
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza 

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

 

 

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

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

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

 Rácz Attila, Szalai László képviselők 

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Bimbó Mária mb. aljegyző, osztályvezető 

 Dr. Csarnai Judit Járási Hivatal vezetője 

 Dr. Farkas László Járási Hivatal vezetőhelyettes 

 Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója 

 Kádasné Öreg Julianna BVSZSZK igazgatója 

 Kiss Beáta Reményhír Intézményfenntartó Központ főigazgatója 

 Fábián Tamás Reményhír Intézményfenntartó Központ 

 Durkóné Illés Bernadett Reményhír Intézmény Eötvös József 

 Általános Iskola igazgatója 

 Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetője 

 Fábri Andrásné Munkáspárt Helyi Szervezetének vezetője  

 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  

 Medve Jánosné, Lipcsei Anikó adócsoport munkatársai 

 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 mind a 11 képviselő jelen van.   

 

Megadja a szót Dr. Pálmai Tamás alpolgármesternek, aki napirend előtti ügyrendi kérdésben 

kért szót.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Azért kért szót, mert a napokban hunyt el Dr. Jánky 

Béla, aki önkormányzati képviselő volt négy éven keresztül, a városi rendelőintézet igazgatója 

volt hosszú éveken keresztül, majd a Szociális Otthon vezetője, szülész-nőgyógyász 

szakorvos. Úgy gondolja, hogy meg kell emlékezniük róla annál is inkább, mert olyan 

időszakban volt a rendelőintézet vezetője, amikor az ország is nagy változásokon ment 

keresztül a rendszerváltás idején, és tette mindezt úgy, hogy a helyi MSZP-nek volt a 

vezetője, de mint mondta a maga bohém és joviális stílusával, ő egy svéd típusú szocialista 
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volt. Azért is emlékezik meg róla magánszemélyként is, mert az ő nevéhez köthető 12 

orvosnak a Békésen való letelepedése egy olyan időszakban, amikor az üres orvosi állásokat 

úgy hirdették meg a magyar újságokban, hogy kizárólag Magyarországon szerzett diplomával 

rendelkező orvost vesznek fel. Ezzel az országos trenddel szembe menve 12 határon túli 

magyar orvost vett fel, akik a következők: Dr. Garda Judit, Dr. Sándor Judit, Dr. Péter Sándor 

fogorvosok, Dr. Okányi László gyermekgyógyász, Dr. Baleczky Gabriella labororvos, Dr. 

Duliskovics Gábor háziorvos, Dr. Bárány Béla háziorvos, szerény személye: Dr. Pálmai 

Tamás háziorvos, Dr. Bárány Ilona belgyógyász háziorvos, Dr. Pálmai Éva üzemorvos, Dr. 

Forvith Erzsébet szakorvos, Dr. Forvith József belgyógyász, háziorvos. Mindannyian Dr. 

Jánky Bélának köszönhetik, hogy Békésen letelepedhettek, befogadták őket, itt dolgozhatnak, 

és javarészük itt élhet és dolgozhat. Isten áldja érte, és Isten nyugtassa.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni Alpolgármester Úrnak a megemlékezését. Úgy 

méltó, hogy ezek után egyperces néma felállással emlékezzenek Dr. Jánky Béláról.  

 

A megemlékezés után javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok 

megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy az alábbi egyéb előterjesztést is vegyék fel új 

napirendi pontként:  

 

IV/20. sorszámmal: Belvízrendezés az élhetőbb településekért szerződés módosítások 

 

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyalják 

azzal a módosítással, hogy az új napirendi pontként felveendő IV/20. sorszámú egyéb 

előterjesztést a nyilvános ülés végén tárgyalják meg, a III/6. sorszámú, Helyi elismerések 

adományozása tárgyú előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalása előtt. A III/6. sorszámú 

előterjesztést a zárt ülés elején kerüljön megtárgyalásra.   

 

A napirend fentiek szerinti elfogadása előtt két napirendi pont esetében a képviselő-

testületnek döntenie kell arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja meg, melyek a 

következők: A IV/15. sorszámú, „A Classik-Dent Fogorvosi Bt. és a Csapó és Társai Bt. 

kérelme helyiségbérleti szerződésük módosítása” tárgyú, és a IV/16. sorszámú, „Békés, 

külterület (hrsz.: 0151/6) alatti ingatlan egy részének értékesítése” tárgyú egyéb 

előterjesztések. Mindkét előterjesztést zárt ülésen javasolja megtárgyalni. Kéri, hogy erről 

szavazzanak.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. március 28-i 

ülésén a IV/15. sorszámú, „A Classik-Dent Fogorvosi Bt. 

és a Csapó és Társai Bt. kérelme helyiségbérleti 

szerződésük módosítása” tárgyú, és a IV/16. sorszámú, 

„Békés, külterület (hrsz.: 0151/6) alatti ingatlan egy 

részének értékesítése” tárgyú egyéb előterjesztéseket zárt 

ülésen tárgyalja meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előzőek szerinti napirendi javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2013. (III. 28.) határozata: 

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. március 28-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 előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/2. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

III. Előterjesztések 

1. Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

2. Civil szervezetek támogatása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

3. 2013. I. félévi sporttevékenységek támogatása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

4. Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

     Kádasné Öreg Julianna igazgató 

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

     Tárnok Lászlóné jegyző    

6. Tájékoztató a Vállalkozói Tanács 2012. évi munkájáról    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

     Balázs László, a Vállalkozói Tanács elnöke  

7. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

8. Intézményfenntartó társulási megállapodás, intézményi alapító okiratok 

módosítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

IV. Egyéb előterjesztések      

1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása   
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  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 1.) 

önkormányzati rendelet módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

4. 2013. évi Bűnmegelőzési Program 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

5. Reményhír Intézményfenntartó Központ támogatási kérelme    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

6. Kulturális Központ Alapító Okirat módosítása – Reményhír Intézményfenntartó 

Központtal kötött használati szerződés módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási megállapodás 

módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

8. Vízterhelési díj megállapítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

9. Javaslat rekonstrukciós keret felhasználására  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

10. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

11. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Földhivatalban működtetni kívánt 

kormányablak kialakításához    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

12. Tájékoztató a LISZ Kft feladatainak átszervezéséről  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

13. DAOP-2.1.1/J-12 Turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése pályázat 

biztosítékadási kötelezettsége  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

14. Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

15. Belvízrendezés az élhetőbb településekért szerződésmódosítások 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

9. Helyi elismerések adományozása    

Zárt ülésen    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester    

16. A Classic-Dent Fogorvosi Bt. és a Csapó és Társai Bt. kérelme helyiségbérleti 

szerződésük módosítása tárgyában 

Zárt ülésen   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

17. Békés, külterület (hrsz.: 0151/6) alatti ingatlan egy részének értékesítése 

Zárt ülésen   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

18. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      
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19. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

20. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

V. Bejelentések, interpellációk 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

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

eseményekről, értekezletekről 

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Március 9-én Magyarittabén jártak Mahovics Tamással és egy 

pár néptáncossal a falunapi ünnepkörön, és az ottani Polgármester Úr üdvözletét küldi 

valamennyi békési lakosnak, és Polgármester Úrnak személyesen.       

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy március 23-án egy 

nagysikerű B. Szabó István konferencia megtartására került sor B. Szabó István születésének 

120. évfordulója alkalmából. Az előadások szövegét szeretné majd írásban megjelentetni.  

 

Március 24-én Polgármester Úrral együtt jótékonysági hangverseny védnökei voltak, ahol a  

marosvásárhelyi Amicus Christi zenekar egy órás nagyon színvonalas műsort adott, és a 

békési Fekécs  Szabolcsné édesanya gyógyulására 350 ezer Ft értékű adomány gyűlt össze, 

amelyet eljuttattak a családnak.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni az üdvözletet, és a jószolgálati küldöttséget is 

Pocsaji Ildikó képviselő asszonynak, és Mucsi András képviselőnek is a tájékoztatást.  

 

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

tájékoztató elfogadását a szóbeli kiegészítéssel együtt.  

 

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

          

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul 

veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  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.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2013. (III. 28.) 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.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól 

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását. A bizottsági ülésen is megköszönte, és 

itt is szeretné megköszönni az adócsoport munkáját, mivel látszik a beszámolóból is, hogy a 

befizetési időszak végén mekkora kintlévőség volt, és december végére milyen mértékűre 

sikerült ezt lecsökkenteni. Ez bizonyítja, hogy milyen jó munkát végeztek.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Lassan már 7. éve képviselő, és felmerült benne, hogy nem 

lenne célszerűbb, ha más úton finanszíroznák az adózással foglalkozó kollegák prémiumát? 

Ugyanis mindig van egy tervezett adóbevétel, amit az adócsoport tervez meg, és ez mindig túl 

van szárnyalva. Így nagyon egyszerűnek tűnik, mert véleménye szerint alultervezik az 

adóbevételeket, és ezért jelentkezik a túlteljesítés. Nem ezt a pénzt sajnálja, mert sokat 

dolgoznak, megérdemlik, de akkor adják inkább jutalom címén.  
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RÁCZ ATTILA képviselő: Csatlakozik Barkász Sándor képviselőhöz, szintén az a 

véleménye, hogy dicséret illeti az adócsoport munkatársait.  

 

A mezőőri járulékkal kapcsolatos problémára hívja fel a figyelmet. Az előterjesztés 8. oldalán 

az szerepel, hogy „A képviselő-testület mezei őrszolgálatot hozott lére a belterületi 

termőföldek védelmére…”, ugyanakkor a 9. oldalon az szerepel, hogy „A mezőőri járulékkal 

kapcsolatos ügyintézés során gyakori probléma a belterület és külterület értelmezése, a 

leggyakrabban előforduló kérdés, hogy a lakcímkártyán külterület szerepel, és mégis fizetni 

kell járulékot…” Akkor most belterület, vagy külterület után is kell járulékot fizetni? Kéri ezt 

pontosítani.  

 

MEDVE JÁNOSNÉ az adócsoport munkatársa: A fenti kérdéssel kapcsolatban elmondja, 

hogy a külterületi adóztatás a mezőőri járulékról megszűnt, de vannak olyan hátralékok, 

amelyeket még be kell hajtani. Csak a belterületi zártkerti ingatlanra vonatkozik a mezőőri 

járulék 2010 óta, ezért nekik is pontosítaniuk kell a szöveget.  

 

VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Barkász Sándor képviselő kérdésére válaszolva elmondja, 

hogy az adójutalék nem az előirányzattal függ össze. Van egy adóelőirányzat, amit a 

költségvetésbe terveznek be. Az adójutalék az adózóknak előírt adó beszedésével kapcsolatos, 

amely nem tévesztendő össze a betervezett adóelőirányzattal. Az adózókra kivetett adóknak 

teljesülnie kell, ez a maximális összeg, amit adóból be lehetne szedni, de ez irreális, ezért nem 

lehet előirányzatként is betervezni. Továbbá a helyi adózás önbevallás alapján működik, és ha 

az adócsoport munkatársai különböző forrásokból feltárják, ha valaki nem adott adóbevallást, 

felszólítják a bevallás teljesítésére. Tehát az adójutaléknak ez a két tényezője van, és csak 

közvetetten függ össze a költségvetésbe betervezett előirányzattal.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Tehát akkor az adóbehajtás hatékonyságával függ össze a 

kollegák jutalmazása? Eddig mindig kevesebb volt a betervezett, mint a teljesült adóbevétel. 

Elég szubjektívnak ítéli meg, de köszöni a választ.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megjegyzi, hogy ez évre 290 millió helyi adót terveztek, tavaly 

250-et, és teljesült 280, tehát nem biztos, hogy a 290 millió adót be tudják hajtani.  

 

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

elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Pocsaji Ildikó képviselő elhagyta az üléstermet, 

így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2012. évi helyi adózás 

tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző  
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NAPIREND TÁRGYA:  Civil szervezetek támogatása 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Azért kért szót a civil szervezetek és az ezt követő 

sportszervezetek támogatására vonatkozó előterjesztések tárgyalása előtt, mert korábban 

abban egyeztek meg, hogy azért van a civil szervezeteknek városi vezetése, a Civil Tanács, 

hogy ő tegyen javaslatot az elosztásra. A sporttevékenységeknek is vannak megfelelő 

szakemberei, akik el tudják dönteni, hogy melyik szakág mennyit kapjon. A képviselők mégis 

minden évben megpróbálják ezt másképp elosztani, mindig vitatkoznak legalább egy-egy órát 

a bizottságokban, és a testületben is, azután győz a józanabbik eszük, és megszavazzák az 

eredeti előterjesztést. Ezt a kétszer egyórás vitát szeretné most kivédeni, ezért az a kérése a 

képviselőkhöz, hogy lehetőleg fogadják el a támogatások összegét úgy, ahogy azt az 

érintettek javasolták.  

 

Tudomása szerint elhangzott a bizottsági üléseken olyan kérdés is, hogy miért kap egyik civil 

szervezet nagyságrendileg többet, mint a másik. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy három 

olyan civil szervezet van, amelyiknek 100 ezer Ft feletti javaslat van előterjesztve, melyek a 

Városvédő és Szépítő Egyesület, a Nefelejcs Hagyományőrző Egyesület, és a KÉSZ. Van 

olyan civil szervezet, amely csak a városért tesz valamit, és vannak olyan civil szervezetek, 

amelyek néha a városért tesznek, de inkább csak magukért, ami szintén hasznos tevékenység, 

azonban a kettő között elég nagy különbség van. Az említett három szervezet szellemiekben 

annyit hoz a városnak, amit anyagiakban nem tudnak kifejezni, másrészt anyagiakban is hoz 

vissza, pl. a Hétkrajcár programon keresztül a városnak. Ezért érzi ezt a súlyozást helyesnek.  

 

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

megtárgyalta az előterjesztést, és két módosító javaslatot javasolnak elfogadásra a képviselő-

testületnek:  

 

Az Esély Állat és Természetvédő Közhasznú Egyesület támogatását 50.000,- Ft-ra javasolják 

emelni, mivel olyan tevékenységet látnak el, ami példaértékű a kóbor állatok gondozásával és 

örökbeadásával kapcsolatban. Ez jelképes támogatás az általuk végzett több milliós munkához 

képest. Ezt az összeget egyrészt a tartalékkeretből, másrészt a Galambtenyésztő Egyesülettől 

elvonandó 10.000,- Ft-ból javasolják átcsoportosítani.  

 

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

egyhangúlag javasolja az eredeti előterjesztés elfogadását.  

 

Személy szerint azt javasolja, amit az előzőekben a bizottság elnöke javasolt. 

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A maga részéről az Alpolgármester Úr javaslatát támogatja.  

 

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

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

tartotta.  

 

Személy szerint a Békési Fürdőért Közalapítvány 20.000 Ft-os támogatását kevesli. Volna is 

javaslata, hogyan lehetne ezt egyszerűen megoldani.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Két módosító javaslat hangzott el a javasolt támogatás 

emelésére. Egyik szervezet hasznosságát sem lehet megkérdőjelezni. Ez az a két szervezet, 

amely magasan a legtöbb SZJA 1%-ot tudhat magáénak, ami jelentősen segíti a munkájukat. 
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Pl. az Esély Állatvédő Egyesület tavaly másfél millió, vagy annál is több támogatást kapott 

ebből, és a Fürdőért Közalapítvány is elég szépen kapott. Ettől függetlenül egyetért az 

indoklásokkal, de nagyobb az esélyük arra, hogy egyéb forrásból is támogatást kapjanak.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja a módosító 

javaslatokat.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Pocsaji Ildikó képviselő visszatért az 

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

 

1. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata: Az Esély Állat és Természetvédő 

Közhasznú Egyesület támogatását 50.000,- Ft-ra emeljék.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a civil szervezetek 

támogatására vonatkozóan nem fogadja el az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság azon javaslatát, hogy az Esély 

Állat és Természetvédő Közhasznú Egyesület 20.000,- Ft-

os javasolt támogatását 50.000,- Ft-ra emeljék. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

 

2. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata: A Galambtenyésztő Egyesület részére 

javasolt 30.000,- Ft támogatásból 10.000,- Ft-ot csoportosítsanak át az Esély Állat és 

Természetvédő Közhasznú Egyesületnek 

  

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a civil szervezetek 

támogatására vonatkozóan nem fogadja el az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság azon javaslatát, hogy a 

Galambtenyésztő Egyesület részére javasolt 30.000,- Ft 

támogatásból 10.000,- Ft-ot csoportosítsanak át az Esély 

Állat és Természetvédő Közhasznú Egyesületnek 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester   
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri Mészáros Sándor képviselőt, hogy ismertesse módosító 

javaslatát, hogy a Békési Fürdőért Közalapítvány javasolt támogatását mennyivel, és milyen 

átcsoportosítással javasolja megemelni.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Azt javasolja, hogy minden szervezettől, amelynek 

30.000,- Ft, vagy afölötti támogatást javasoltak, vonjanak el 1.000,- Ft-ot, ez összesen 

27.000,- Ft, és ezt csoportosítsák át a Békési Fürdőért Közalapítvány támogatására.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a fenti módosító javaslatot.  

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a civil szervezetek 

támogatására vonatkozóan nem fogadja el Mészáros Sándor 

képviselő azon módosító javaslatát, hogy minden 

szervezettől, amelynek 30.000,- Ft, vagy afölötti támogatást 

javasoltak, vonjanak el 1.000,- Ft-ot, ez összesen 27.000,- 

Ft, és ezt csoportosítsák át a Békési Fürdőért Közalapítvány 

támogatására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a módosító javaslatok nem kerültek elfogadásra, 

szavazásra bocsátja az eredetileg előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2013. (III. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

határozat mellékletét képező „Civil szervezetek 

támogatása” című táblázat szerinti összegekkel – 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

rendeltében megállapított civil szervezetek működési 

támogatása keret terhére – támogatja a városban 

működő civil szervezeteket. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek 

szerint támogatásban részesített szervezetekkel 

szerződést kössön a támogatások felhasználásáról azzal, 

hogy a támogatottaknak 2013. december 31-ig kell 

írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek 

elmaradása esetén – annak pótlásáig – az 
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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 meglétének igazolása. 

Határidő:               értelem szerint 

Felelős:                  Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  2013. I. félévi sporttevékenységek támogatása 

 

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

megtárgyalta az előterjesztést, és mindkét részét támogatja azzal, hogy a határozati javaslat 2. 

pontjában a sportlétesítmények működtetése, fejlesztése feladaton szereplő Ökölvívó terem 

működtetése soron szereplő bruttó 406.400.- Ft-ot 50%-50%-os arányban ossza meg a Békési 

Torna Egylet és a Surman Box Club között.  

 

Az új sportfinanszírozási rendszerben azt várnák el a sportszervezetektől, hogy mindenki 

szedje be a tagdíjakat, mert van, aki beszedi rendszeresen, de vannak, akik nem, hanem 

inkább az önkormányzati támogatásra várnak. Másrészt az ingyenes teremhasználatot is 

forintosítják, hogy lássák, mennyibe kerülne, ha nem ingyenesen biztosítaná ezt az 

önkormányzat.  

 

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

előterjesztett javaslatokat, és a többség az alábbi módosításokat javasolja: A Súlyemelő 

Szakosztálynak + 60 eFt, az Atlétikai Clubnak +40 eFt támogatást javasolnak, és ezt a Kajak 

– Kenu Clubtól átcsoportosítandó 100 eFt-ból tegyék.  

 

Személy szerint az eredeti előterjesztést támogatja, mivel ahhoz képest új információ nem 

merült fel, amely indokolná a módosítást.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elfogadja Alpolgármester Úr javaslatát. Az a probléma, hogy 

drasztikusan lecsökkent a sporttámogatásra szánható összeg. Éves szinten a tavalyi 80%-át 

kapják meg a sportszervezetek, és az I. félévben emellett még zárolás is történt, mivel az 

önkormányzat költségvetésében hiány mutatkozik. Ezt megkapják ugyan, ha a hiány eltűnik, 

de mindenképpen drasztikus csökken a sporttámogatás. Nem hisz abban, hogy a város kap 

233 millió Ft-ot a hiány eltüntetésére. Optimistán számolva is jó, ha 50%-ot kapnak, és nem 

hiszi, hogy a másik 50%-ot ki tudja a város gazdálkodni.  

 

Az új sportfinanszírozási rendszerrel nincs gondja, inkább az összeg nagyságával.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Valóban ebben az évben a költségvetési problémák miatt a nem 

kötelező feladatok, köztük nem csak a civil és sport szervezetek, hanem az uszodaműködtetés, 

kulturális feladatok is sokkal kisebb mértékű támogatásban részesülhetnek. Hiába áll közel a 

szívéhez a sport, és a képviselő-testületnek, is, mert mindig arról voltak híresek, hogy a 

közösség nagyon fontos formáló erejének tartják a sportot. Úgy látja, amennyiben racionális 

gazdálkodást kell bevezetni, lát rá esélyt, hogy ezeket a támogatásokat feljebb tudják tornázni. 

Továbbá egyes sportszervezeteknél bejött egy újabb támogatási forma, az ún. TAO, ami azt 
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jelenti, hogy a társasági nyereségadó bizonyos részét a sport támogatására fordíthatják, és ez 

kiegészíti az önkormányzati támogatást.  

 

Maga is fájó szívvel szavazza meg a mostani javaslatokat, de most nem tudnak többet 

javasolni.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként a módosító javaslatokról rendel el 

szavazást.  

 

1. A határozati javaslat 2. pontjában a sportlétesítmények működtetése, fejlesztése feladaton 

szereplő Ökölvívó terem működtetése soron szereplő bruttó 406.400.- Ft-ot 50%-50%-os 

arányban osszák meg a Békési Torna Egylet és a Surman Box Club között.  

   

Megkérdezi Kálmán Tibor sportreferenst, hogy mi a véleménye erről a javaslatról, hogyan 

alakult a tényleges felhasználás?  

 

KÁLMÁN TIBOR sportreferens: A két sportszervezet által benyújtott igényben szerepelnek 

az előző évi felhasznált összegek, a két ökölvívó terem rezsiköltségei, és abban a BTE 

Ökölvívó Szakosztálynak jóval nagyobb költségek vannak feltüntetve, mint a Surman Box 

Clubnak. Ez alapján született az előterjesztett javaslat.   

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Ez nem sporttámogatás, hanem működési támogatás, melyet a 

Kajak-Kenu Club is kap, amiből a csónakházat tudja üzemeltetni. A sportpályát, az uszodát, a 

sportcsarnokot központilag támogatja az önkormányzat. Ez a három egyesület üzemelteti 

maga a létesítményt. Abból kiindulva, hogy a Surman Box Clubnál lényegesen nagyobb a 

létszám, megfontolásra ajánlja az 50-50%-os megosztást. Ez nem a sporttámogatásokba való 

belenyúlás. Ezért ezt az 50-50%-os megosztást a maga részéről támogatja.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen Kálmán Tibor sportreferens azt is 

elmondta, hogy azért van ilyen nagy különbség, mert a Surman Bokx Clubnál kis kályhával, 

fával fűtenek, míg a másik helyen gázfűtés van, ami sokkal drágább, és kényelmesebb, ezért ő 

is támogatja a működési költségekre szánt támogatás 50-50%-ban történő megosztását.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Szavazásra bocsátja az 50-50%-os megosztásra vonatkozó 

módosító javaslatot az előzőekben előterjesztettek szerint.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az 

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

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete elfogadja azt a módosító 

javaslatot, hogy a sporttámogatások elosztására vonatkozó  

határozati javaslat 2. pontjában a sportlétesítmények 

működtetése, fejlesztése feladaton szereplő Ökölvívó terem 

működtetése soron szereplő bruttó 406.400.- Ft-ot 50%-



 

 13 

50%-os arányban osszák meg a Békési Torna Egylet és a 

Surman Box Club között.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság átcsoportosításra 

vonatkozó módosító javaslatát, mely szerint a Súlyemelő Szakosztálynak + 60 eFt, az 

Atlétikai Clubnak +40 eFt támogatást javasolnak, és ezt a Kajak – Kenu Clubtól 

átcsoportosítandó 100 eFt-ból tegyék.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az 

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

 

A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a sporttámogatások 

elosztására vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatban nem 

fogadja el a módosító javaslatot, hogy a Súlyemelő 

Szakosztálynak + 60 eFt, az Atlétikai Clubnak +40 eFt 

támogatást adjanak a Kenu Clubtól átcsoportosítandó 100 

eFt terhére.    

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Szavazásra bocsátja az eredetileg előterjesztett határozati 

javaslatot az előbbi döntések figyelembevételével.   

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2013. (III. 28.) határozata: 

 

1./ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2013. I. félévi 

támogatását - Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. 

évi költségvetéséről szóló rendeletében megállapított szabadidősport-tevékenység támogatása 

keret terhére - az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

Sportszervezet 

2013. I. félévi 

támogatás 

EFt-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 1220 

BTE Ökölvívó Szakosztály 140 

BTE Súlyemelő Szakosztály 80 
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BTE Sakk Szakosztály 140 

Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 355 

Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 360 

Békési Diákok Atlétikai Clubja 390 

Békési Kajak - Kenu Club 1100 

Békési Futball Club 1100 

Női Kézilabda Torna Egylet 210 

Linea Aerobik Klub 80 

Surman Box Club 165 

ÖSSZESEN: 5340 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön a támogatás 

felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2013. december 31-ig kell írásos tájékoztató 

megküldésével elszámolnia, amelynek elmaradása esetén - annak pótlásáig – az 

Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy 

nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség 

terheli.  

2./ Békés Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése feladaton szereplő Ökölvívó terem működtetése 

soron szereplő bruttó 406.400.- Ft-ot 50%-50%-os arányban osztja meg a Békési Torna 

Egylet és a Surman Box Club között, melyet a sportszervezetek az Önkormányzatnak 

kiállított számla alapján kaphatnak meg. 

3./ Békés Város Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletét képező 

Sportfinanszírozási terv tervezetét jóváhagyja és felkéri polgármesterét, hogy a Sport Tanács 

közreműködésével a végleges tervet dolgozza ki és a 2013. májusi ülésre terjessze a 

Képviselő-testület elé, azzal, hogy a 2013. második félévi sporttámogatások elosztása a 

végleges Sportfinanszírozási terv alapján történjen.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

  3. pontnál: 2013. májusi testületi ülés 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Mucsi András, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

munkájáról 

 

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

megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag támogatott.  

 

A maga részéről az a véleménye, hogy egy nagyon magas szakmai színvonalú anyagot 

kaptak. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a 27-28. oldalon szerepel a hajléktalan ellátás, 

melyben kiemelik, hogy fontos tényező a lakástalanság. Vannak olyan emberek, akik azért 

lesznek hajléktalanok, mert pl. krízishelyzetbe került amiatt, hogy lakhatatlanná vált a lakása 

és kiköltöztették. Van olyan is, aki valamilyen intézményből került ki, és nem tud hová 

visszamenni lakni, vagy tönkre ment a kapcsolata, és azért kellett elköltöznie, vagy gazdasági 

okokból került ilyen helyzetbe. Ezek az emberek megjelennek az önkormányzatnál is, mert 

szeretnének lakáshoz jutni. Bizottsági ülésen is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A városnak 

közel 200 lakása van, és sajnos azt kell látniuk, hogy sokan szeretnének lakást kapni, és 
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amikor beköltöznek, egyáltalán nem a jó gazda gondosságával járnak el. Egy idő után nem 

fizetik a lakbért, rezsit, teljesen leamortizálják a lakást. Pedig a szociális alapon bérbe adott 

lakások lakbére igen minimális, 7-8 ezer Ft, és több százezer forintos kárt okoznak az 

önkormányzatnak. A jövőben sokkal jobban meg kell vizsgálni, amikor lakáshoz jutásról 

döntenek, és nem csak a szociális helyzetet kell figyelembe venni, vagy azt, hogy milyen 

régóta vár lakásra, hanem azt is meg kell nézni a környezettanulmányok során, hogy milyen 

életvitelt folytatnak.  

 

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

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

tartotta. A bizottság tagjai elégedettségüket fejezték ki a beszámolóval, és az intézményben 

folyó munkával kapcsolatban. Megköszönik az eddigi munkát, és bíznak benne, hogy a 

jövőben is hasonló színvonalon végzik munkájukat az intézmény dolgozói.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Valóban nagyon magas színvonalú a beszámoló, amely teljes 

keresztmetszetet nyújt az intézményben folyó munkáról. Hozzáteszi, hogy nagyon sok 

környezeti, külső tényező van, ami sok esetben akadályozza, gátolja a saját intézményük 

munkáját. Erre egy kicsit jobban oda kellene figyelni, hiszen sok esetben azonos 

tevékenységgel indulóknak adnak működési hozzájárulást a városban, és ez nem minden 

esetben védi a saját intézményük érdekeit. Sőt, ha ehhez még országos támogatottság is van, 

még lehangolóbb.   

 

Az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos problémakörnél talán egy kicsi megoldás lehetne 

az, hogy a saját lakásaikat fokozatosan kártyás energiamérőkkel látnák el, így esetleg a 

tartozások felhalmozódása meggátolható lenne.  Nyilván nem egyszerre kell ezt megtenni, de 

lépésenként át lehetne térni erre az elszámolásra, és akkor nem maradna ott az ingatlanban a 

közüzemi számlák nagy része kifizetetlenül.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Megfontolásra érdemes Rácz Attila képviselő javaslata, de a 

városi önkormányzat nagyon védi a saját területét a szociális ellátások tekintetében. Egy 

stratégiai partnerük van, akivel példaértékű az együttműködés, és ez a Magyar Pünkösdi 

Egyház Cigánymisszió. Tájékoztatójukat az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottsági anyagban olvashatták. Az általuk végzett munkához nem fér kétség. Meghívást 

kapott, és részt vett a missziós napjukon, ismeri a munkájukat. Azon túl nagyon észnél kell 

lenni, mert saját kárukra történhetnek dolgok. Tavaly is volt egy debreceni szervezet, amely 

be akart jönni az önkormányzat területére, és nem adták meg számukra az engedélyt. Úgy 

gondolja, hogy a meglévő kört nem szabad bővíteni, viszont a Cigánymisszió elér olyan kört, 

amelyet az önkormányzat nem. Nyilvánvaló, hogy ezen a téren meg kell tartani az 

önkormányzat pozícióit.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a beszámolót és az elvégzett heroikus munkát 

Igazgató Asszonynak. Tudja, hogy sajnos az anyagi helyzet itt sem rózsás. Míg az elmúlt 

időszakokban plusszal tudtak zárni a normatív támogatások miatt, most önkormányzati 

támogatásra szorulnak, ha nem is olyan sokra, mert ebből a kis pénzből igyekeznek kijönni. A 

hozzászólásokra elmondja, hogy mindig egyeztetnek Igazgató Asszonnyal, ha idegen 

szervezet próbál idejönni. A Reményhírrel, a Szent Lázár Alapítvánnyal és a Mentálhigiénés 

Egyesülettel igyekeznek együttműködni, ők is a város lakosságát szolgálják, mert esetleg az 

önkormányzat szeme elé nem kerülő réteggel tudják a kapcsolatot tartani.  

 

Köszönik a munkát, gratulálnak, és jó erőt, egészséget kívánnak a továbbiakban.  
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Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett 

tevékenységéről 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elöljáróban elmondja, hogy első alkalommal készült ilyen 

beszámoló. Az elmúlt időszakban nem kellett külön beszámolót készíteni, de biztos, hogy 

nagyon hasznos, mert adatokkal alátámasztva mutatja be a hivatal munkáját, azt, hogyan 

szervezik a munkát, és miket fed le.  

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta a beszámolót.    

 

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

megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.    

 

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

többségi szavazattal elfogadásra javasolta.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Egy gondolat Jegyző Asszonynak: Mivel nem tudta, hogy először 

készült ilyen beszámoló, az általuk beadottak felvezetőjét picit csillapítja.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Gratulálnak a hivatal munkájához, és bíznak benne, hogy 2013. 

évről már az új rendszer szerint, hasonló színvonalú beszámolót fognak kapni.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   Tárnok Lászlóné jegyző   
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Vállalkozói Tanács 2012. évi munkájáról 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta a tájékoztatót.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megjegyzi, bíznak benne, hogy ez évben több igény lesz, 

melyeket ki tudnak elégíteni.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásulvételét.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Vállalkozói Tanács 2012. évi munkájáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi.   

Határidő:  azonnal  

Felelős:   Izsó Gábor polgármester    

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. 

(VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

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

előterjesztést.  

 

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

előterjesztést, és a most kiosztott írásos kiegészítés szerint javasolja elfogadásra a határozati 

javaslatokat.  

 

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

bocsátja a kiegészítés szerinti határozati javaslatokat külön-külön, majd a rendelet-tervezetet.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

22/2011 (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 30. §-a alapján 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérét 

felülvizsgálta és azt változtatás nélkül helybenhagyja. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

22/2011 (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 46. §-a és 49. 

§-a alapján értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező 

Békés, Veres P tér 7. A. V. 13. szám alatti lakásingatlant.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 

polgármesterét, hogy vizsgálja meg az önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 

bérleti jogának albérletbe adásának lehetőségeit, feltételeit.  

 

Határidő:  2013. áprilisi testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  rendeletet   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013. (……..) önkormányzati  rendelete: 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK 

BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE 

VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL 

szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Intézményfenntartó társulási megállapodás, intézményi 

alapító okiratok módosítása 

 

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

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

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

megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztést, és a most kiosztott írásos kiegészítés szerint javasolja elfogadásra a határozati 

javaslatot.  

 

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

írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2013. (III. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete kezdeményezi Tarhos 

Község Önkormányzatánál a korábbi 

intézményfenntartó társulási megállapodás 

felülvizsgálatát és a jelen előterjesztés függelékében 

szereplő tervezet szerinti Békés-Tarhos 

Intézményfenntartó Társulás létrehozását. 

2. Felkéri polgármesterét, hogy a szükséges egyeztetést 

folytassa le, és a Tarhos Község Önkormányzatával 

egyeztetett társulási megállapodást terjessze a 

Képviselő-testület elé jóváhagyásra, illetve a közösen 

fenntartott intézmények alapító okiratának módosítását 

készítse elő.  

 

Határidő: intézkedésre  azonnal, jóváhagyásra:  

legkésőbb a 2013. májusi testületi ülés 

Felelős:       Izsó Gábor polgármester 

 

 

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

 

1.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja, hogy a rendelet 

hatályba lépése 2013. május 1. napja legyen, így biztosíthatóvá válik a térítési díjak 

módosítása körében a szülők megfelelő tájékoztatása.  

 

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

előterjesztést, és az előzőek szerinti módosítással egyhangúlag elfogadásra javasolta a 

rendelet-tervezetet.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy Tisza Kálmán Intézményben 

postai csekken történik a befizetés, amely nehézkes, elmaradások vannak, stb., és költséges is. 

Nem lehetne ugyanolyan módon beszedni a térítési díjakat, mint a többi helyen?  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy a Tisza Kálmán Intézményt az 

önkormányzat „megörökölte”, azonban átalakítás előtt áll az egész gyermekétkeztetési 

rendszer, valószínűnek tartja, hogy egy-két hónapon belül megoldódik az egységes 

díjbeszedés.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-

tervezetet az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke által javasolt 

módosítás figyelembevételével.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi  rendeletet   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (……..) önkormányzati  rendelete: 

 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 

szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

2.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja, hogy a rendelet-

tervezet 1. melléklete 2013. május 1-jén lépjen hatályba, a közgyógyellátásra vonatkozó 

rendelkezések hatályba lépése 2013. április 1-je legyen. Továbbá az 1. melléklet 1. pontjában 

a szociális étkeztetés kiszállítási díja helyesen: 65,- Ft/fő/nap + ÁFA, ugyanis véletlenül 

lemaradt a „+ÁFA” szövegrész. Kéri még pontosítani az előterjesztés tárgyának 

megfogalmazását, mivel értelemszerűen nem a rendelet megalkotásáról, hanem módosításáról 

van szó.   

 

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

előterjesztést, és az előzőek szerinti módosításokkal egyhangúlag elfogadásra javasolta a 

rendelet-tervezetet.  

 

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

előterjesztett rendelet-tervezetet az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke által javasolt módosítások figyelembevételével.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az 

üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  rendeletet   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013. (……..) önkormányzati  rendelete: 

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS 

ELLÁTÁSOKRÓL 

szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
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módosításáról  

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

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

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

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

tartotta. 

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.  

 

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

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  rendeletet   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013. (……..) önkormányzati  rendelete: 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

szóló 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

4.) 2013. évi Bűnmegelőzési Program 

 

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

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

tartotta. Hozzáfűzi, hogy jó lenne, ha a 6. oldalon szereplő térfigyelő rendszerre lehetőség 

lenne pályázatot benyújtani, és meg tudnák valósítani.  

 

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

tárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag támogatta. Sajnálattal szembesült vele, hogy három 

héttel ezelőtt az Élővíz-csatorna partján az utolsó tájékoztató táblát is szétverték randalírozó 

fiatalok valamelyik éjszaka. Úgy gondolja, hogy a térfigyelő rendszer kiépítése elrettentő 

erejű lehet hasonló cselekmények esetében is.   

 

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

előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolt.  

 

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

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2013. (III. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete elfogadja Békés 

Város 2013. évi Bűnmegelőzési Programját. 

2. Felkéri polgármesterét, hogy a 2013. évi 

költségvetésben a program végrehajtásához 

szükséges forrásokat a lehetőségekhez mérten 

biztosítsa. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 

 

5.) Reményhír Intézményfenntartó Központ támogatási kérelme 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent Kiss Beáta Asszonyt, az 

intézmény főigazgatóját, Fábián Tamás urat, valamint Durkóné Illés Bernadett Igazgató 

Asszonyt, akik képviselik az intézményt. 

 

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

megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi az intézmény részéről jelenlévőket, hogy kívánnak-

e hozzászólni az előterjesztéshez.  

 

KISS BEÁTA főigazgató: Mint ismeretes a képviselő-testület előtt, hosszú távú célokkal 

kezdték meg az iskola és az óvoda működtetését. Valóban a Misszió szándéka fix és 

tántoríthatatlan annak érdekében, hogy Békés Város lakosságát és az intézménybe járó 

gyerekeket segíteni tudják, és valamivel kicsit talán többet szeretnének nyújtani, mint eddig 

kaptak. Azonban már az elmúlt évben, decemberben a költségvetés tényadatainak ismeretében 

szóban, és azt követően többször fordultak Polgármester Úrhoz és a Képviselő-testülethez 

annak érdekében, hogy az intézmény működtetéséhez hozzájáruljanak. A képviselő-testület 

megkapta az előterjesztés mellékleteként az üzleti tervet, amelyet ha összevetnek az 

intézmény korábbi költségvetésével, akkor észrevehető, hogy ezek nem túlzott számok, ezek a 

tényadatok. Sajnos ennél jobban lefaragni már csak akkor tudnak, ha megválnak emberektől, 

vagy összébb húzzák a működésüket. Sajnos, és szerencsére hozott anyagból dolgoznak, mert 

adott az odajáró gyerekek száma és összetétele, adott az intézmény ingatlanának állapota, és 

adott volt, illetve vállalták az átvett munkatársak foglalkoztatását. Ezen mostanáig lényegesen 

nem változtattak a minimális, és élethelyzetekből adódó változásoktól eltekintve.  

 

Arra szeretné kéri a képviselőket, hogy a részükre megküldött adatokat bizalmas üzleti 

információként kezeljék, mivel előzetesen nem kérték a hozzájárulásukat, és ezek az adatok 

jelen pillanatban még nem elfogadott költségvetési számadatok.  

 

Az előterjesztéshez néhány szót még hozzáfűz, mivel sajnos tartalmaz néhány tényszerű 

tévedést. Ugyanis az intézmény, mint ahogy a kolléganője a Pénzügyi Bizottság ülésén már 
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ismertette, tavalyi évben kötött köznevelési megállapodást a minisztériummal, amely 2012 

szeptemberétől 5 év határozott időtartamra érvényes, és amelyben a Magyar Pünkösdi Egyház 

Országos Cigánymissziója harmadik félként a Pünkösdi Egyház mellett nevesítve szerepel, és 

a Reményhír Intézmény szintén a köznevelési szerződés tárgyát képezi, így kapnak kiegészítő 

támogatást. A kiegészítő támogatás a költségvetést megnézve tényszerűen, és levelükben 

szintén nevesítve szerepel, aminek minden egyes megkapott forintját az intézményre 

fordítottak a terveik szerint is, és az eddigiek szerint is. Ezen felül abban a költségvetésben, 

amit leírtak, ennek a két intézménynek a működtetése a 12 hónap alatt kb. mínusz 90 millió Ft 

a Misszió számára, és erre szeretnék a képviselő-testület támogatását kérni, ha valamilyen 

módon hozzá tudnak járulni.  

 

Ha most vannak kérdéseik, azokra nagyon szívesen válaszol, mert december óta ez az első 

alkalom, amikor kérelmüket a képviselő-testület hivatalosan tárgyalja. Itt a gyerekekről is szó 

van, nem csak a Misszióról. Nyilván a Misszió minden egyes tevékenységével és forintjával 

támogatja az intézmény működését, amelyről úgy hiszi akár személyesen is tájékozódhattak 

már az intézmény eddigi látogatásai és rendezvényei során. Sajnos a Misszió tavalyi év végi 

működéséhez képest a költségvetési törvény szintén megvonásokat eredményezett.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A kérelemben leírták, hogy kerek 90 millió Ft támogatást 

kérnek. Biztosan ennyi hiányzik, de ennyit az önkormányzat biztosan nem tud biztosítani 

mindamellett, hogy az önkormányzatnak is érdeke, közös érdek, hogy működjön az iskola. 

Ennek érdekében már két hónapja nagyon kemény munka folyik a háttérben összintézményi 

szinten a városban, minden intézményt bevonva, hogy azt a hiányt, ami a város 

költségvetésében mutatkozik, hogyan tudják ledolgozni, illetve hogyan tudják a Reményhír 

Intézmény működését is közös erővel racionalizálni.  

 

Ennek egyik része a közös konyha működtetése, és ha elkészül a hatástanulmány, kiírásra 

kerül a közbeszerzés. Reményeik szerint ez a konyha maximális kihasználással fog működni, 

és az ezzel kapcsolatos jelenlegi mínusz nem fogja terhelni az intézményt. Ez az egyik dolog, 

amiben már konkrétan tudnak segíteni, és nem igényel közvetlen költségvetési támogatást. 

 

A másik, hogy az épület kihasználásával kapcsolatban vannak közös ötleteik, hogyan lehetne 

összébb húzódni, mert ez egy elég nagy épület, és a rezsiköltségek ezért magasak. Tárgyalnak 

a Református Egyházzal is, mert nekik is vannak gondjaik, ezért úgy szeretnék megoldani, 

hogy valamennyi városi intézmény iskola kicsit húzza össze magát nem csak anyagilag, 

hanem fizikailag is, tehát kisebb helyen legyen, és kevesebbet költsön. Most adtak be KEOP-

os pályázatokat épület-, energetika korszerűsítésre, amelyektől szintén költségcsökkentést 

várnak.    

 

Ezek mellett az önkormányzat is várná, hogy konkrétan mennyi az az összeg, amit ebből a 90 

millió Ft-ból elő tud teremteni az intézmény azáltal, hogy bizonyos átcsoportosítások lesznek, 

mert ekkora mínusszal valóban nem lehet mit kezdeni. Amennyiben ez a két dolog összejön, 

az önkormányzat nem zárkózik el attól, hogy valamennyi támogatást biztosítson, bár erről 

még nem született döntés.  

 

Mivel kevesebb az állami támogatás minden téren mind az egyházaknak, mind az 

önkormányzatnak, ezért a amíg nem látnak konkrét számokat a fentiekkel kapcsolatos 

megtakarításokról, továbbá, hogy mennyi takarítható meg az osztálylétszámok racionálisabb 

kialakításával, létszámcsökkentéssel, addig nem tudnak nyilatkozni, hogy mennyivel tudnák 

támogatni az intézményt, figyelemmel arra is, hogy jelenleg az önkormányzatnak is mintegy 
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230 millió hiánnyal kell szembenéznie. Ennek érdekében tárgyalnak minden intézménnyel, 

mert az elmondottakból is látható, hogy minden mindennel összefügg.  

 

Kérdése, hogy a jelenlegi 90 millió Ft-os hiányból mennyit tudna az intézmény lefaragni? Bár 

nem valószínű, hogy erre most választ tudnak adni.  

 

KISS BEÁTA főigazgató: Ez a minimális működési hiány éves szinten, ha minden így marad. 

Azt még hozzáteszi, hogy 2012 nyarán megkaptak egy költségvetést az intézménytől, amit 

arra az évre az önkormányzat jóváhagyott, és abban az intézmény működése 122 millió Ft 

hiányt mutatott. Gondolja, hogy előző években is hasonló szinten volt ennek az intézménynek 

a hiánya. Az átadott adatokból dolgozott, és ha azok nem megfelelőek, akkor az általa 

mondott számsor sem megfelelő. Ha az 50 millió Ft kiegészítő normatíva nélkül számolnak, 

amit erre az évre kap az egyház, amely majdnem fele az előző évi kiegészítő normatívának 

százalékos mértékben, akkor erre az évre 125 millió Ft hiányuk lenne. Ebből jön le az 50 

millió Ft kiegészítő normatíva, és így jön ki a 90 millió Ft-os hiányuk. Nem profitorientált 

szervezetről van szó, és minden lehetőséget megragadnak, minden pályázati lehetőségre 

megpróbálnak pályázatot benyújtani. Ha az önkormányzat mond egy összeget, az alapján 

tudnak továbbgondolkodni. Szeptembertől változtatniuk kell sok mindenen, nem csak az 

intézmény kihasználtságán, hanem esetleg a működést érintő költségvetési tételeiken is. 

Mindezt annak tudatában, hogy még nem tudják, szeptembertől hogyan fogja a kormány 

támogatni a nem állami fenntartású oktatási intézményeket.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Most nem tudnak még számot mondani. Ezért mondta el a 

tervezett intézkedéseket. A város lakosságának érdeke, hogy ez az intézmény működjön, és a 

többi is, a református és a kistérségi iskola is. Ebben az önkormányzat maximálisan partner.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Kérdése, hogy jelenleg hány tanár, hány technikai dolgozó van 

az Eötvös Általános Iskolában? Mennyi a tanulólétszámuk? Az Epreskerti Óvodában hogyan 

alakul a pedagógus – gyermek arány?     

 

Főigazgató Asszony már említette, hogy teljesen új finanszírozási rendszer jön szeptembertől, 

és egyszerűen lehetetlen egyházi oktatási intézményeknek költségvetést csinálni. Tegnap 

fogadták el a Református Egyházi Iskola költségvetését úgy, hogy nem lehet kiszámolni. A 

kormány azt ígérte, hogy március 31-ig kijön az új jogszabály a finanszírozásról, de ezt 

kitolták június 31-re úgy, hogy szeptember 1-re csináljon teljesen új költségvetést az 

intézmény. Nyilván ez a Reményhír Intézmény költségvetését is átalakítja.  

 

KISS BEÁTA főigazgató: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az iskolába 264 diák volt 

beiratkozva 2012. október 1-i statisztika alapján, az óvodában pedig 90 gyermeket láttak el. 

Az Eötvös Iskolában 46 fő pedagógus van, és a technikai létszámot azért nem tudja pontosan 

megmondani, mely 5-6 fő, mert éppen a racionalizálás érdekében egyes munkatársaikat már a 

Misszió foglalkoztatja. Egyes adminisztratív feladatokat úgy látnak el, hogy az iskolában is 

látnak el adminisztratív feladatot, de nem az iskola költségvetését terhelik.  

 

Az óvodában 10 óvónő, 5 dajka, és egy konyhai kisegítő dolgozik.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az előterjesztésben szerepel három határozati javaslat, mely az 

intézmény előtt is ismeretes, hiszen megkapták ezt az anyagot. A 3. pontban arra kérik az 

intézményt, hogy a meghozandó takarékossági intézkedéseik meghozatala után korrigálják a 

támogatási igényüket. Ez nem jelenti azt, hogy el tudják majd fogadni, és nem azért, mert nem 
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akarnák. Elmondta a Főigazgató Asszony, hogy az előző években mennyi mínusszal 

működött az intézmény. Azelőtt a város mindig nullszaldósan tudott gazdálkodni, a 

költségvetés bevételi oldala más szerkezetben került összeállításra, tehát el tudta tartani az 

intézményeit, a sportlétesítményeit. Most ez egy más rendszerű önkormányzati finanszírozás, 

ami elsősorban a helyi iparűzési adóra terjed ki, amiből Békés elég szerényen részesül. 

Korábban a város elbírta a működtetést, és nem kellett létszámot csökkenteni, uszoda, 

könyvtár, múzeum nyitva tartását, egyéb rendezvényeiket csökkenteni. Most itt tartanak, 

melyről egyikük sem tehet, és megpróbálják megoldani közösen mindkét egyházzal. Van 

megoldás, de mindenkinek kompromisszum-késznek kell lenni, közösen kell gondolkodni, és 

nem csak a saját intézményeit nézni, és akkor meg tudják oldani.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett 

határozati javaslatot.    

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2013. (III. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 

polgármesterét és beruházási tanácsnokát, hogy a 

gyermekétkeztetés rendszerét vizsgálják felül és tegyenek 

javaslatot az egyházi intézményekkel közösen történő olyan 

feladatellátásra, mely minden érintettnek megtakarítást 

eredményezhet. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 

polgármesterét, hogy egyeztessen a köznevelési intézmények 

fenntartóival az intézmények által használt ingatlanok 

racionalizálásáról a költségtakarékosabb megoldások érdekében. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

Reményhír Intézményfenntartó Központ Vezetőjét, hogy saját 

intézménye költségvetését vizsgálja felül, és a meghozható 

takarékossági intézkedések megtétele után korrigálja támogatási 

igényét. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

    beszámolásra: 2013. áprilisi képviselő-testületi ülés 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

   Barkász Sándor beruházási tanácsnok 

 

 

6.) Kulturális Központ Alapító Okirat módosítása – Reményhír Intézményfenntartó 

Központtal kötött használati szerződés módosítása 

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést.  
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MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is 

támogatja az előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatokat.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2013. (III. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

134/2012. (IV.26.) határozatával a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ számára kiadott egységes szerkezetű alapító 

okiratot a határozat 1. sz. melléklete szerinti módosító 

okirat szerint módosítja. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 

Turisztikai Központ számára a határozat 2. sz. 

melléklete szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot 

adja ki. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 168/2012. 

(V. 24.) számú határozata b.) pontjában a Reményhír 

Intézményfenntartó Központtal a Békés, Jantyik u. 21-25. 

sz. ingatlanra kötött használati szerződést a határozat 

melléklete szerinti módosító okirattal módosítja. 

 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

tulajdonában lévő dánfoki vízfelület halászati jogát 

haszonbérbe adja a Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ számára a 
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határozat melléklete szerinti haszonbérleti szerződés 

szerint. A szerződés aláírására felhatalmazza 

polgármesterét. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

7.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási megállapodás módosítása 

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2013. (III. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását 

2013. június 30-át követően is társulásban kívánja 

ellátni, valamint  

2. felkéri Mezőberény Város Önkormányzatát a jelenleg 

érvényes társulási megállapodásnak a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény IV. fejezetében foglaltakkal összhangban 

történő módosításra.   

Határidő: intézkedésre: azonnal 

Felelős:    Izsó Gábor polgármester 

 

 

8.) Vízterhelési díj megállapítása 

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

IZSÓ GÁBOR Polgármester: Örülnek, hogy csökken a vízdíj. Felhívja a figyelmet a most 

kiosztott írásos kiegészítésre, melyben az eredeti határozati javaslatot annyiban módosították, 

hogy az önkormányzat 2012. január 1-től már nem gyakorolhat árhatósági egyetértési jogot, 

viszont ezen díjak mértékét tudomásul veheti.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészítésben szereplő 

határozati javaslatot.  

 

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

107/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az Alföldvíz Zrt., mint 

közszolgáltató által, Békés településre meghatározott vízterhelési díjak összegét, melyeket az 

alábbi táblázat tartalmaz (ÁFA nélkül): 

Fogyasztói szegmens 

Vízterhelési egységdíj 

2013. 04. 01-től 

(Ft/m³) 

lakossági fogyasztó 16,50 

önkormányzati fogyasztó 16,50 

hatósági díjas fogyasztó 20,00 

szippantott szennyvíz után 25,30 

Határidő:   értelem szerint 

Felelős:      Izsó Gábor polgármester 

 

 

9.) Javaslat rekonstrukciós keret felhasználására 

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását. 

 

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

az előterjesztett határozati javaslatot.  

  

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2013. (III. 28.) 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 19.794.509,- Ft-ot 

biztosít az alábbi rekonstrukciós munkák elvégzésére: 

Ssz. Munka megnevezése Nettó Ft 

1. Rákóczi-Ótemető utcai szennyvízátemelő rekonstrukció 1.528.887 

2. Szarvasi úti szennyvízátemelő összekötése 9.278.654 

3. Dánfoki szennyvízátemelő rekonstrukció 8.986.968 

 Összesen:      4319 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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10.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása 

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását a most kiosztott írásos kiegészítés 

szerint. 

 

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

az előterjesztett határozati javaslatot a most kiosztott írásos kiegészítés szerint. 

  

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2013. (III. 28.) határozata: 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében tervezett, 

működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 

előirányzatai terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá: 

- Az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért Alapítvány (székhelye: 5630 

Békés, Csabai u. 30., képviseli: Bartyik Jánosné elnök) támogatására 33.000,-  

- Békési Kajak - Kenu Club (székhelye: 5630 Békés Tátra utca 36., képviseli: Dr. 

Nagy György elnök) támogatására: 30.000,- Ft, 

- Békés Média Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Rákóczi utca 4., képviseli: Berta 

György István) támogatására 1.081.000,- Ft, 

- Békési Motoros Baráti Kör (székhelye: 5630 Békés, Bethlen u. 16., képviseli: 

Berecz Gábor elnök) támogatására: 118.000,- Ft 

- Békési Református Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (székhelye: 5630 

Békés, Petőfi u. 3-5. képviseli: Csonka Jánosné) 28.500,- Ft 

- Jövőnkért Békési Nagycsaládos Közhasznú Egyesület (székhelye: 5630 Békés, 

Rákóczi u. 2-4. képviseli: Foltinné Weidmann Edina elnök) 57.000,- Ft 

- Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete (székhelye: 5630 Békés, 

Széchenyi tér 3. képviseli: Juhos Józsefné elnök) támogatására 55.000,- 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 

2013. december 31-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: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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11.) Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Földhivatalban működtetni kíván kormányablak 

kialakításához 

 

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

előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Kérdésként merült fel, hogy milyen 

átalakítás lesz, de erre nem kaptak választ.  

 

DR. CSARNAI JUDIT járási hivatalvezető: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy egyelőre a 

felmérést végzik, a végleges műszaki tartalom még nem alakult ki. Annyit tudnak, hogy a 

Földhivatal helyén 9 munkaállomás lesz, a Mezőberényi Kirendeltségen pedig 4. Amint a 

végleges tervek elkészülnek, ha igény van rá, a képviselő-testület elé terjesztik.  

 

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

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2013. (III. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy 

a) a Békés, Széchenyi tér 15. szám (hrsz.: 12) alatti ingatlanban 

lévő, az Önkormányzatot megillető 531/1657 tulajdoni 

hányadú - a Békés Megyei Kormányhivatal használatában 

álló - 387 m2 alapterületű ingatlanrész (Gyulai Járási Hivatal 

Járási Földhivatala Békési Kirendeltsége) összes 

helyiségében integrált kormányzati ügyfélszolgálat 

(kormányablak) kerüljön kialakításra; 

b) a Békés Megyei Kormányhivatal jelen határozat 1. a) 

pontjában meghatározott helyiségekben a TIOP 3.3.1/A-12/2 

kódszámú „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című pályázat 

keretében kormányablak megvalósításához szükséges építési 

hatósági engedélyezési eljáráshoz a kérelmet az illetékes 

építési hatósághoz benyújtsa, az ahhoz kapcsolódó 

valamennyi szakhatósági megkeresést megtegye, egyéb 

nyilatkozatokat, kérelmeket az illetékes szervekhez, 

közműszolgáltatókhoz benyújtsa. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozat 

megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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12.) Tájékoztató a LISZ Kft. feladatainak átszervezéséről 

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja elfogadásra a kiegészítés szerinti határozati javaslatot, 

amely most került kiosztásra.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Tegnap bizottsági ülésen sokáig tárgyalták ezt a kérdést, és jobb 

lett volna még két-három hónapig, amíg a Kft. esetleg megmarad, likviditási tervet készít, 

mert a határozati javaslatban leírtakat ha elfogadják, elvonnak 10 millió osztalékot, akkor 

áprilisban már nem lesz pénze.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a 10 milliót módosították 5 

millióra, mert kiderült mai nap folyamán, amikor a LISZ Kft. beszámolt a pénzügyi 

helyzetükről, hogy a 14 millió Ft-nak egy részét már elköltötték, ami a számlán volt. Készített 

egy likviditási tervet, ennek megfelelően a gazdálkodási osztályvezetővel közösen úgy látják, 

hogy ha a beolvadásig 5 millió Ft osztalékot biztosítanak az önkormányzat részére, a 

működése még biztosított lesz. Azt pedig feleslegesnek tartják, hogy ezt a pénzt a 

beolvadással együtt átvigye a BKSZ Kft-be, hiszen ez jól jön az önkormányzatnak is, a 

hiányos költségvetést valamelyest segíti.  

 

Ezért azt javasolja, hogy a kiegészítésben szereplő határozati javaslat 5. pontját úgy 

módosítsák, hogy 5 millió Ft osztalék kifizetését rendeljék el a tulajdonos önkormányzat 

számára.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Megint új dolgot hallott, mert a bizottsági ülésen határozat 

született, hogy két alternatívát vizsgáljon meg a város pénzügyileg, és abban nincsen benne a 

beolvadás.  

 

A LISZ Kft. ügyvezetője is úgy nyilatkozott, hogy ezt az 5 millió Ft-ot ki tudja gazdálkodni? 

A beolvadásig tud működni? Ezért javasolta, hogy amíg Kft. marad, arra a két-három hónapra 

készítsen likviditási tervet.  

 

VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Az osztalék kifizetése és a Kft. átszervezése nem függ 

össze, mert osztalékot a tulajdonos bármikor kérhet a beadott mérlegbeszámoló alapján, amire 

annak tartalma feljogosítja.  

 

Az még nem dőlt el, hogy milyen irányban történik meg a LISZ Kft. átszervezése. Mivel a 

lakbér- és bérleti díj bevételek folyamatosan érkeznek a Kft-hez, tehát a  mostani csökkentett 

létszám működése biztosítható ezzel az 5 millió Ft osztalék-elvonással együtt.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Ez a szakmai válasz, és nagyon sajnálja, hogy Méri Zoltán 

ügyvezető úr nincs itt.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Senki nem vitatta, hogy az önkormányzatnak joga van elvonni 

az osztalékot. Arra nem kaptak választ, hogy a várható bevételek és kiadások mellett az 

elvonást is figyelembe véve működőképes marad-e a Kft.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Az a probléma, hogy nincs itt Méri Zoltán, aki erre válaszolni 

tudna. Azt tudta, hogy ez az előterjesztés napirendre kerül. Viszont küldött egy beszámolót, 

amit a kiegészítésben mellékeltek, hogy hol van ez a pénz, mire költötték el, ami tavaly még a 
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számlájukon volt, és most mi a helyzet. Erre végeztek egy számítást, de az ügyvezetőt nem 

tudták megkérdezni, mert nem tudták elérni. Nyilván ha likviditási gondjai lesznek, az 

önkormányzat segíteni fog valamilyen címen, amíg az átalakulás nem történik meg. Most 

formálódik, hogy Kft., vagy intézmény formájában folytassa a tevékenységét a LISZ Kft., 

illetve a lakásgazdálkodást, és egyéb ingatlanok bérbe adását. Felvállalja a felelősséget, ha 

nem tud gazdálkodni, kisegítik arra a kis időre, amíg még működik. Ezt az 5 millió Ft-ot 

mindenképpen javasolja elvonni.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: A 2012. december 31-i fordulónappal készült, és becsatolt 

mérleg alapján látható, hogy mennyi eredménytartaléka van a Kft-nek, és ez alapján a 

tulajdonos önkormányzat dönthet úgy, hogy mennyi osztalékot vesz ki. Egy Kft-nek nem 

hónapról-hónapra kell élni, neki is van költségvetése, és egész évben úgy kell gazdálkodnia, 

hogy tudjon működni. Úgy gondolja, nem azt kell nézni, hogy ma mennyi pénze van, hanem 

azt, hogy így zárta évet, és el lehet vonni azt, amit gondol a tulajdonos. A Kft bevételeinek 

folyamatosan biztosítva kell lenni egész évben, és ezután is.   

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Kapcsolódva az előbb elmondottakhoz, neki is az a véleménye, 

hogy mivel a lakásbevételek folyamatosan jönnek havonta 3 millió Ft körüli összegben, és a 

városüzemeltetést most már nem ő végzi, csak a lakásgazdálkodás tartozik hozzá, és az 

ingatlanok bérbeadása, igazán jelentős kiadása nincs, a működése ez által biztosított.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az ügyvezető által küldött 

tájékoztatóban jelzi, hogy mennyi pénzre van szüksége, ehhez képest több pénz fog 

rendelkezésére állni. Mivel nincs itt személyesen, erre nem tud reflektálni, de az ő 

tájékoztatása alapján úgy látszik, hogy ezt az 5 millió Ft-ot ki tudja fizetni a Kft.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Még egyszer kifogásolja, hogy nem jött el a mai ülésre az 

ügyvezető úr. El kellett volna jönnie, mert tudta, hogy erről ma döntés lesz. Ezt 

felháborítónak tartja.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint nem a december 31-i, és nem a március 28-i 

állapotot kell nézni, mert az egy pillanatnyi állapot. Az a kérdés, hogy arra a kéthónapos 

időszakra, amíg fennmarad a Kft., tudja-e magát finanszírozni. A bevételek és kiadások 

egyenlegét kellett volna beterjesztenie az ügyvezetőnek arra az átmeneti időszakra, amíg 

működni fog a Kft., nem a mai állapotnak megfelelő pénzeszközt. Lehet, hogy nem 5 millió 

Ft-ot, hanem 6-7 milliót is el tudnának vonni. Ezt nem látják az anyagból.  

 

A maga részéről a 2. pontról külön szavazást kér.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: A LISZ Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, és e minőségében 

szól hozzá. A LISZ Kft-nek mintegy 50 millió Ft-os bevétele van a lakbérekből és a bérleti 

díjakból. Amennyiben a megcélzott beolvadás időpontja június 30. lesz, akkor is 25 millió Ft-

os bevétele keletkezik. Ha ezt a 25 millió Ft-ot kiadással nem lépi túl, akkor is megvan 11 

millió Ft, ami december 31-én megvolt. Amennyiben dönt a képviselő-testület, hogy 5, vagy 

10 millió Ft-ot kér osztalékként, az ügyvezetőnek kötelessége, hogy június 30-ig ne költsön 

többet, mint amennyi bevétele várható ebben az évben.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A mérleget a képviselő-testület 

döntésének figyelembe vételével kell elfogadnia a Kft-nek, ezért most döntenie kell a 

képviselő-testületnek.  
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IZSÓ GÁBOR  polgármester:  A mérleg szerint elvonhatná az önkormányzat az 5 millió Ft 

osztalékot, de a mérleg még nincs elfogadva, amelyben ott van a 11 millió Ft, csak azóta már 

eltelt három hónap, és ez módosítja egy kicsit az önkormányzat gondolkodásmódját. Viszont 

a kapott tájékoztatás alapján 5 millió Ft-ot nyugodtan elvonhatnak.  

 

Elsőként szavazásra bocsátja a kiegészítésben szereplő határozati javaslat 1. és 3. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az 

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

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2013. (III. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

LISZ Kft feladatainak átszervezéséről szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi, felkéri polgármesterét, hogy a LISZ 

Kft. átalakításának lehetőségeit a szükséges 

számításokkal támassza alá és terjessze a Képviselő-

testület elé. 

2. Felkéri a LISZ Kft ügyvezetőjét, hogy a 2012. évi 

beszámoló és mérleg jóváhagyását az osztalék 

kifizetéséről szóló határozatnak megfelelően terjessze 

elő. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal- áprilisi testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Szavazásra bocsátja a kiegészítés szerinti határozati javaslat 2. 

pontját azzal, hogy 5.000 EFt osztalék kifizetését rendeljék el.   

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a LISZ Kft 2012. évi 

gazdálkodása alapján az eredménytartalék terhére 5.000 

EFt osztalék kifizetést rendeli el a tulajdonos 

Önkormányzat számára. 

  

Határidő:  intézkedésre azonnal- áprilisi testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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13.) DAOP-2.1.1/J-12 Turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése pályázat 

biztosítékadási kötelezettsége 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a múlt héten Jegyző 

Asszonnyal aláírták a 288 millió Ft-os támogatási szerződést, amit 100%-ban megkap az 

önkormányzat. Az előleg már egy-két héten belül az önkormányzat számláján lesz, és 

elkezdődhetnek a munkák, ami fontos is, mert az idén be kell fejezni.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadása javasolta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-

alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 

benyújtott „BékésBringa – Békés Város kerékpáros 

turisztikai fejlesztés” című DAOP-2.1.1/J-12-2012-0117 

azonosító számú pályázattal kapcsolatban a következő 

nyilatkozatot teszi: 

A projekt során megvalósuló szolgáltatás- és infrastruktúra 

fejlesztés teljes egészében önként vállalt helyi közügy 

megoldását szolgálja, illetve az infrastruktúra fejlesztés 

eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati 

törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

14.) Vállalkozói Alap pályázati felhívásának elfogadása 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadása javasolta az előterjesztést a következő módosításokkal:  

 

- A pályázati felhívásban a támogatás minimális mértékét 500 ezer Ft-ról 300 ezer Ft-ra 

javasolja levinni, mivel a megpályázható keret is csökkent.  

- Összeférhetetlenségi szabályok: „Nem részesülhet támogatásban az a pályázat, 

amelynek benyújtója részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos döntés előkészítésében, és 

aki maga is döntéshozó pozícióban van…)  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot a fenti módosítások figyelembevételével.  
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Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2013. (III. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

határozat mellékletét képező Vállalkozói Alap pályázat 

részletes pályázati felhívását az alábbi módosítások 

figyelembevételével elfogadja.  

 

- A pályázati felhívásban a támogatás minimális 

mértéke: 300 ezer Ft.  

- Összeférhetetlenségi szabályok: „Nem részesülhet 

támogatásban az a pályázat, amelynek benyújtója 

részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos döntés 

előkészítésében, és aki maga is döntéshozó 

pozícióban van…)  

 

Felkéri polgármesterét a részletes pályázati felhívás fentiek 

szerinti közzétételére.  

 

Határidő:  közzétételre: azonnal 

pályázatok elbírálására: 2013. májusi 

képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

15.)Belvízrendezés az élhetőbb településekért szerződésmódosítások 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadása javasolta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2013. (III. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a„Belvízrendezés az élhetőbb 

településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011.04.19-én Első 

Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel lebonyolító tárgyban aláírt 

megbízási szerződés 1. sz. módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerződés 

elfogadása kapcsán szavazatát megtegye. 
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2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb 

településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én 

PR kommunikációs tevékenység tárgyában a „Csaba Tv” Első Csaba Televíziós Kft.-vel aláírt 

megbízási szerződés 1. sz. módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerződés aláírása 

kapcsán szavazatát tegye meg. 

3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb 

településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én 

műszaki ellenőrzés tárgyban a VM Architekt Kft.-vel aláírt megbízási szerződés 1. sz. 

módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerződés aláírása 

kapcsán szavazatát megtegye. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 81/2013. (III. 28.) 

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

ülésterem elhagyására.  

 

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

 

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

munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

1. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válaszok:  

 

1. Rákóczi utca 3. számú ingatlan előtti közterületre engedély nélkül telepített 

bokrok 

2. Libazug utcai fekvőrendőr 

3. Libazug utca egyirányú tábla áthelyezése 

4. Csatárkerti gát szolgalmi joga 

5. Képviselő-testületi előterjesztések e-formában való megküldése 

 

 

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

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: 1. válasz: A kiszedett bokrokat nem vitték el, és egy ott 

lakó hölgy tizenvalahány cserjét visszaültetett, ezért kéri, szólítsák fel, hogy a jövőben 

tartózkodjon ettől a magatartástól, ellenkező esetben az önkormányzat megbírságolja.  

 

2. válasz: Tisztában van a leírtakkal, csak van pl. olyan forgalomlassító elhelyezve a Hőzső 

utcán, amely sokkal hatékonyabb, mivel egy kicsivel magasabb és rövidebb. Ezért majd ezen 

módosítsanak, de ezt a választ most így elfogadja.  

 

3. válasz: Elfogadja, és kéri, hogy majd a Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg ezt a kérdést.  
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4. válasz: Csatárkerttel kapcsolatban az a véleménye, ha ott szolgalmi jog van bejegyezve  

mondjuk a vízügynek, akkor a mentők, tűzoltók hogyan tudnak bemenni, ha ez az ember 

eltorlaszolja. Ha ezek be tudnak menni, akkor miért zavarja, hiszen a külső út járhatatlansága 

esetén évtizedeken keresztül az emberek ezt a partrészt vették igénybe. Fel kellene szólítani, 

hogy mentők, tűzoltók, vízügy előtt nem zárhatja le. Valamit lépni kellene még ebben az 

ügyben.  

 

5. válasz: Ezt a választ elfogadja, de megjegyzi, hogy a mai ülésen is kb. 170 lapot forgatnak 

képviselőnként. Ha megnézik, hogy hány ilyen csomagot kellett kiküldeni a képviselőknek, 

bizottsági tagoknak és egyéb meghívottaknak, akkor valóban megfontolandó, hogy a 

képviselőknek vegyenek laptopot. Biztos benne, hogy négy év alatt, vagy még hamarabb 

megtérülne egy ilyen befektetés.  

 

2. Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott válasz:  

 

1. Gorkij utcai otthonház 

2. Kossuth u. 36/1. előtti járdák süllyedése 

 

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

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: 1. válasz: Felvette a kapcsolatot személyesen Ladányi Zoltán 

kapitányságvezető úrral, de lenne még egy javaslata. Amikor kint voltak egyszer lakossági 

fórumon, akkor éppen nem voltak ott a gyerekek, de mi lenne, ha egyszer Ladányi Zoltán Úr, 

Polgármester Úr, és a képviselő-testületből még valaki kimennének olyankor, amikor a 

gyerekek is ott vannak? Ugyanis lakott állapotban szeretné megnézni ezt az otthonházat, mert 

az ott folyó életet így jobban meg tudnák tapasztalni.  

 

A 2. választ elfogadja.  

 

3. Szalai László képviselő interpellációjára adott válaszok:  

 

1. Közérdekű adatkérés szabályai 

2. Vásárszél u. 4. sz. előtti útszakasz rendbetétele 

3. Útpadkák gréderezése 

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 3. választ elfogadja.  

 

A 2. választ úgy fogadja el, hogy 3 napon belül kapjon tájékoztatást arról, hogy megtalálták-e 

a szennyvíz okát.  

 

Az 1. válasszal kapcsolatban észrevételezi, hogy az ott leírtak elfogadhatók számára abban az 

esetben, ha valaki kívülről kér adatot. Azonban a képviselő a tulajdonjogokat gyakorló 

képviselő-testületnek a tagja, ezért arra is választ vár, ha a munkájával összefüggésben adatot 

kér, akkor ezt hogyan gyakorolhatja? A képviselő nem olyan elbírálás alá esik, mint az utcáról 

bejövő ember. Kötelező legyen bizonyos adatszolgáltatás egyrészt a képviselő, másrészt az 

önkormányzat felé is pl. önkormányzati Kft-nek, intézménynek, ne kelljen rá külön engedélyt 

kérni. Ezt rögzíteni kellene a szabályzatban. Erről szeptemberig kér tájékoztatást. Gondolja, 

hogy addig el tud készülni az aktualizálás.  
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B e j e l e n t é s e k   -   i n t e r p e l l á c i ó k : 

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: 1. Többen jelezték a lakosság részéről, hogy nem volt éppen 

szerencsés a városi lomtalanítást a Húsvét előtti nagyszombatra tenni. Volt, aki azt kérte, 

hogy ismételjék meg másik időpontban is a lomtalanítást. Nem tudja, hogy ennek van-e 

realitása, és mekkora lakossági igény lenne rá. Az biztos, hogy nem gondolták át eléggé, 

amikor meghirdették erre a napra a lomtalanítást.   

 

2. Sajnos megint tapasztalható az ivóvízzel kapcsolatos korábbi probléma, hogy elszíneződött, 

barnás-sárgás víz folyik a csapokból. A jelzésekből ítélve még nagyobb területet érint ez a 

probléma, mint eddig. Úgy hallotta, hogy a Rákóczi u. elejétől egészen a választókörzetéig, 

illetve az egész választókerületében, sőt átnyúlik a Barkász Sándor képviselő körzetébe is ez a 

probléma. A lakosok egyre nehezebben tolerálják ezt, és most már odáig jutottak, hogy 

díjcsökkentésért fognak folyamodni, mert számukra ez a víz nem ér annyit, amit elkérnek 

érte. Tőle kb. 200 méteres távolságban nem is sárga, hanem egyenesen barna a víz színe, 

amely annyira gusztustalan, hogy még fürödni sem lehet benne, bár a vízművek korábban azt 

írta, hogy nem egészségtelen.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: 1. A Bólyai és Révész utca sarkáról eltűnt egy jó fél éve 

az „Elsőbbségadás kötelező” tábla. Kéri ennek pótlását.  

 

2. A Templom-köznél közvetlenül a templom melletti szemétgyűjtő kuka szintén eltűnt. Kéri 

a pótlását.  

 

3. Szintén a Templom-közön a 3. oszlopnál lévő elektromos kapcsolószekrényről valakik 

eltulajdonították a fém részt, ezáltal a kapcsolók szabadon hozzáférhetők, amely véleménye 

szerint életveszélyes. Kéri ez ügyben is intézkedni.  

 

4. Ma kapta kézhez a 2005. évi CLXIV. törvényt, és felhívták a figyelmét a következőre, 

melyet felolvas Jegyző Asszonynak, mivel véleménye szerint alkalmazhatnák a Kentucky 

Klubbal kapcsolatos gondok megszüntetésére:  

 

„A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete a helyi sajátosságok 

figyelembevételével az üzletek éjszakai, 22 óra és 06 óra közötti nyitva tartási rendjét 

rendeletben szabályozhatja. A kereskedelmi hatóság bejelentése alapján, vagy hivatalból a 

lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében a 

külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai, 22 és 06 

óra közötti nyitva tartását korlátozhatja. Korlátozás keretében a kereskedelmi hatóság a 

jogsértés megszüntetésére kötelező éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el.”  

 

Tehát a képviselő-testület dönthet arról, hogy ha túlságosan nagy a zaj a Kentucky Klubban, 

akkor éjszakai zárva tartást rendelhet el. Most, hogy tulajdonosváltás volt, azt hitték a 

környéken, hogy most már jobb lesz a helyzet, de a környéken lakók azt mondták, hogy 

rosszabb lett. Egy este négyszer hívták ki a rendőrséget, és erről jegyzőkönyv is készült, hogy 

tarthatatlan ez az állapot (zaj, rendzavarás, stb.). Ebben az esetben véleménye szerint a 

képviselő-testületnek tenni kellene valamit.   
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy halaszhatatlan ügy miatt el kell mennie, és 

mivel Dr. Pálmai Tamás alpolgármester is eltávozott, megkéri Barkász Sándor képviselőt a 

további ülésvezetésre.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Megkérdezi Jegyző Asszonytól, hogy van a helyettesítés 

sorrendje, mert úgy tudja, hogy a Polgármester és Alpolgármester egyidejű távolléte esetén az 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vezeti az ülést.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Van egy 70 év feletti békési lakos, akinek van egy tanyája a 

Csabai úton, és abban lakik. Ugyanakkor van egy háza bent a városban is, amely üresen áll, és 

emiatt nem mentesül a kommunális adó fizetése alól, pedig kora alapján már nem kellene neki 

kommunális adót fizetni. A városban lévő háznál nem is szemetel semmit, a tanyán pedig 

saját maga megoldja a hulladék elszállítását.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Az SZMSZ-ben a polgármester szabadsága idejére 

vonatkozik, amikor az alpolgármester helyettesíti, illetve az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke engedélyezi a polgármester szabadságát. Úgy 

gondolja, hogy Polgármester Úr bármelyik képviselőnek átadhatja az ülés vezetését, ha nincs 

itt. Tehát Barkász Sándor képviselő is vezetheti az ülést, de akkor folytassa Mészáros Sándor 

képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A Kossuth u. 23. szám alatti lakos jelezte Gubucz Józsefné 

problémáját, mely szerint két nagyon szép fenyőfát kivágott az egyik lakó a házuk előtt, ami 

árnyat adott nekik. Ezt jelezte többször a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, és Polgár 

Tibor kint is volt a hivatal részéről. Kérték, illetve továbbra is kérik, hogy kötelezzék rá azt, 

aki kivágta a fákat, hogy azokat pótolja, mert a lakóknak szükséges lenne.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A DAREH működéséről, tevékenységéről, 

pénzügyi helyzetéről, és a társulási cél megvalósulásáról szeretne hallani a következő testületi 

ülésen. Régebben tudomása szerint évente be kellett számolni a társulások tevékenységéről, és 

mostanában ez nem történik meg.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: 1. Korábban jelezte, hogy a Rákóczi u. 4. szám alatti ingatlan 

hátsó mezsgyéjén lévő fa átnyúlik a másik portára, és ennek a kivágására akkor ígéretet 

kapott, de ez még a mai napig nem történt meg. Kéri, hogy még a vegetáció ideje alatt vágják 

ki a fát.  

 

2. A mai testületi ülésen a helyi elismerések odaítélésével kapcsolatos szavazásokról készült 

gépi jegyzőkönyvet kéri rendelkezésére bocsátani.  

 

DR. UHRIN ANNA jogász: A Kentucky Klubbal kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, hogy 

jelenleg is hatósági eljárás van folyamatban ebben az ügyben. Addig, amíg ennek nincs 

eredménye, ebben az ügyben a képviselő-testületnek sincs semmiféle kompetenciája. Ez 

esetekben pedig hatósági kérdésekben sem tud dönteni, hiszen a Jegyző Asszony látja el a 

hatóság szerepét.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Várhatóan mikor fog ez lezárulni?  

 

DR. UHRIN ANNA jogász: 30 nap az eljárás határideje.  
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MUCSI ANDRÁS képviselő: A Szík utca – Gólya utca sarkon lévő árokból kitermelt földet 

kéri elszállítani.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Polgármester Úr az alábbi bejelentések megtételére kérte, 

amelyeket mos az alábbiak szerint ismertet:  

 

A tavaszi városi nagytakarítás április 13-án, szombaton lesz Dánfokon.  

 

Az ünnepi képviselő-testületi ülés időpontja: április 15. hétfő, 15.00 óra, helye: Kulturális 

Központ.  

 

Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a hivatal munkatársai munkáját, 

a képviselő-testület ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

K. m. f. 
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