó fiatalokat
látott rajta. Valahogy rajtuk is segíteni kellene ennek az ügynek a megoldása kapcsán. Így
jutott eszébe az, hogy elég sok mezőgazdasági, ipari egység van a város peremkerületén. Nem
tudna esetleg a város felajánlani, vállalkozók részére meghirdetni üzemeltetésre egy olyan
helyet, amely lakott területen kívül van, és ott hétvégén nyugodtan tudnának szórakozni a
fiatalok.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A tapasztalat az, hogy Dánfokon pedig az ott élők és nyaralók
szokták feljelenteni a szórakozókat. Ez a 22-es csapdája. Akkor hol lehet szórakozni
különböző korosztályoknak?
RÁCZ ATTILA képviselő: A Kentucky előző tulajdonosa, amikor sűrűsödtek körülötte a
problémák, megvált az egységtől. Aki pedig átvette, beruházott, örökölte a problémákat is,
széleskörű összefogás zajlik a lakosok részéről ellene.
Békés városban a budapesti disco-baleset óta egy olyan szórakozóhely van, amely hivatalos
disco-engedéllyel rendelkezik, ez pedig a Kazamata Pince. A többieknek nincs hangos zenére
engedélyük, nincs menekülési útvonal, zajbemérés, amit előírtak a budapesti baleset óta.
Arra, hogy a város lakott területén kívülre tereljék az ilyen hangos szórakozóhelyeket,
külföldön vannak jó példák. Ott minden ilyen hangos zenés szórakozóhely engedélye csak
lakott területen kívülre szólhat. Nyilván mindig a környező lakosság béketűrésétől és a
sűrűségétől függ. Dánfok valóban jó példa, mert ott is volt kezdeményezés, voltak
szombatonként rendszeres rendezvények, és az ottani zajkibocsátás miatt a nyaralók
összefogtak és kérték a jegyzőt, hogy lépjen fel hathatósan ennek megszüntetése érdekében.
Igazából vállalkozópártiak is szeretnének lenni, és jó lenne, ha lenne a fiataloknak szórakozási
lehetőség, de egyébként a mai szórakozási szokásokkal is van némi probléma. Inkább
lakásokban, házibulikban zajlik. Jelenleg a maga részéről nem lát jó megoldást.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: Úgy gondolja, hogy nem a szórakozó emberekkel van a probléma, hanem a
duhajkodó, törő-zúzó, ablakbetörő emberekkel.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Hosszú évek óta dolgoznak együtt a rendőrkapitánysággal, és ő
is azt tapasztalja, hogy évről-évre egyre inkább fejlődik Békésen a közbiztonság, ami nagyon
jó. Ez hozzátartozik az élhető város képéhez. Aki törvényt, szabályt sért, az nem veszi
jónéven, ha leállítják, de a járókelőket valóban nem zaklatják a rendőrök. Jelen vannak, de
úgy, hogy mégsem látszanak, nem meghatározóak. Ez mindenképpen nagyon jó és
megnyugtató, ahogy a bűnügyi statisztikák is mutatják, és a lakosság életérzete sugározza
magából. Az önkormányzatnál elég sok minden lecsapódik, előbb-utóbb minden eljut ide,
talán a legátfogóbb képet itt tudják alkotni arról, hogy ezen a területen mi a vélemény. Úgy
gondolja, általános véleményt mondhat azzal, hogy a lakosság megelégedésére működik a
békési rendőrség. Ennek vannak különböző statisztikai mutatói, különböző megelégedettségi
felmérések készültek, és a majdnem 200 felmérésből Békés a 19. helyen van az országban. Ez
azt mutatja, hogy első 10%-ban benne van, ami mindenképpen jónak mondható.
Valamennyiük nevében gratulál és köszöni azt a munkát, ami a helyi kapitányság és dolgozói
végeznek.
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LADÁNYI ZOLTÁN kapitányságvezető: Vámos László képviselő által említettekre elmondja,
a rendőri munkában az egy nagyon szép dolog, amikor eredményt tudnak elérni a bűnügyi
területen. A tegnap éjszaka, illetve a ma reggeli időszak erről szólt. Történt egy
bűncselekmény egy oktatási intézményben, ahonnan különböző dolgokat vittek el a
tanulóktól. Ennek az elkövetői meglettek. Öröm azt látni a kollegákon, vagy a sértetteken,
amikor visszakapják az eltulajdonított értékeiket. Természetesen ez a reagálóképességük egy
nagyon fontos része, hogy azonnal lépjenek, és ha van eredmény, az tényleg nagyon jó.
Rácz Attila képviselőnek köszönik szépen a dicséretet. Adminisztrációs hiba történt a
beszámolóban, a 808 a jó számadat.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester úr által elmondottakra kifejti, ténylegesen van véleménye a
Kentucky vendéglátóipari egységről. Természetesen mindenki előtt tisztázott, hogy a
rendőrségnek ebben a problémában milyen feladata van. Az engedélyezés nem a rendőrség
hatásköre. Az ott, illetve kint történő rendzavarás, zajongás, nem megfelelő viselkedés
ellenőrzése, illetve szankcionálása a rendőrség feladata. Természetesen mindig elmondja, és
most is, hogy tudnak a problémákról, mert őket is megkeresték, személy szerint őt is az ott
lakók. Meg is érti őket, mert a pihenéshez nekik is van joguk. Azt próbálta nekik elmondani,
hogy ha jogsértést észlelnek, akkor be kell szólni a rendőrségre, mert akkor úgy tudják esetleg
megfogni a garázda jellegű személyt, a csendháborítót, stb. Ez a hölgy is bement hozzá,
akinek másodjára betörték az ablakát, és ez tényleg bosszantó, nem jó dolog. Viszont most
szólt először a rendőrségre. Azt megelőzően nem akart rendőrségi ügyet, ezt is megérti, csak
az is fontos, hogy mindig szóljanak a rendőrségnek, ugyanis most is igazoltattak a környéken
a járőreik, és akkor is nagy valószínűséggel igazoltattak, és nagy valószínűséggel össze tudták
volna rakni a képet, hogy esetleg kik voltak azok a személyek ott abban az időszakban. Azért
említette ezt példaként, mert továbbra is azt tudja mondani az ott lakóknak, hogy be kell
szólni, és ha kell, el kell menni a bíróságra, hogy tudjanak benne intézkedni. Ha valakit eljárás
alá tudnak vonni, akkor legközelebb meg fogja gondolni, hogy hogyan viselkedik az utcán, és
engedi pihenni az ott lakókat.
Abban látja még a megoldást, ha az üzemeltető valamilyen belső területen tudna megfelelő
dohányzóhelyet kialakítani, akkor ezzel már jobb lenne a helyzet. Természetesen a lakókat
nem csak a külső garázda jellegű magatartás zavarja, hanem a hangos zene is. A rendőrség
természetesen jelen van, csak nagyon nehéz feladat egy majdnem 20 ezer lakosú városban egy
adott napon egy adott területre a rendőri jelenlétet biztosítani, ott tartani az erőt.
Arról is beszéltek már, nem biztos, hogy ez a szórakozóhely az adott utcaszélességgel,
lakóházak közvetlen környezetében jó helyen van, de nem hiszi, hogy ez a rendőrség
megítélésére tartozna.
Megköszöni a dicsérő szavakat, és a bizottsági ülésen elhangzott hasznos dolgokat is. Ezeket
az eredményeket úgy tudják elérni, hogy napi kapcsolatban vannak az önkormányzattal, a
képviselő-testülettel, az oktatási intézményekkel, a lakossággal, mert minden apró, pici
mozdulatra mozdulnak, és akkor érzik, hol a baj, hová kell rendőri erőket tenni.
Még egyszer szeretné megköszönni az önkormányzatnak azt, hogy emléktárggyal jutalmazta a
Rendőrség Napja alkalmából az egyik kollegájukat.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: Tegnap a bizottsági ülésen nem mondta el, hogy az ott lakók elmondták,
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hogy a hétvégén két körzeti megbízott teljesített szolgálatot a Kentuckynál, és nagyon jónak
tartották. Azt is elmondták, nem feltétlenül biztos, hogy jó az, hogy fiatal, szórakozni járó
rendőröket küldenek ki oda, ugyanis vannak olyan fiatal rendőrök, akik szintén oda járnak
szórakozni. Közel nem volt annyi probléma, két körzeti megbízott volt, igazoltattak, és
sokkal nagyobb rend volt kint az utcán, mint a korábbiakban. Ha a jövőben hasonlót meg
tudnának valósítani, ezzel is vissza tudnák szorítani a garázdaságot, kiabálást, hangoskodást.
LADÁNYI ZOLTÁN kapitányságvezető: Hozzá is eljutott a két kollegájának az elmúlt
hétvégén a tevékenysége. Tudomása szerint kevesebben is voltak az adott napon a
szórakozóhelyen, de plusz két fővel ott voltak a szórakozóhely környékén. Egyéb esetekben
nem minden esetben tudják ezt megtenni, hogy csak azon az adott részen ott legyenek.
Természetesen frekventáltan ott lesznek, a rendőrség feladata, hogy rendet tartson,
megpróbálják ezt biztosítani, de nehéz dolog, mert máshonnan kell a rendőri erőket elvonni.
A fiatal kollegák szórakozásáról elmondja, természetesen ők is elmehetnek szórakozni, de a
kettőt nagyon élesen ketté kell választani, mert intézkedési kötelezettségeik vannak, és
szankcionálhatnak is.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Hagyományosan jó az együttműködés a rendőrség és a
polgárőrség között. Egy ilyen Kentucky, vagy Dánfoki esetnél a polgárőrök is tudnak segíteni,
hiszen jelentős önkormányzati támogatásban részesülnek. A lakosság részéről nyilván
elsősorban a rendőrséget keresik, de úgy gondolja, hogy fel kell venni a kapcsolatot a
polgárőrökkel, mert az ő jelenlétük is talán elrettentő erővel járhat.
Mint várost járó ember tapasztalja, hogy a járőrözés megfelelő, olyan helyekre is kimennek a
rendőrök, ahol korábban nemigen találkozott velük. Esti órákban, sötétben, szürkületben
megy a rendőrautó, és az emberek biztonságérzetét és közérzetét ez nagyban javítja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Alpolgármester úr javaslatát meg kellene vizsgálni, hogy milyen
módon tudják rendeletben szabályozni a hangos szórakozás feltételeit. Tudja, hogy jelenleg
eljárás van folyamatban a Kentucky ügyében, ezt nyilván végig kell vinni, és ha a hatósági
eljárás nem vezet eredményre, meg kell vizsgálni a további lehetőségeket.
Ezzel párhuzamosan a hivatal munkatársai vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy milyen
módon lehetne mindkét félnek az igényeit és szokásait tiszteletben tartva ezt a kérdést egyszer
és mindenkorra szabályozni. Próbáljanak rá jogi megoldást találni, amennyiben ez a mostani
eljárás nem vezetne eredményre. Jelenleg kifejezetten ez az egy hangos szórakozóhely van,
ami állandóan visszatérő téma, illetve Dánfok nyáron, de az csak időszakos.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Koppné Dr. Hajdu Anikó 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
148/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
a
Békési
Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2012. évi tevékenységéről

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirend tárgyalásához megjelent Kiss András urat,
a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, és Viczián György urat, a
Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokát, illetve Zahorán Gyula Csaba
urat, a Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
A kapcsolatok javulását, és az egyre javuló szakmai munkát emeli ki. Bízik benne, hogy ez
tovább fog erősödni és javulni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság látja el a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság szakmai irányítását és felügyeletét, nagyon szoros a
kapcsolat közöttük. Ez is az apropója, hogy megismerhették munkájukat. Mindenképpen jó az
együttműködés, példaértékű a szakmai segítségnyújtás, melyért köszönetét fejezi ki.
Segítettek abban, hogy az elmúlt időszakban sikerült kialakítani egy megnyugtató
munkarendet az önkormányzati tűzoltóságnál.
VICZIÁN GYÖRGY tűzoltóparancsnok: A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatban
kiegészítésként elmondja, hogy a tűzvédelmi törvény a tűzoltóparancsnokoknak előírja, hogy
minden településen, amely a működési területéhez tartozik, beszámoljon minden évben.
Szívesen jönnek ide, az előző év decemberében számolt be először. Akkor már beszámoltak
azokról a legfontosabb változásokról, amik a szervezeti átalakítással kapcsolatosak. Ehhez
képest annyi változás történt, hogy a járási rendszer kialakításához igazodva
katasztrófavédelmi megbízottak kezdték el a munkájukat, Békésen is dolgozik egy kollegájuk
a rendőrség épületében, neki feladata, hogy a járáshoz tartozó hét településen segítse a
polgármesteri hivatalok munkáját.
Szóba került az önkormányzati tűzoltóság. Való igaz, hogy feladata a hivatásos
tűzoltóparancsnokságnak, hogy irányítsa, és szakmailag felügyelje az önkormányzati
tűzoltóságok tevékenységét. Ez a tevékenység állandó jellegű, gyakori ellenőrzésekkel, közös
gyakorlatokkal, állandó jelenlétükkel valósul meg. Ennek tapasztalatait ismerteti most.
Lényege, hogy mind szakmailag, mind személyi feltételekben, illetve a legszükségesebb
technikai feltételekkel az önkormányzati tűzoltóság rendelkezik. El tudja látni a feladatát. A
kirendeltség az önkormányzati tűzoltóság tevékenységét megfelelőnek minősítette, és a
számok is ezt igazolják. Békéscsaba település kb. 400 esetben vonult erre a területre, és
vonulási területükön innen történik a legtöbb bejelentés, kb. 130-131 esetben vonultak a
2012-es évben Békés város közigazgatási határán belül valamilyen fajta eseményhez. Ezek
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egy része tűzeset volt (75 eset), ebből döntően szabadtéri tűzesetek voltak, 20 esetben kellett
lakóépületi tűzesetnél beavatkozniuk. A 130 esetszám az előző évekhez képest csökkenő
tendenciát mutat. A műszaki mentések döntően a természeti károk felszámolásából adódó
beavatkozások voltak.
Az előző évben valóban egy nagyon komoly változáson vannak túl, úgymint egy csomó új
jogszabály, teljesen új jogi környezetben, újszerű formában dolgoztak. Ennek lett a
következménye az, hogy az önkormányzati tűzoltóságnak is ilyen formában meg kellett
alakulni. Most úgy látszik, hogy az állami támogatással és az önkormányzat által nyújtott
támogatással az önkormányzati tűzoltóság működése biztosított az idei évben is.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további 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
149/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi
tevékenységéről

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
Sajnálattal állapíthatják meg, hogy az idén kb. 7 millió Ft-tal kevesebb központi támogatást
kap az önkormányzati tűzoltóság.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását.
RÁCZ ATTILA képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen is elmondta, szerencsés lenne, ha csak
olyan mértékben kellene hozzájárulnia az önkormányzatnak a tűzoltóság működéséhez, mint
azt az átalakulás során is vélelmezték. Szerepel az anyagban, hogy egy gépjármű fecskendőt
feltétlenül be kellene szerezni. Kérdése Viczián György úrhoz, hogy a kapcsolati rendszerén
keresztül esetleg nem tudna-e segíteni a Békési Önkormányzati Tűzoltóságnak? Korábban
voltak olyan lehetőségek, hogy Németországból, Hollandiából 1,- Ft-ért, vagy jelképes
összegért az ott már nem korszerű, de nálunk még mindig nagyon jó paraméterekkel
rendelkező tűzoltó fecskendőket lehetett kapni. Nincs-e erre lehetőség, hogy ebben is
közbejárjon, hogy ilyen fecskendőhöz jussanak?
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VICZIÁN GYÖRGY tűzoltóparancsnok: A fentiekkel kapcsolatban elmondja, hogy az állami
támogatások megítélése során jogszabályok írják elő, hogy milyen módon, és mennyivel lehet
támogatni az önkormányzati tűzoltóságokat. Az önkormányzati tűzoltóságok, akik rosszul
jártak ezzel, vitatják ezt a pontrendszert. Olyan szempontokat vesznek többek között
figyelembe, hogy milyen távolságra vannak a hivatásos tűzoltóságtól, és Békés esetében
negatívan érinti az önkormányzati tűzoltóságot, de több szempontot is figyelembe vesznek. Ez
ellen nem tudnak tenni, de jelzik ezeket az észrevételeket. Parancsnok úr több fórumon is
szóvá tette ezt, illetve ők is jelezték.
A gépjármű fecskendő beszerzésével kapcsolatban elmondja, amit az országba behoztak ilyen
kedvezményesen, azok döntő többsége a települések testvérvárosi kapcsolatai útján kerültek
be az országba. Nekik más csatornákon, pályázatokon, illetve országos beszerzés útján jönnek
a járművek. Vannak ilyen kapcsolataik, de ezek inkább az önkéntes tűzoltóságokra
jellemzőek, akik döntően így szerzik be a járműveiket, de parancsnok úrnak nagyon szívesen
segítenek, hogy milyen forrásokat tudnak erre.
KOPPNÉ DR HAJDU ANIKÓ képviselő: Ebben az előterjesztésben olvasott a
pajzsrendszerről. Kérdése, hogy változott-e a tűzoltók rekació-sebessége, tehát hogy milyen
gyorsan tudnak vonulni a tűzesetekhez, mióta ez a pajzsrendszer működik?
KISS ANDRÁS kirendeltségvezető: Válaszában elmondja, hogy ez a pajzsrendszer tavaly
került kialakításra. Addig a tűzjelzések a különböző tűzoltóságokra futottak be, és onnan
történt az egységek leriasztása. Tavaly évtől kezdődően ez egy központba, a Békés Megyei
Igazgatóság Központi Ügyeletére fut be, ahol erre a tevékenységre speciálisan felkészített
kollégák veszik a jelzést, és számítógépes támogatással történik a riasztás (felajánlj egy
riasztási fokozatot, hogy milyen jármű és mennyi vonuljon a tűzesetekhez). Voltak az előző
évben akadozások, csúszások, de a szoftvereken folyamatosan finomítottak. Egyébként
emellett ha a pajzsrendszerben bármilyen probléma felmerül, hagyományos, vagy korábban
megszokott módon, közvetlen rádiókapcsolaton is megtörténhet a riasztás. A pajzsrendszer
továbbfejlesztése várható, hiszen a tervek szerint az országban két fogadóközpont lesz:
Szombathelyen és Miskolcon, és oda fog befutni az összes jelzés – a tűzoltósági és a
rendőrségi együtt.
A rendőrségi beszámolóban említették a szórakozóhellyel kapcsolatos problémákat. Valóban
megszigorodtak 2011-ben az ilyen fajta rendezvények tartásának az engedélyei. Azonban van
egy választóvonal, 300 fő befogadóképesség alatti, ill. feletti szórakozóhelyekre egészen más
szabályok vonatkoznak. Ettől függetlenül a 300 fő alattinál is, mint az itteni, vannak olyan
tűzvédelmi szabályok, amelyeket be kell, hogy tartson az üzemeltető. Alapvető a száma, tehát
amennyire engedélye van, annyit engedhet be, a menekülési útvonalakat nyitva kell, hogy
tartsa, megfelelő tűzoltó készüléket megfelelő számban kell tartania, az oktatásokat,
egyebeket meg kell, hogy tartsa. Ezeket a szórakozóhelyeket a tűzvédelmi hatóság leginkább
a rendőrséggel együtt ellenőrzi. Ennek kétfajta módja lehet. Az egyik, hogy kiértesítés útján
kimennek a helyszínre, és megvizsgálják, hogy adottak-e a feltételek. A másik lehetőség
pedig az, hogy előre be nem jelentett módon mennek ki ellenőrizni, és ilyenkor általában a
jelenlévő számot, és a menekülési útvonalakat ellenőrzik, hogy azok megfelelnek-e az
előírásoknak. Lehetőségük van, sőt kötelességük a szórakozóhely bezárására számtúllépés
esetén. Ebben az évben is voltak már Békésen, és a környező településeken is ellenőrizni.
Nem gondolja, hogy tűzvédelmi probléma lehetne, de ha mégis, akkor mint tűzvédelmi
hatóság fel tudnak lépni. Azonban az, hogy az utcán dohányoznak, hangoskodnak, nem az ő
hatáskörük.
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Valóban volt olyan időszak, hogy 1,- Ft-ért lehetett tűzoltó
autókat kapni, Békés Városba annak idején az akkori polgármester, Kökéndy József úr hozott
ide az akkori testvérvárosból szintén 1,- Ft-ért járműveket, de ezek sem elméletileg, sem
gyakorlatilag nem voltak alkalmasak arra, hogy bármiféle bevetésre alkalmasak legyenek.
Ezért aztán tovább is ajándékozták más tűzoltó egyesületeknek. Az utóbbi időben az
önkéntesek is 12-15 ezer euróért vásároltak Ausztriában és Németországban autókat. Ha az
önkormányzati tűzoltóság talál autókat, és jelzi, hogy azokat szeretné megvásárolni, és
valamilyen segítséget is szeretnének kérni hozzá, lehetséges-e, hogy az önkormányzat ehhez
plusz támogatást kapjon? Az egyesületeknek nagyobb esélyük lenne pályázatok benyújtására
ilyen célra is, de lenne-e ilyen lehetősége az önkormányzati tűzoltóságnak is?
VICZIÁN GYÖRGY tűzoltóparancsnok: Általánosságban elmondható, hogy nagyon szigorú
szabályok vannak arra, hogy milyen eszközöket lehet tűzoltásra használni. Az önkéntesek
számára ezek a szabályok kötetlenebbek. Meg van határozva, hogy mennyi és milyen
minőségű felszerelésnek kell a rendszerben lenni, és azoknak a szükséges felülvizsgálattal is
rendelkezi kell. Tehát azt is meg kell nézni, hogy milyen járművet szerez be egy
önkormányzati tűzoltóság, meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak. Ebben tudnak
segíteni, hogy milyen képességekkel, műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie egy tűzoltó
autónak. Tudomása szerint anyagi támogatásra nincs lehetőség. Pályázatokat az önkéntes
tűzoltó egyesületek részére írnak ki, mely tavaly is volt, és idén is. Működő egyesületek
pályáztak, és nyertek is. Az önkormányzati tűzoltóságnak ezen a vonalon pályázati lehetősége
nincs tudomása szerint. Tehát ebben anyagilag nem tudják támogatni az önkormányzati
tűzoltóságot.
KISS ANDRÁS kirendeltségvezető: A gépjárművekkel kapcsolatban hozzáfűzi, hogy
előzőekben volt lehetőség arra, hogy köztestületi, vagy önkormányzati tűzoltóság is pályázott
gépjárműre, így Békés Megyéből Tótkomlós akkor egy teljesen új járművet kapott egy elég
komoly önrész befizetése után. Egy új jármű ára egy használtnak akkor a tízszerese is lehetett.
Jelenleg egy tűzoltó autókat gyártó cég Magyarországon elég komoly fejlesztésen esett át, és
szándék van arra, hogy Magyarországon kezdjenek el kompletten tűzoltó autókat gyártani.
Ezekkel az új járművekkel elsőként a hivatásos tűzoltóságokat látják el, az idén is adtak már
át ilyen autókat. A leadott járművek felújítás után visszakerülhetnek akár önkormányzati
tűzoltóságokhoz is, tehát itt van esély arra, hogy ilyen fajta járműhöz hozzájussanak. Az 1,Ft-os jármű elég csalóka volt, mint hallhatták, hiszen a szigorú előírásoknak nem felelt meg.
Ezért jól meg kell gondolni, hogy milyen járművet hozzanak be. A jogszabály egy tartalék
járművet ír elő az önkormányzati tűzoltóság részére, és jelenleg ez bérelt autó, ezért hosszabb
távon lehet, hogy kifizetődőbb lenne egy használt, de jó állapotú saját jármű beszerzése.
RÁCZ ATTILA képviselő: Mészáros Sándor képviselő által elmondottakra meg kívánja
jegyezni, hogy Kökéndy József polgármester idejében csak egy testvérvárosa volt Békésnek,
Gyergyószentmiklós, és onnan nem kaptak járműveket. A gépjárművek akkor Mezőberény
testvértelepülésétől kapták Németországból, és nem azért nem tudták üzembe helyezni, mert
nem volt megfelelő a magyarországi jogszabályoknak, hanem mert olyan költséget rótt volna
a honosítása, amit nem tudott vállalni akkor az önkormányzat, de maga a gépjármű akkor
használható volt.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a Békési Önkormányzati Tűzoltóságnak az elmúlt
évi munkáját, azt a nem kis energiát és türelmet igénylő munkát, amivel sikerült
működőképessé tenni, rendezni az adminisztrációs és anyagi ügyeket, felszereléseket
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biztosítani. Úgy tudja, hogy javulás mutatkozik a gyakorlatok elfogadása esetében is. Ez
mindenképpen megnyugtató az önkormányzat részéről, hiszen azért hozták létre ezt a
szervezetet annak idején, hogy minél közelebb legyen, és ezzel is részben munkát tudtak
teremteni. Beilleszkedtek a város szervezeteinek egységébe is. Sajnos az anyagiak a törvényi
szabályozások miatt másként alakultak, de ez a teher, ami most kb. 2,5 millió Ft az
önkormányzatnak, nem olyan nagyságrendű, hogy ezt ne tudnák évről-évre kifizetni. Arra
kéri Parancsnok urat, hogy a saját bevételeket próbálják meg minél nagyobb mértékben
növelni, bár tudja, hogy nem sok a lehetőség, de ezzel be tudnának segíteni az anyagiakba.
Kéri, hogy az önkormányzat köszönetét az állománynak is tolmácsolja.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Önkormányzati
Tűzoltóság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló Békés Város
költségvetésének teljesítéséről

Önkormányzata

2012.

évi

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a beszámolót, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta a
beszámolót, és elfogadásra javasolta.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint akkor nem okoz gondot az, hogy mikor
veszik figyelembe a pénzmaradványt, ha a város költségvetése egyensúlyban van. Azonban ha
a város költségvetésének a bevételi és kiadási oldalát egy fiktív számmal hozzák egyensúlyba,
akkor véleménye szerint már azokat a szabad felhasználású pénzmaradványokat, mely a
költségvetés készítésekor ismert volt, figyelembe kellett volna venni. Véleménye szerint
voltak ilyen számok, pl. a bevételi oldalon meg lehetett volna saccolni az iparűzési adó
várható többletbevételét, vagy a likvidhitel kamat megtakarítását. Ez nem történt meg, és
kreáltak egy 233 milliós hiányszámot. Ez azért problémás, mert erre a 233 millió Ft hiányra
hivatkozva lett zárolva az intézmények költségvetésének első féléves kiadásának egy része,
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civil szervezetek, illetve sportegyesületek támogatásának egy része. Pedig azt lehetett tudni,
hogy ez a 233 milliós hiány nem valós szám. Ez negatívan érintette ezt a három területet is.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A pályázati forrásokból is sok pénz folyik be a városba, és
ehhez önerőt is kell biztosítani, melyet látnak is az előterjesztésből. Eddig 5 nyertes pályázatot
számolt össze. Többször kérték már Mucsi András képviselővel, hogy a nyertes pályázatokról
részletes tájékoztatást adjanak; pl. ki dönti el, hogy ki legyen a projektmenedzser, hogyan
vannak felépítve a pályázatok, kik az alvállalkozók, kik végzik el ezeket a munkákat, kik a
pályázat kezeléséért a felelősök. Legalább egy pályázat megvalósítási folyamatáról
szeretnének részletes kimutatást, tájékoztatást kapni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Képviselő Asszony ezekbe az anyagokba bármikor betekinthet,
külön szabályzat alapján történik a pályázatok lebonyolítása. Van, amire közbeszerzés kell,
van amire ajánlatokat kell kérni, van amit bizonyos összeg alatt el lehet döntenie a
polgármesternek egy személyben. A Műszaki Osztály nem zárkózik el ez elől, és bármelyik
képviselő számára adott a betekintési lehetőség.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot a kiegészítésben foglalt módosító javaslat figyelembevételével.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2013. (IV. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 1.) önkormányzati
rendeletben az alábbi forráscsere végrehajtásáról intézkedjen:
- támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére
- 2012. évi szabad pénzmaradvány igénybevétele

-75 311 EFt
+75 311 EFt

3. Békés

Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi szabad
pénzmaradványból 57.000 EFt-ot működési céltartalékba helyez, melynek
felhasználásáról évközben dönt.

Határidő:
Felelős:

1. pont azonnal
2. pont a májusi testületi ülésre
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet a kiegészítésben
foglalt módosító javaslatok figyelembevételével.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Összefoglaló jelentés
végrehajtásáról

a

2012.

évi

ellenőrzési

terv

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a
jelentést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
RÁCZ ATTILA képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is megkérdezte, és most szerencsére
itt van a Kulturális Központ igazgatója, mert az intézménnyel kapcsolatban jegyzi meg az
ellenőrzés, hogy a helyiségek használatával kapcsolatosan szabályozni kellene, kik kaphatják
meg és milyen célra térítésmentes használatba az intézmény termeit. Kérdése, hogy van-e
ilyen, és kik kaphatják meg térítésmentesen?
KOSZECZ SÁNDOR igazgató: Válaszában elmondja, általában partneri együttműködéseik
során, amikor olyan partnerekkel dolgoznak együtt, melyek tevékenysége közművelődési
feladatellátáshoz kötődik, ilyenkor gyakran nem jelenik meg térítési díj. Egyébként ez a
kérdés jellemzően választási kampányok során szokott megjelenni, amikor a város vezetőivel,
jegyzővel egyeztetve jelenik meg az a koncepció, hogy egy kampány során hány alkalommal
kaphasson egy politikai párt egy helyiséget.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a
belső ellenőr által elvégzett munkát, szinte minden területről van olyan, ami okulásra ad okot
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és lehetőséget, és a jövőben ezzel is javulni fog a munka színvonala a vizsgált
intézményekben. 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
152/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2012. évi ellenőrzési terv
végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja és az
ellenőrzések tapasztalatai alapján a 2012. évi ellenőrzésekkel
kapcsolatban a következő feladatokat határozza meg:
 A város intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál kétévente
átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzést kell tartani. Az
ellenőrzéseknek ki kell terjedni a pénzügyi-gazdálkodási szabályok
betartására is.
 Az intézményeknél a soros vizsgálatok alkalmával ellenőrizni kell
a költségvetési szerv vezetője által kialakított belső
kontrollrendszer működtetését és az ehhez kapcsolódó, előírt belső
szabályzatok meglétét.
 A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok
megszüntetése, felszámolása érdekében megtett intézkedések
végrehajtását utóvizsgálat formájában ellenőrizni kell.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

folyamatos
Tárnok Lászlóné jegyző
Balázs László Pénzügyi Bizottság elnöke

Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztató

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a
tájékoztatót, és a most kiosztott írásos kiegészítés szerint javasolta elfogadásra a határozati
javaslatot.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Gratulál Samu Jánosné közmunka ügyintézőnek és
munkatársainak az elvégzett munkához, hiszen nagyon nehéz feladat a koordinálás, emberek
mozgatása. Sokan vannak olyanok a közmunkások között, akiknek még soha nem volt
munkahelyük, ezért munkamoráljuk kialakítása kiemelkedően nehéz feladat.
A 4. oldalon megdöbbentő adatot lehet látni: 8 főt foglalkoztatnak csak arra, hogy az illegális
hulladéklerakó helyeket felszámolják. Az embereknek a környezetük iránti felelőssége nem
egészen jó, hiszen láthatják, hogy a berényi út környékén 55 tonna hulladékot szedtek össze
és szállítottak el, az Élővíz-csatorna partjáról 43 tonnát, amely a város talán legnagyobb
értéke. A bekötő utakon 25 tonna hulladékot kellett összeszedni. Nagyon sajnálatos, hogy
nagyon sokan nem tisztelik mások komfortérzetét.
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Kiemeli még az anyagból, hogy a városnak jelentős költségébe kerül az utak karbantartása, és
ebben nagy szerepet vállal a közmunkaprogram, hiszen ennek keretében a leírt mennyiségű
eszközöket és anyagokat be tudták szerezni, így az aszfaltozás is sok helyen megtörténhetett,
kohósalakkal javították az utak állapotát, illetve vannak olyan programok, amelyek
kifejezetten pénzt is hozhatnak a városnak, így pl. a mezőgazdasági programok. A maga
részéről csak gratulálni tud a program eredményeihez.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Mi az oka annak, hogy az Élővíz-csatorna partjáról 43
tonna, más településekkel összekötő útról 25 tonna hulladékot kellett összegyűjteni,
ugyanakkor csak a Cigányvízládába 55 tonna hulladékot dobáltak?
ILYÉS PÉTER közmunkaprogram vezetője: Válaszában elmondja, hogy a Cigányvízládától
elszállított hulladék évtizedek óta gyűlt ott fel. Az volt a probléma, hogy az önkormányzati
szeméttelepről bizonyos személyek kiguberálták a szemetet, elvitték belőle az értékes
részeket, a maradékot pedig kiborították a Cigányvízládába. Ezeket az embereket nagyon
nehezen tudták tetten érni, illetve ha tetten is érték őket, nem lehetetett rájuk hatni
büntetéskiszabással, hiszen nem volt jövedelmük. Viszont mióta megszűnt a szeméttelepen a
szemétlerakás, azóta sokkal kevesebb szemét termelődik a Cigányvízládánál.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Már második éve folyik a Startmunka program, nagyon sok
embernek ad munkát. Ha ez nem lenne, a város nem tudna működni, annyira fontos
feladatokat látnak el ezek az emberek, amely a köztisztaságot illeti, értéket állítanak elő,
gondozzák az utakat, stb. Nagyon jól sikerült megtalálni a közmunkaprogram kiíróinak azt,
hogy milyen területekre osszák be ezeket az embereket. Nagyon fontos az, hogy megfelelő
vezetés legyen, nem csak a csúcsvezetés és adminisztráció területén, hanem mint ahogy itt
elhangzott, ezeknek az embereknek a jelentős része még nem dolgozott sehol, vagy az elmúlt
évben a Startmunkában, de igazi értékteremtést nem végzett. Elég nagy a fluktuáció, és az a
jó, hogy az ezt irányító LISZ Kft., illetve most már a BKSZ Kft-n belül végzett munka olyan
évtizedes tapasztalatra visszamenőleg alakította ki a munkavezetést, az irányítást, a
logisztikáját ennek az egész tevékenységnek, hogy azt mondhatja, ez egy komoly érték.
Ránézésre is lehet látni a városon, és ami látható, az nagyrészt a közmunka programnak
köszönhető. Az a hiány, amely korábban 233 millió, most 160 millió Ft, nem teszi lehetővé,
hogy a város az aszfaltozásokat, a kerteket, a fűnyírást, stb. maximálisan elvégezze, ezért
ezekre lehetőség a Startmunkában van. Ezt le kell vezényelni, nap mint nap meg kell vívni a
harcot azokkal az emberekkel, akik ezt nem feltétlenül akarják teljesíteni. Minden tisztelete és
köszönete a közmunkaprogram vezetőié, középvezetőké, Jákli Jánosnéé, Méri Zoltán
ügyvezetőé. Most a BKSZ Kft. vette át, és bízik abban, hogy ez a továbbiakban is így fog
folytatódni. A mezőgazdasági programnál azt szeretné elérni a következő ciklusban, hogy
esetleg olyan mezőgazdasági feldolgozó üzemeket javasol megtervezni, mint egy vágópont,
ahol vágóhidat lehetne létesíteni, vagy egy kisebb hűtőházat, amelybe a Startmunka program
által megtermelt, de máshonnan is be lehet hozni a terményeket, és egy logisztikai központot
kialakítani. Innen akár a saját konyhát is el lehetne látni. Még egyszer kéri mind Méri Zoltán,
mind Ilyés Péter ügyvezetőt, hogy a köszönetüket közvetítsék az érintett munkatársaiknak.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az írásos kiegészítésben
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.

21

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2013. (IV. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Startmunka-programmal
kapcsolatos
tájékoztatót
tudomásul veszi.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri polgármesterét, hogy a képviselők javaslatainak
figyelembevételével készítse elő a Startmunka-program
keretében elvégzendő munkálatok 2014. évi tervezetét.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft.
tevékenységéről

2012. évi

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolta.
Tartalmas anyagot kaptak a Kft. működéséről. Az anyag végén jelzi az ügyvezető, hogy az
elvonások, a kétszer 20%-kal kevesebb önkormányzati támogatás nehézzé teszik a Kft.
működését. Ez sajnos valóban így van, egyetért ezzel a megállapítással. Viszont a Kft.
példásan használja ki például a TAO-t, amelyet a Kormány biztosított, hogy a látványsportok
támogatására fordíthatnak a vállalkozások, de ennek utána kell menni. A kézilabdások példát
mutattak abban, hogy utána lehet menni, és komoly milliókat tudnak így szerezni a Kft.
működtetéshez. Emellett az önkormányzat komoly összeggel támogatja a kézilabdát.
Megállapíthatják, hogy jó helyre kerül a pénz, országos ifi kupán ezüstérmesek lettek, így az
ország első 5-6 csapatában vannak, tehát elismert csapat a békési. Emellett ki kell emelni azt
is, hogy az „Év Békési Sportolója” kitüntető címet kapta meg Győri Mátyás békési
kézilabdázó. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy köszönetet mond mind az ügyvezető, mind a
bizottság a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vezetőjének, hogy az óvodások kézilabda
sportba történő bevonását segítik. Kiemeli még, hogy hatalmas munka van a kézilabda
mögött, 16 ezer km-t járnak le évente, gyakorlatilag hétvégeken állandóan úton vannak.
Példás az is, hogy a heti öt edzés keretében 100-120 gyereket foglalkoztatnak, és azok a
gyerekek, akik óvodás kortól belenőnek a sport szeretetébe, azok megtanulnak csapatban
játszani, közösségben valamilyen célért dolgozni. Megjegyzik az anyagban, hogy a
szerződött játékosok (12 fő) 100%-ban békésiek, vagy békés megyei kötődésűek, illetve
békési nevelkedésűek. Gratulál a munkához, és további eredményes munkát kíván.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta a
beszámolót, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
RÁCZ ATTILA képviselő: Kapcsolódik Mucsi András képviselő-társa által elmondottakhoz.
Valóban, a Kormány szándéka, amikor a társasági adóból a sportegyesületek számára
lehetőséget biztosított kiemelten az öt látványsportnak, hogy forrásokhoz jussanak, ez egy
nagyon pozitív gondolat volt, hiszen nagyon nagy pénzügyi hiánnyal küzdenek a
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sportegyesületek a rendszerváltás óta, mert a sportegyesületek finanszírozásából mind az
önkormányzatok, mind az állam nagyrészt kivonult. Annyival viszont kiegészíti az általa
elmondottakat, hogy a TAO-ból pályázat útján megszerezhető pénz csak az utánpótlásnevelésre költhető, sajnos a felnőtt sportra nem. Viszont amikor ez a rendszer bevezetésre
került, már akkor javasolta, hogy az önkormányzat közvetítőként lépjen be ebbe, hogy akár a
legnagyobb helyi iparűzési adót fizető vállalkozók, akár a mögöttük lévőket is hívják össze,
mert nagyon sokuknak nincs is információja arról, hogy milyen lehetőséget biztosít ez.
Ugyanakkor, ha az önkormányzat összefogná, tájékoztatná az érintetteket, ezt az öt helyi
sportegyesületet hathatósan lehetne támogatni.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A szakmai munkára visszatérve elmondja, nagyon tetszik a
kézilabdások szakmai tevékenységében az utánpótlással való törődés. Szisztematikus
felépítettség alapján dolgoznak, amit mutat a szlogenjük is: „Óvodától az érettségiig”. Ezt
komolyan véve a sportiskolások zömét is a kézilabdások alkotják. Szeptembertől pedig már a
gimnáziumban is látszódni fog. Más szakosztályoknak is hasonló úton kellene járniuk. A
kézilabdánál ennek gyümölcse már beérőben van, ez látszik a legutóbbi szép eredményen is.
Gratulál ehhez a munkához, és további sikereket kíván.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A TAO-val kapcsolatban elmondja, hogy próbálják koordinálni
ezt a kérdést. Mivel már eltelt két év ennek a lehetőségnek a bevezetése óta, és úgy látja, hogy
nincs információhiány e téren. Öt sportág van, amely kérhetett, és kért és kapott is a TAO-ból
támogatást. Ez az egyesület erejét is mutatja valamilyen szinten. Az önkormányzat a saját
vállalkozásait tudja koordinálni, de zöme az ismeretségi csatornán működik, azonban valóban
vannak olyanok, akik ezzel nincsenek tisztában. A következő időben azonban ezt még jobban
figyelik, és megpróbálják oda irányítani, ahol ez kevésbé működik. A jelenlévők
tájékoztatására elmondja, hogy ez hogyan működik. Van egy keret, amit meghatároz a
szövetség, hogy mennyit lehet lehívni, és ha az illető szakosztály felveszi a kapcsolatot azzal
a vállalkozással, akkor ezt joga van felhasználni nagyon szigorú és kötött szabályok szerint.
Nem mindenki merítette ki a maximális lehetőséget, úgy tudja a kosárlabda és a férfi
kézilabda kimerítette, illetve jó úton halad a női kézilabda is. A futballnak kevésbé sikerült
ebben az évben ezt kihasználni. A maga részéről is gratulál a kézilabdának az elért
eredményekhez.
POLGÁR ZOLTÁN ügyvezető: Nagyon büszke, hogy mindenki elismerően szólt a kézilabda
munkájáról. A múltkori mérkőzésen elért eredményt óriásinak tartják, a mérkőzésről felvételt
készítettek, minden képviselőnek ajándékba adtak egy DVD-t, így meg tudják nézni ezt a
nagyon izgalmas mérkőzést. Szövetségi kapitányok gratuláltak az eredményhez, és ha
hagynák az összes gyereküket elvinnék, bár ez is lenne a cél, hiszen azt szeretnék, hogy
válogatottakat neveljenek ki, ne az itteni NB I B-nek a felnőtt tagságát. Ez a büszkeségük, ez
a céljuk, és természetesen sokan meg is támadják őket, hogy a tömegsport meg elveszett. Erre
azt szokta mondani, hogy most már a tömegsportnál is szeretnének jövőre beindítani kisebb
osztályba, esetleg Megye I-ben gyengébb képességűeket is szeretnének versenyeztetni.
Nagyon büszkék még a beindult óvodai képzésre.
Fontos még, és aggodalmának is hangot adott az utolsó oldalon, hogy most felépült egy
rendszer, amit elértek 4-5 év alatt, tartalommal meg is töltötték, és most már újabb szinten
tartás következik, ahhoz pedig pénz kell. Nagyon jó ez a TAO, ha ez a lehetőség nem jött
volna, már befejezhették volna a kézilabdázást. NB I B-sek felnőtt szinten, kell egy felnőtt
csapat, mivel a gyerekeknek példát kell mutatni, hová akarjanak eljutni. Az egyértelmű,
törvény mondja ki, hogy a TAO-t utánpótlás-nevelésre kell fordítani. Ugyanakkor a felnőtt
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szintet is tartani kell. A 16 ezer km-t csak a gyerekek utazzák, emellett a felnőtt csapatot is
fenn kell tartani. Az év végi mutatóik kedvező alakulását csak a TAO-nak köszönhetik. Június
30-ig természetesen lenullázódnak, mert nincs feltöltve, így csak a városi támogatással tudnak
gazdálkodni, ami sajnos most is csökkentve lett. A TAO után viszont adót is kell fizetniük,
emiatt csak a társasági adójuk egymillió fölötti lett. Arra kéri a képviselő-testületet, hogy egy
új sporttámogatási rendszer alapján úgy támogassák a klubokat, hogy amelyek a TAO által
tudják segíteni azokat az intézményeket, ahol ők versenyeznek, vagy edzenek, gondol itt
például a bérleti díjakra, abból esetleg kapnának azok a klubok részarányosan, ki mennyit
fizet be a városnak. Számszerűen ők befizettek most 15 millió Ft-ot, és 16 milliót kaptak
támogatásban. Most április 30-ig be kell adni a pályázatot, melyben 20 milliós bérleti díjat
állítottak be, és ha ezt be is tudják fizetni, akkor máris négymillióval többet visszafizetnek a
városnak, mint amit kaptak. Részt vett egy ilyen új sportfinanszírozási rendszer
kidolgozásában, tudja, hogy dolgoznak rajta. Jó lenne, ha a második félévi támogatásokat már
ennek alapján kapnák.
RÁCZ ATTILA képviselő: Ha bérleti díjat építenek be, ez olyan forrásokat jelenthet az
önkormányzatnak, amelyből azokat a sportágakat tudja támogatni, amelyeknél nincs TAOlehetőség. Akkor viszont még inkább felértékelődik az, amit az előbb kért, hogy valóban fogja
össze az önkormányzat a TAO-s egyesületeket Kálmán Tibor sportreferens vezetésével,
valóban koordinálják oda azokat a cégeket, amelyek szóba jöhetnek. Segítsék a pályázat
megírását, tudják az összegeket, melyik egyesületnél mennyi van pályázat alatt, ebből
mennyit lehet bérleti díjként az önkormányzat részéről megfogalmazni. Működjön ez
szervezetten, irányítottan, összefogottan, mert akkor tudnak hatásosabbak lenni. Nem lenne
jó, ha továbbra is külön kezelnék az egyesületeket, és magukra hagynák őket.
POLGÁR ZOLTÁN ügyvezető: Ezzel egyetért, a tapasztalataikat át tudják adni. Nagyon
sokat kell menniük a TAO után, mert sokszor 10 ajánlatból egyből lesz valami.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda
Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló a LISZ Kft. 2012. évi tevékenységéről

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a
beszámolót, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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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
155/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a LISZ Kft. 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Békés Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és elfogadásra javasolta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
Békés
Város
Önkormányzatának
középés
hosszú
távú
vagyongazdálkodási tervének tervezetét jóváhagyja és
felkéri polgármesterét, hogy a végleges tervezetet dolgozza
ki, és legkésőbb a 2013. szeptemberi ülésre terjessze a
képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb előterjesztések

1.) A Békési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak
tartotta.
RÁCZ ATTILA képviselő: Tegnap bizottsági ülésen is javasolt néhány módosítást ezzel
kapcsolatban, melyet mára írásban is elkészített, és átadja Jegyző Asszonynak azzal, hogy
szeretné, ha majd beleépülne az SZMSZ-be.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: El kívánja még mondani, hogy a
bizottság elfogadásra javasolta az alábbi módosító javaslatot:
A 7. § (1) bekezdés c) pont 2. alpontját az alábbi pontosítás szerint javasolja a bizottság
elfogadásra:
„7. § (1) bekezdés. c) pont 2. alpont: az oktatási, nevelési intézmények testnevelési és sport
tevékenysége szervezésének segítése, az iskolai diáksport versenyrendszer működtetése,
értékelése.”
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez is benne van a Rácz Attila képviselő által leírtakban?
RÁCZ ATTILA képviselő: Igen, ez is szerepel az általa javasoltakban.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot a fenti pontosítás 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
157/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja az
alábbi pontosítással:
„7. § (1) bekezdés. c) pont 2. alpont: az oktatási, nevelési
intézmények testnevelési
és
sport
tevékenysége
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szervezésének
segítése,
az
iskolai
versenyrendszer működtetése, értékelése.”
Határidő:
Felelős:

diáksport

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző

2.) A Reményhír Intézményfenntartó Központ támogatási kérelme
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
A városnak az az érdeke, hogy a most kialakult oktatási szerkezet fennmaradjon, viszont azt
az egyházi fenntartóknak is látniuk kell, és tudomásul kell venniük, hogy a város forrásai
végesek, ezért a kérelmüket akkor tudják támogatni, ha a város költségvetése is rendben lesz.
Nyilván nem azért adták át működtetésre, hogy továbbra is a városnak kelljen finanszíroznia.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
158/2013. (IV. 25.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testületének szándékában áll
támogatni a Reményhír Intézményfenntartó Központ
kérelmét.
2. Felkéri polgármesterét, hogy a testület májusi ülésére a
támogatásról szóló megállapodást az előterjesztésben
megjelölt szempontok alapján terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: azonnal
2. pont: 2013. májusi képviselő-testületi ülés
Felelős: Izsó Gábor polgármester
3.) A bölcsődei férőhelyek áttekintése, racionalizálási javaslat
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és többségi szavazattal támogatta az előterjesztést. A város
előző napirendi pontnál is vázolt oktatási struktúrájának a változása egy újabb fázisba érkezett
azzal, hogy rohamosan fogy a város lakossága, és demográfiai katasztrófa felé közelednek.
Ismét elkövetkezett egy olyan időszak, amikor csonkolásra kerül sor. Korábban már
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megszüntették a városban szétszórtan lévő egy-két tantermes iskolákat. Most a bölcsődék
működését is át kell tekinteni. Több prioritási sorrendet írt fel, amivel számolni kell. Az első
az, hogy a városnak ne kelljen megnyert pályázatok után támogatást visszafizetnie. A város a
pályázati forrás igénybevételével újonnan felépített Földvár Bölcsődében meghatározott
gyermekszáma elhelyezését vállalta. A jelenlegi és a várható számok alakulása ennek
figyelembevételével nem kedvező, látható, hogy nagyon kevés a gyermek és sok a férőhely.
Emellett a költségeiket is csökkenteni kell, ha a 2013-as költségvetést végig akarják vinni.
Másodlagos prioritási szempont, hogy határozatlan idejű szerződéssel rendelkező dolgozót ne
kelljen elküldeni. Ennek érdekében az igazgató asszony áttekintette az intézmény működését,
és megnyugtató, hogy minden határozatlan idejű dolgozónak a foglalkoztatása biztosított lesz
az átszervezés után is. Három határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott csecsemőgondozó
továbbfoglalkoztatását viszont nem tudják vállalni. Ezért azt javasolták a bizottsági ülésen,
hogy az ő foglalkoztatásukat lehetőleg a közmunka program keretében próbálják megoldani,
és ha felszabadul időközben munkakör, lehetőség szerint őket kell a helyükre felvenni.
A harmadik szempont a gyerekek és a szülők érdeke. Az, hogy megfelelő, egészséges és szép
környezetben tudják elérni a bölcsődei szolgáltatásokat. Azt is tudomásul kell venni, hogy a
bölcsődében azoknak a gyereke kapjon elsősorban ellátást, akinek a szülei dolgoznak.
Jelenleg viszont nagyon sok olyan szülő veszi igénybe a bölcsődét, aki nem dolgozik, így
elsősorban az étkeztetés miatt járatják bölcsődébe a gyermeküket.
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 2. sz. Bajza u. 1. szám alatti Bölcsőde bezárását
támogatja. A Földvár Bölcsőde bezárása a pályázat miatt nem kerülhet szóba. A Rákóczi utcai
Bölcsőde mellett az szól, hogy elég jó műszaki állapotban van, és elérhető közelségében van
óvoda és iskola is.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és többségi szavazattal szintén a Bajza utcai Bölcsődét javasolja bezárására.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak
tartotta. Ez a helyzet abból is adódik, hogy új Kormányrendelet alapján minden 3 évet
betöltött gyermeket óvodába kell íratni, ezért így lényegesen több gyermek fog átkerülni a
bölcsődéből az óvodába, és emiatt is csökkent ilyen jelentős mértékben a bölcsődések száma.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Az elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy annak idején,
amikor a Földvár Bölcsőde számát vállalta az önkormányzat 80 fő fölé emelni, nem hiszi,
hogy arra ígéretet tett, hogy bezár közben egy bölcsődét. Bizottsági ülésen is elmondta, hogy
tapasztalatai szerint ha egy bölcsődét bezárnak, azt újra nem fogják megnyitni. Nem lehetnek
ennyire pesszimisták, hogy örökké tart a válság, lesznek a nők jobban munkavállalók a
jelenleginél, és akkor igenis szükség lesz rá. Arra is reflektálni kíván, hogy szociálisan
rászorultak veszik igénybe a bölcsődét, ugyanis úgy tudja, hogy kötelesek felvenni
bölcsődébe azoknak a szülőknek a gyermekeit, akik szociálisan rászorulók. Ezért nem a
képviselő-testület tiszte eldönteni, hogy melyik réteg járhat bölcsődébe, és melyik nem. A
maga részéről nem javasolja egyik bölcsőde bezárását sem a fenti okok miatt.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint nem baj, ha olyan szülők is járatják
bölcsődébe a gyermeküket, akiknek nincs munkahelyük, mert mint látják, a bölcsődékben van
hely, normatívát kapnak rá, magas színvonalon felügyelnek rá az ott dolgozók. Másrészt
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lehet, hogy egyik-másik gyermek ott kap rendes élelmet, mert otthon nincs rá lehetőség, hogy
megfelelően élelmezzék a gyermeket.
Részben a másik kérdésére kapott választ, mert ezek szerint három fő lesz, aki elveszítheti a
munkahelyét. Fel van sorolva, hogyan változik a száma, de oda lehetett volna írni, hogy
hányan mennek nyugdíjba, stb. a 14 főből. Kíváncsi lett volna rá, hogyan oszlanak meg.
Nagyon sajnálja, hogy 3 fő munkanélküli lesz. A közmunkaprogram nem ugyanaz mint a
munkahely.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A Földvár Bölcsődében a korábbi 80 főről 96 főre
emelkedett a férőhelyszám egy Kormányrendelet alapján, így most már ugyanakkora helyre
több gyereket is be tudnak zsúfolni. Ezért nem feltétlenül a város hibás ebben. Ha
meghagyják mindhárom bölcsődét, akkor honnan vegyenek ebből az óriási hiányokkal
küszködő költségvetésből plusz pénzeket arra, hogy két bölcsőde helyett hármat tartsanak
fent. Valamelyiket be kell zárni, az a kérdés, hogy melyiket. Ha nem támogatják egyik
bölcsőde bezárását sem, akkor várja a javaslatokat arra, hogy mi lenne a legjobb megoldás.
RÁCZ ATTILA képviselő: A legegyszerűbb a felelősséget a Kormányra hárítani. A
bölcsődebezárással kapcsolatosan tegnap a bizottsági ülésen is említette, hogy több család
megkereste, bár egyik körzetnek sem ő a képviselője. Kétségbeesetten fordultak hozzá, hogy
mindenképpen próbálják megoldani, hogy abban a körzetben, ahol viszonylag közel,
megközelíthetően, jó környezetben eddig magas szintű pedagógiai munka folyt, ne kelljen egy
sokkal távolabbi bölcsődébe hordani a gyermekeiket. Egyébként az előírások szerint is 500,
de legfeljebb 800 méter sugarú kör lehet az, ahol egy bölcsődét létesíteni kell.
Mészáros Sándor képviselő gondolatait folytatva elmondja, ha az ő kezükben lenne a város
irányítása, vezetése, nyilván ők tennék azokat a javaslatokat, amelyeket tőlük vár. Azt várják
a város lakói, a szavazók a várost felelősen irányító Összefogástól, hogy találjanak olyan
megoldást, amely nem bölcsődebezáráshoz vezet. Eljuttattak hozzá egy aláírásgyűjtő ívet,
amelyen 521 aláírás szerepel, akik amellett tették le a voksukat, hogy ez a bölcsőde tovább is
működjön. Az interpellációban megfogalmazták azokat a gondolatokat, hogy miért tartják
fontosnak, hogy a bölcsőde megmaradjon. Ők is azt támogatják, hogy egyik bölcsődét se
kelljen bezárni, találjon a városvezetés olyan megoldást, amely nem ilyen drasztikusan,
intézménybezárással történik.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Úgy van megfogalmazva, hogy intézménybezárás, de az nem
egy épület, hanem a gyerekeknek és a dolgozóknak az összessége. Az a cél, hogy dolgozó ne
kerüljön utcára, akinek határozatlan idejű szerződése van, illetve a gyerekek ne maradjanak
ellátás nélkül. Teljesen jogos az a felvetés, hogy ez egy szociális ellátás, hiszen nem oktatási,
hanem szociális ellátási intézmény, de látják a számadatokat, hogy még így sincs feltöltve.
Nyilván kényelmetlenséget okoz, és jogos is, hogy ezután két utcával odébb kell hordani a
gyereket a bölcsődébe, de azt ne vitassa el senki, hogy van egy 2013. évi költségvetés, amin
van egy hatalmas lyuk, amit be kell tömni. Nem azt várja az asztal túlsó oldalán ülő
képviselőktől, hogy ők mondják meg, hogy ezt hogyan tömjék be, de pillanatnyilag jobb
megoldásuk erre nincs. Vagyonértékesítés esetén megkaphatnák azt, hogy elkótyavetyélik a
város vagyonát, ezért nem marad más lehetőség, mint a kiadások csökkentése: civil
szervezetek, sportszervezetek, stb. támogatásának csökkentése, intézmények átszervezése,
bölcsőde áthelyezése. Senki nem jó szándékából szavazza meg ezt a javaslatot.
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Már másodszorra hangzott el, hogy a Jobboldali
Összefogás felelőssége, neki kell felelősen dönteni. Akkor kérdésként vetődik fel, hogy Rácz
Attila miért ül itt? Ő nem képvisel senkit?
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Amikor eldöntötték a bölcsőde-beruházást, véleménye
szerint jó döntés volt. Akkor a jogszabályok alapján a Földvár Bölcsődét 80 főre tervezték. A
Bajza és a Rákóczi utcai bölcsődék az akkori jogszabályok alapján 40-40 férőhelyesek voltak.
Most az újabb jogszabályok alapján 46 férőhelyesek. Ebben a helyzetben nem lehet jó döntést
hozni. Tehát a férőhelynormák megváltoztak, a gazdasági helyzet is változott, a nők
elhelyezkedése főleg itt vidéken korlátozott, így kevesebb gyermeket adnak be bölcsődébe.
Akkor mit csináljanak? Mert azt a vállalt indikátort, amit a pályázat kér, azt valamilyen
módon be kell tartaniuk. Ha nem töltik fel a Földvár Bölcsődét a vállalt létszámmal, akkor kb.
200 millió Ft-ot kellene a városnak visszafizetnie. Tehát valamilyen döntést hozni kell. Ha
feltöltik a Földvár Bölcsődét, akkor a maradék gyermeklétszámra hogyan tartsanak fent két
bölcsődét? Három gyermek lenne bölcsődénként. A városon nevetne mindenki, ha
fenntartanának ilyen kis létszámmal két bölcsődét. Kérdés, hogy lehet-e jó döntést hozni
ebben a helyzetben? De döntést kell hozni, ami biztos fájdalmas lesz, de nem az intézményt
zárják be, hanem az intézmény székhelye módosul, és a gyerekeket a jelenlegi nevelőiktől
sem szabad szétválasztani, együtt menjenek át a Földvár Bölcsődébe. A Bajza utcai bölcsőde
áthelyezésére fog szavazni, mert másként nem lehet dönteni, vissza kell fizetni a 200 millió
Ft-ot.
RÁCZ ATTILA képviselő: Barkász Sándor képviselő-társa hangneme teljesen más, és ez így
kulturált. Egyébként pedig akkor azzal van probléma, hogy a döntés nem megfelelően lett
előkészítve. Ugyanis a bölcsődében már korábban megjelentek olyan vállalkozások
képviselői, akik bejelentették igényüket az épületre, hogy ott fogják folytatni a
tevékenységüket. Az ott dolgozókat és a gyermekeiket odahordó szülőket ez borzasztó
mértékben felháborította mindamellett, hogy ők sem tudtak arról, hogy ez a kérdés napirenden
van. Olyan megelőző munkát kellett volna az önkormányzatnak folytatni, hogy az érintettek
teljes bevonásával tájékoztatni őket, hogy milyen a helyzet, milyen döntéselőkészítés áll
előttük, milyen döntéseket kell meghozni, mert akkor valószínűleg nincs itt az 521 aláírás. Ha
minden érintett megismeri a valós problémákat, bevonásra kerültek volna az előkészítésbe,
nyilván vérveszteség akkor is lenne, de mégis partnerként, emberként, szülőként, város
lakosaiként kezelték volna őket, és nem úgy, hogy egyik napról a másikra titokban tudomást
szereznek arról, hogy rájuk nézve milyen negatív döntést kívánnak meghozni. Azt gondolja,
hogy a választópolgáraikat sokkal nagykorúbbként kellene kezelni. Átéltek már
megszorításokat, felnőttek ezekhez, el tudják fogadni, hogy ha bajok vannak, azokra
megoldásokat kell találni. Csak amikor szembesítik őket ezekkel a döntéseikkel, és nincs
megfelelően előkészítve, akkor jön elő ilyen probléma.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Vannak olyan települések, ahol kevés a férőhely, és amiatt
változtatták meg a jogszabályt, hogy több gyerek beférjen ugyanannyi helyre, el tudják
helyezni őket. Ugyanezt csinálták az osztálylétszámoknál is, ott is több gyereket kell általános
iskolába beíratni, és megemelték az osztálylétszámot. Van olyan ismerőse, akinek problémát
okoz a térítési díj kifizetése, ezért is van, aki nem járatja a gyerekét a bölcsődébe.
Kérdése, hogy hány főt érint a nyugdíjazás miatt létszámcsökkenés. Ennek van-e valamilyen
anyagi vonzata, és ha igen, erre pályáznak-e?
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BERECZKI LÁSZLÓNÉ intézményvezető: Válaszában elmondja, hogy a nyugdíjba vonulók
a nők 40 éves nyugdíjba vonulási lehetőségével élve mennek el nyugdíjba, és ugyanúgy
megkapják a felmentési idejüket, de végkielégítés nem jár, mert ez rendes öregségi
nyugdíjnak számít. Ők önszántukból veszik igénybe ezt a nyugdíjazási lehetőséget. Ez anyagi
hátrányt nem jelent az intézmény számára.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot azzal, hogy a Bajza u. 1. szám alatti 2. sz. bölcsőde kerüljön
bezárásra.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
159/2013. (IV. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fenntartásában lévő 2. számú Bölcsőde (székhely: 5630
Békés, Bajza u. 1. szám) 2013. június hó 30. napjával
való bezárásáról dönt, és
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési
engedély visszavonása ügyében a Békés Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál, mint a
fenntartó képviselője eljárjon.
3. Felkéri a polgármestert, hogy az üresen maradt
önkormányzati ingatlan további hasznosításának
lehetőségeit vizsgálja meg.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

4.) A LISZ Kft. átszervezése
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott,
hogy ez az átszervezés anyagi okokra vezethető vissza, melyet a bizottság egyhangúlag
támogatott. Mégsem menne el szó nélkül mellette, mert úgy gondolja, hogy a LISZ Kft.
tevékenységéről némi értékelést kell mondani. Semmiképpen nem azért kerül átszervezésre a
Kft., illetve a szolgáltatatás, mert nem jó munkát végzett. A jelenlévő ügyvezetőnek
megköszöni az elvégzett munkát. Az átszervezésnek anyagi, racionális okai vannak, másrészt
új feladatok jelentkeztek, pl. intézményi takarítás, karbantartás, ami szükségessé tette, hogy az
ingatlangazdálkodással egy szervezetben lássák el. Még egyszer megköszöni a LISZ Kft.
ügyvezetőjének az elmúlt időben végzett munkáját, több mint 50 millió Ft-os vagyont
halmozott fel a Kft., nagyon nagy szakértelemmel és jól végezte a munkáját. Természetesen
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továbbra is számítanak a munkájára, tapasztalatára. Az átszervezéssel 20 millió Ft
megtakarítás érhető el, mely reméli, hogy tovább növelhető.
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
160/2013. (IV. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Városgondnokság elnevezésű önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv alapításával egyetért, az
alapítás időpontját 2013. július 1. napjában határozza
meg.
2. Bélés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
LISZ Kft BKSZ Kft-be történő beolvadásnak időpontját
2013. július 31. napjában határozza meg.
3. Felkéri polgármesterét, hogy a Városgondnokság
alapító okiratát és 2013. évre elkészített költségvetését
terjessze elő a Képviselő-testület májusi ülésére.
Határidő:
Felelős:

2013. májusi testületi ülés
Izsó Gábor polgármester

5.) Javaslat rekonstrukciós keret felhasználására
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
161/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víz és csatornadíjakban 2012. július 1-je és
2013. december 31-e között képzett rekonstrukciós keret terhére nettó 13.729.772,- Ft-ot
biztosít az alábbi rekonstrukciós munkák elvégzésére:
Megnevezés
Szabadkai u. - Csabai út csapszár, csapszekrény csere, szintbeemelés.

Nettó Ft
536 816
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Deák u. - Csabai út csapszár, csapszekrény csere, szintbeemelés.

287 816
125 000

Csabai út, bekötések cseréje a Szabadkai u. - Kalász sor között 1 db
Cseresznye u. és Malom utcai bekötések cseréje a Csabai úttól a Petőfi
utcáig:11 db
Petőfi u. 40/1, 42, 44. sz. alatt bekötések cseréje:

1 375 000
273 411

Rákóczi u.- Irányi u.- Szív u. csomópont és útalatti átvezetések rekonstrukció:
Rákóczi u. - Rózsa u. tűzcsap áthelyezés:

2 620 698
1 072 478

Rákóczi u. 47. sz. előtt útalatti átvezetés csere:
Kossuth utcában a Táncsics u. -tól a Kossuth u. 2.-ig bekötések cseréje:12 db

1 423 243
1 500 000

Kossuth u. 12. sz. előtt tűzcsap áthelyezés:
Kossuth u. - Posta u. kereszteződés, szakaszoló tolózár csere:

790 311
1 000 365

Kossuth u. - Hídvégi u. kereszteződés, szakaszoló tolózár csere:
Kossuth u. 32. sz. előtt tűzcsap áthelyezés:

803 556
909 165
1 011 913
18 497

Kossuth u. - Tóth u. kereszteződés, tolózárak cseréje:
Összesen nettó:

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

6.) Közép-Békési Centrum Egyesület létrehozása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is
megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
162/2013. (IV. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
200/2010. (V.27.) sz. határozatát hatályon kívül
helyezi.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
jóváhagyja a Közép-Békési Centrum Egyesület
létrehozását és egyúttal kifejezi belépési szándékát az
egyesületbe.
3. Az egyesület alapítási és működtetési költségeihez
Békés Város Önkormányzata a 2013. évtől kezdve
évente 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint tagdíj
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megfizetését vállalja, amelyet az Önkormányzat az
adott évi költségvetése terhére biztosít .
4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy Békés Város
Önkormányzatát az egyesület közgyűlésének ülésein
képviselje, és az egyesüket alapításával kapcsolatos
okiratokat
aláírja,
valamint
a
szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

7.) A Magyar Fürdővárosok Szövetségéből való kilépés kezdeményezése
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy a két falinaptáron kívül volt valamilyen ebből a
tagságból? Plusz információhoz hozzájutott?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tulajdonképpen azért javasolják a kilépést, mert nem
származott semmi előny belőle, csak a több mint 40 ezer Ft-os tagdíjat kellett kifizetni minden
évben. Azért léptek be, hogy valamilyen előnyhöz jussanak pl. pályázatok kapcsán, de
egyszer egy évben volt egy összejövetel, ahol kicserélték a tapasztalatokat, amire véleménye
szerint ezek után is meg fogják hívni az önkormányzatot, mint a Dél-Alföldi SPA Szövetség
tagját, tehát sem előny, sem hátrány nem származik abból, ha kilépnek. Bíztak benne, hogy a
Dél-Alföldi fürdőfejlesztésekből kicsit nagyobb szeletet tudnak kihasítani, de nem sikerült
abba a körbe bekerülni.
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
163/2013. (IV. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elhatározza, hogy Békés Város Önkormányzata a
Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesületében
fennálló tagságát –az Egyesület Alapszabályának 6. §
(1) bekezdés a) pontjának rendelkezései szerint –
megszünteti.
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, a Magyar Fürdővárosok
Szövetsége Egyesületből való kilépéshez szükséges
jognyilatkozatok megtételére, aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

8.) Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület támogatásának visszavonása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az előterjesztésben az szerepel, hogy szóban tájékoztatták
Polgármester Urat. Elhiszi, hogy kompetens személy nyilatkozott, de javasolja, hogy
legközelebb hasonló esetekben kérjék meg írásban is a nyilatkozatot.
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
164/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
268/2012. (VIII. 30.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

a

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

9.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
165/2013. (IV. 25.) határozata:
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:

1.)

-

Családért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Malom u. 5., képviseli: Hankó - Király
Eszter kuratóriumi elnök) támogatására 1.435.000,- Ft,

-

A Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Cseresznye
utca 5., képviseli: Csarnai Gábor elnök) támogatására: 118.000,- Ft.

2.)

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

3.)

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

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

10.) Földgáz beszerzése a szabadpiacról
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2013. (IV. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
gesztorként
közbeszerzési
eljárást
ír
ki
földgázbeszerzésre a 2013. július 1 – 2015. június 30.
közötti két gázévre vonatkozóan a Békési Református
Egyházközség Lelkészi Hivatala konzorciumi partnerrel
közösen.
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét
a
szükséges
jognyilatkozatok megtételére, aláírására.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

11.) Belvízrendezés az élhetőbb településekért támogatási szerződésmódosítások elfogadása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
167/2013. (IV. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú,
DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt
keretében
benyújtott
9
darab
Támogatási
Szerződésmódosítást az előterjesztett tartalommal
elfogadja.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét
a
szükséges
jognyilatkozatok aláírására, megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

12.) Energiatakarékos vízadagolók felszerelése
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kéri, hogy az intézményvezetőket kérjék meg, hogy különös
figyelmet fordítsanak arra, hogy ne lopják el, ezeket az adagolókat, illetve egy fél év múlva a
fogyasztáscsökkenésről az intézményvezetőket számoltassák be.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2013. (IV. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat költségvetésének elkülönített számlán
lévő pályázati céltartalékából bruttó 2,5 millió forintot
biztosít a fenntartásában és üzemeltetésében lévő
intézmények R.C. Mannesmann GmbH Basic easy
clean speciális víztakarékossági termékeivel való
felszerelésére.
2. Békés Város Önkormányzata
felhatalmazza
polgármesterét
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

Képviselő-testülete
a
szükséges

azonnal
Izsó Gábor polgármester

13.) BKSZ Kft. kérelme
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
169/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő Testülete
hozzájárul, hogy a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.
az Önkormányzat tulajdonát képező 0151/6-os helyrajzi
számú terület „a” területrészletén lévő bányatóból vizet
szivattyúzzon ki, továbbá a tulajdonát képező 0151/6-os
helyrajzi számú terület „g” területrészletét földszerű
anyaggal töltse fel és mindkét területet használja
tevékenységének végzésére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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14.) Tájékoztató a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásának folytatásáról
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: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
170/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a járóbeteg-szakellátási
feladat ellátásának folytatásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

15.) Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti
jogának albérletbe adásának lehetőségeiről és feltételeiről szóló tájékoztató
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Tegnap bizottsági ülésen beszéltek arról, hogy szabályosan
kerüljön a sikerdíj azokhoz, akik megérdemlik, tehát értelmezzék úgy a határozati
javaslatokat, hogy amikor aktuális lesz, addigra bekerüljön a javadalmazás módosítása a
testület elé, hogy kik kaphatnak ebből a pénzből és milyen formában.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
171/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló
ingatlanok
bérleti
jogának
albérletbe
adásának
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lehetőségeiről és feltételeiről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
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
172/2013. (IV. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete- az
59/2013. (II.28.) sz. számú határozatával jóváhagyott a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel az
Inkubátorház üzemeltetési feladatainak ellátásra kötött
üzemeltetési szerződést a határozat melléklete szerinti
módosító okirattal módosítja.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét
a
szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 143/2013. (IV. 25.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az
ülésterem elhagyására.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület n y í l t
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.

ülésen folytatja

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel mind a 11 képviselő jelen van.
Interpellációkra adott válaszok:
1. Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő interpellációjára adott válasz:
1. DAREH működéséről, tevékenységéről szóló tájékoztató
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A választ nem tudja elfogadni, mert az utolsó 4
sor, ami informatív belőle. Nem derült ki az sem, hogy miért ennyi a békési szemétszállítás
díja, az önkormányzat mennyi pénzt tesz hozzá, mi várható. Nem lehet tudni, hogy %-a lehet
visszagyűjthető Békésen a kommunális hulladéknak. Részletesebb választ kért volna.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő nem fogadta el a választ, szavazásra bocsátja,
hogy a képviselő-testület elfogadja-e a választ.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
177/2013. (IV. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete Koppné Dr. Hajdu
Anikónak a DAREH működéséről, tevékenységéről szóló
tájékoztató kérésére vonatkozó interpellációjára adott
választ elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

2. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válaszok:
1. Rákóczi utca 3. számú ingatlan előtti közterületre engedély nélkül telepített
bokrok
2. Csatárkerti gát szolgalmi joga
3. Bólyai és Révész utca sarkáról eltűnt elsőbbségadás kötelező tábla
4. Templom-köz hulladékgyűjtő pótlása, kapcsolószekrény megvizsgálása
5. Kentucky Klubbal kapcsolatos problémák
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Mind az öt választ elfogadja.
3. Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz:
1. Szík utca – Gólya utca sarkán lévő árokból kitermelt föld elszállítása
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
MUCSI ANDRÁS képviselő: A választ elfogadja, de az ott lakók jelezték, hogy a felét ott
hagyták a hulladéknak, kéri azt is elszállítani.
4. Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott válasz:
1. Kossuth u. 23. szám alatti fenyőfák kivágása
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A választ elfogadja.
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5. Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz:
1. Rákóczi utca 4. szám alatti ingatlan hátsó mezsgyéjén lévő fa kivágása
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
RÁCZ ATTILA képviselő: A választ elfogadja. A csatornatisztítást is megköszöni.
6. Vámos László képviselő interpellációjára adott válaszok:
1. Városi lomtalanítás
2. Ivóvízzel kapcsolatos problémák
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.
7. Barkász Sándor képviselő interpellációjára adott válasz:
1. Kommunális adó fizetésével kapcsolatos mentességi probléma
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A választ elfogadja.
Bejelentések - interpellációk:
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Egy lakossági megkeresést kapott levélben, melyet majd átad a
Műszaki Osztálynak, azonban itt is ismerteti, hogy milyen kéréssel fordultak hozzá:
1. A Kossuth u. 7. szám alatti társasház másfél éve kapott ígéretet, hogy lámpatestet szerelnek
fel, ami a napig nem történt meg.
2. Szorgalmazták már az autóbusz pályaudvar melletti artézi kút megnyitását, de a mai napig
nem történt meg, csupán padok vannak kitéve. A lakosság részéről a környéken igen nagy
lenne az igény az artézi vízre, folyamatosan szorgalmazzák a kút megnyitását.
3. Mivel az utak aszfaltozása mindenütt erősen foglalkoztatja a lakosságot, javasolja, hogy
tegyenek közzé egy tájékoztatást a helyi újságban, hogy melyik utcában mi az oka annak,
hogy nincs aszfaltozás.
4. A Csíkos u. 2. szám alatti szolgalmi úttal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási bejegyzés
hogyan törölhető, és milyen módon lehet biztosítani az átjárást a Csíkos u. 4. szám felől?
RÁCZ ATTILA képviselő: 1. Dánfokon, amikor a Startmunka program indult, egy nyárfasor
kivágásra került. A vastagabb fák elszállításra kerültek, de ott maradt a törmelék. A dánfoki
lakosok jelezték ezt, és kérik, hogy oldják meg az apróléknak is az elszállítását.
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2. A múltkor Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő-társa már jelezte, hogy szintén Dánfokon a
postaládák mögötti járdasorból 6-8 járdalapot eltulajdonítottak, melynek a pótlása azóta sem
történt meg.
3. A dánfoki Révhajó utca lakosainak kérése, hogy az utcában súlykorlátozást kellene
bevezetni, mert nagyon tönkre ment. A kanyarban a lakosok már próbálták kijavítani, de
kérik, hogy a szemétszállító autó egy utcával lejjebb kanyarodjon be, és azon is menjen
vissza, hogy ez az út már nem romoljon tovább.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Hivatkozik arra a szóbeli megbeszélésre, amikor
az orvosi rendelők működési jogát megújították, miszerint beszéltek a Vásárszél 2. alatti
rendelő zöldfelületeinek a karbantartásáról is. Azt az ígéretet kapták, hogy az önkormányzat
közmunkával megoldja a fűnyírást, illetve ősszel a csatornák kitakarítását. További gond,
hogy nagy mennyiségű összekorhadt zöldhulladék van a kerítésen kívül, és amikor arra jártak
a közmunkások a traktorral, összegyűjtötték a hasonló hulladékokat, kérték, hogy vigyék el,
de azt mondták, hogy nem az ő dolguk. Kéri, hogy intézkedjenek ennek elszállításáról.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: 1. A Templom-köznél lévő átfolyónál felgyülemlett
anyagot kéri eltávolítani, hogy a közelgő meleg időjárásra tekintettel megelőzzék a rothadását.
2. A Veres P. tér 9. alatti lakótömbből keresték meg azzal a problémával, hogy a lakók egy
részének van felszerelt vízórája, másik részének nincs. A vízdíjat a LISZ Kft. számlázza
tovább a lakóknak, és akinek nincs vízórája, az 5-6 ezer Ft-ot fizet havonta, akinek van, az
pedig 15-16-17 ezer Ft-okat. Kérik ezt valahogyan korrigálni. Vagy mindenkinek szereljenek
fel vízmérőt, vagy akiknek nincs vízmérőjük, azok között arányosan osszák szét a fogyasztott
mennyiséget.
3. Úgy tudja, hogy az egyik településőr felmondott, és felszabadult egy motor ez által, ami
úgy tudja, elég jó állapotban van. Az egyik mezőőrnek viszont igen rossz állapotban van a
motorja, elég sok pénzt kellene rákölteni. Nem lehetséges, hogy ennek a mezőőrnek adnák át
a jobb motorkerékpárt?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a
hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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