JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 11-én, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli n y í l t üléséről.
Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László Balázs László, Pocsaji Ildikó, Mucsi András,
Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Bimbó Mária mb. aljegyző
Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Uhrin Anna jogász
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Szegfű Katalin Békési Újság
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Simándi Béla Békés Tv
Csaba Tv munkatársa
Békés Mátrix munkatársa

Az ülés kezdésének időpontja:
Igazoltan távolmaradt:

15.30 h

Mészáros Sándor, Barkász Sándor és Szalai László képviselők

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel a 11
képviselőből 8 képviselő jelen van. A mai rendkívüli ülés összehívását a meghívóban jelezték.
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy
vegye fel a képviselő-testület a mai ülése napirendjére 2. napirendi pontként a most kiosztott
előterjesztést is, amelynek tárgya a kiosztott anyagtól eltérően: Székely zászló elhelyezése a
polgármesteri hivatalban, a polgármester irodájában.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Nem szavazza meg így a napirendet, mert nem erről volt szó.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyértelmű, hogy a Városháza homlokzatán lenne ennek a
zászlónak a helye, azonban a jelenlegi politikai viszonyok miatt úgy gondolták, hogy a
testvérvárosukkal való szolidaritásukat azzal is ki tudják fejezni, ha a polgármester irodájában
helyezik el ezt a zászlót. Ezért ez az ő javaslat, melyet kéri, hogy szavazzanak meg. Mert
mindenki számára ismert, hogy több olyan pályázat, közös együttműködés van a Román
Köztársasággal, ami bonyodalmat jelenthetne. Valószínűleg nem, de nem biztos, hogy ezzel a
cselekedettel segítik azt a közös ügyet, hogy Békés Megye és az egész régió megfelelő
ivóvízbázishoz jusson. Ezzel, hogy beszélnek róla, elhelyezik a zászlót, felhívják a
közvélemény figyelmét arra, hogy nem értenek egyet azzal, hogy a székely zászlót, mint a
székely nép jelképét az eredeti helyükön, a székelyföldi falvakban, városokban nem engedik
kitűzni. Nekünk itt nagyon könnyű bátornak lenni, mert itt senki nem akadályozza meg. A
kockázat esetleg annyi, hogy diplomáciai bonyodalmat keltenek vele, ami esetleg az egész
régiónak a jövőjét, olyan projekteket hátráltat, amelyen már évtizedek óta dolgoznak.

Egyébként ha nem lenne ilyen veszély, akkor testvérvárosi szolidaritásból ő is a Városháza
homlokzatára javasolná kitűzni a székely zászlót. Így viszont úgy gondolja, azzal, hogy
beszélnek róla, elhelyezik az elkészült zászlót, jelzik a közvélemény számára, hogy
szolidaritást vállalnak a testvérvárosukkal. Ugyanakkor az esetleges rosszul értelmezett és
provokációnak tekinthető félreértéseket is mellőzni tudják. Ez a javaslata, ettől függetlenül
akinek más javaslata van, azt megteheti. Békés Megye speciális helyzetben van, határosak
vagyunk Romániával, az aradi vízátvezetés kormányközi szerződése aláírás előtt van. Nem
tudják, hogy ez a dolog hova vezet, reméli, nem lesznek óriási nagy bonyodalmak belőle, de a
Békés Megyében élő nép nem biztos, hogy egy olyan döntés következtében kell, hogy negatív
diszkriminációban részesüljön, amit lelkesedésük egy pillanattal eldönt. Nagyon fontosak a
jelképek, kell, hogy megemlékezzenek erről, el is készült a zászló, de ennek a speciális
helyzetnek a megoldása – attól függetlenül, hogy nagyon szeretik székely testvéreiket – a
megoldása nem az, hogy esetlegesen a Duna Televízióban ez feltűnjön. Hozzáteszi, hogy nem
csak a saját véleményét mondja, hanem egyeztetett más megyebeli, ezt a projektet vezető
politikusokkal és gazdasági szakemberekkel, akik felhívták a figyelmét arra, hogy ez
meggondolandó. Ugyanakkor a képviselő-testület kezében a döntés.
A fentiek után ismét szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2013. (II. 11.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. február 11-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejlesztési célú pályázat
beadása, közvilágítás korszerűsítése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Székely zászló elhelyezése a polgármesteri hivatalban a
polgármester irodájában
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Határidő:
Felelős:

1. napirendi pont:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejlesztési célú pályázat beadása,
közvilágítás korszerűsítése

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatokat a kiegészítés
szerint.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett kiegészítés szerinti határozati javaslatokat.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2013. (II. 11.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a
Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”
KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati kiírásra Békés
város közvilágítási hálózatának korszerűsítésével.
2. A beruházás bruttó bekerülési költsége 149.877.551,-Ft,
a megpályázott támogatás bruttó 127.395.918 -Ft, az
összköltség 85 %-a.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erőt, bruttó
22.481.633,-Ft-ot Békés Város Képviselő-testülete az
elkülönített számlán lévő pályázati céltartalékból biztosítja.
Határidő:

pályázat beadási határideje: 2013. február 11.

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2013. (II. 11.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A
pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény, valamint Békés Város Önkormányzata
és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának
rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat
rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó
feltételekben
megállapodjon,
az
Önkormányzat
képviseletében
aláírjon,
valamint
a
szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati dokumentáció
összeállítását kezdje meg, a pályázat benyújtásához
szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.
Határidő:

pályázat beadási határideje: 2013. február 11.

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

2. napirendi pont:

Székely zászló kitűzése a Polgármester irodájába

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és azzal egyetért. Annyit fűz hozzá, hogy az előző testületi
ülésen a Kereszténydemokrata Néppárt nevében ő kezdeményezte ezt az előterjesztést. A
jelenlegi politikai helyzetre való tekintettel támogatja Polgármester Úr javaslatát, hogy az
épületen belül, a polgármester irodájában helyezzék el a székely zászlót.
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VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az eredeti változatot
támogatta. A maga részéről indítványozza, hogy továbbra is ezt tartsák fenn, mert nem fogadja
el a most elhangzott érveket. Ha valaki, akkor éppen a székely testvérek azok, akik nem
ijednek meg a saját árnyékuktól. A maga részéről vélt ijedelmeknek nem tud helyt adni.
Ragaszkodik ahhoz, hogy kikerüljön a zászló a Városháza homlokzatára.
RÁCZ ATTILA képviselő: Alpolgármester Urat kérdezi, mint erdélyi illetőségűt, hogy ő
hogyan látja ezt. Nyilván sokkal mélyebben bele tud gondolni a kint élők életébe,
gondolataiba. Mi az álláspontja ebben a kérdésben?
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Úgy gondolja illik is megszólalnia ebben a tárgyban.
Akik napi rendszerességgel használják az internetet, azok találkozhattak egy olyan levéllel,
amit egy havasalföldi, százszázalékosan román megyében, Pitesti megyeszékhelyen élő
fiatalember tett közzé, aki azt mondta, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy bármely
régiónak, területnek, megyének, járásnak saját zászlója legyen, azt szíve szerint használja.
Egyáltalán nem érti, hogy mi kivetnivaló van abban, hogy Romániában a székely zászlót
használják és kitűzik. Arra kérte a Romániában lakó székely honfitársait, akik ugyanúgy román
állampolgárok, mint ő, hogy legalább egy napig tiszteletbeli székely legyen, és Pitestiben
kitűzze a székely zászlót. Azt hiszi, hogy ezzel a hozzáállással – ami igaz, hogy ritkább – de
sok mindent elmond, hogy igenis léteznek teljesen normális és európai módon gondolkodó
román emberek is. Ezt tapasztalhatta is, mikor ott élt, hogy az egyszerű emberekkel soha
semmi baj nem volt, azok soha nem a magyar székelyt látták benne, hanem az orvost tisztelték
személyében nemzetiségtől függetlenül. A baj mindig a politikusokkal van, igen, az itteni
képviselőket is beleértve, mert a tíz perccel ezelőtt hallott hír őt is mellbe verte, hogy miért kell
az évszázadok során nem tudja hányadszor megijedni attól, hogy a nagypolitika mit akar, és
megijednek, mintha Békés Megyének nem volna vize. Az egész aradi projekttel kapcsolatban
is ellenérzése volt az első pillanattól fogva, meg is kérdezte, hogy mi lesz akkor, ha esetleg
nagyon megharagudnának a románok, és elzárnák a vízcsapot, akkor mit fognak inni? Van-e
erre forgatókönyv? Akkor azt mondták, hogy van, nem olyan vészes a dolog. Azt is figyelembe
kell venni, amit mondtak erdélyi magyar lakta települések vezetői, hogy nem biztos, hogy jó
dolog az, ha itt kitűzik a székely zászlót, mert erre rákattan a román média, és elkövetnek
ellenük még több dolgot, mint amit elkövettek. Ezt viszont városvezetők mondták, nem
egyszerű emberek. Ha az egyszerű embereket megkérdeznék, vélhetően ugyanazt válaszolnák,
amit épp ma kapott a Háromszék c. megyei újság szerkesztőbizottságától, amely nagyon
szépen köszönte Békés Megye szolidaritását, azt, hogy a megyei elnök kitűzte a zászlót az
irodájába, és ez nagyon jól esett nekik, köszönik szépen. Ezt a kettősséget érzi és látja. Mint az
egyik városvezető, egyik fele szerint racionálisan kellene döntenie, de a másik fele székely, és
szíve szerint azt mondja, hogy igenis meg kell ezt tenni. Az ügynek mindenképpen hírértéke
lesz, de nem az elsők az országban, nagyon sok település megtette. Ha esetleg emiatt nem lesz
Békés Megyének aradi vízbázisa, felvállalhatónak tartja a maga részéről ennek ódiumát. Nem
lát semmi kivetnivalót abban, ha kitűzik a Városháza homlokzatára a székely zászlót.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Kompromisszumos megoldásként javasolja, hogy esetleg egy
órára tegyék ki a Városháza homlokzatára a székely zászlót, és utána vigyék be a Polgármester
Úr irodájába, mert mind Alpolgármester Urat, mind Polgármester Urat megérti.
RÁCZ ATTILA képviselő: Szintén úgy gondolja, hogy el kellene felejteni most már ezeket az
időket. Elég volt 2004-ben szemlesütve járni a népszavazás után, egy olyan döntést felvállalni,
és kimenni a testvértelepülésükhöz képviselni a városukat.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Átadja az ülésvezetés tisztét
alpolgármesternek, mivel telefonhívása miatt elhagyja az üléstermet.

Dr.

Pálmai

Tamás

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Átveszi az ülésvezetést.
RÁCZ ATTILA képviselő: Folytatva hozzászólását azt gondolja, ha a megyei települések
sorában nem is elsőként, de másodikként döntést hoznak ebben a kérdésben, maximum
vállalják azt az ódiumot, hogy egyedül településük nem kap tiszta, arzénmentes vizet, azért a
többi települést ne büntessék. Tehát azt gondolja, felvállalható ez a döntés. 2013-ban fel lehet
vállalni egy olyan szolidaritási döntést, amely a külhoni testvéreinkkel kapcsolatos. A FIDESZ
részéről támogatják azt az elgondolást, hogy a zászló kerüljön oda, ahová való.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Köszöni Rácz Attila képviselő szavait, azokkal egyetért. A maga
részéről el szeretné még mondani, hogy amikor kint voltak Gyergyószentmiklóson a Szent
Miklós Napokon, ez a zászló ügy akkor már javában zajlott, és ott lobogott a városházán a
székely zászló, megkérdezte Mezei Jánostól, Gyergyószentmiklós polgármesterétől, hogy nem
veszik le? Azt mondta, hogy szó sem lehet róla, vegye le, aki meri. Gyergyószentmiklósnak is
fontos az, hogy pályázatokat nyerjenek, és ezért őket sújthatják. Kizártnak tartja, hogy ezzel
valamiféle eredményt érnének el, ha berakják a zászlót valamelyik szobába. Ki kell rakni a
helyére, a Városháza homlokzatára.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Amíg Polgármester Úr visszajön, még eszébe jutott pár
gondolat. Mucsi András képviselő említette, hogy ő kezdeményezte KDNP-s indítványra a
székely zászló kitűzését. Azóta már a KDNP országos nyilvánosságra közleményt adott ki,
amelyben egyetért a zászló kitűzésével, hogy szolidárisak legyenek székely testvéreikkel. Az
RMDSZ rendelkezik a legnagyobb többséggel az erdélyi magyarság körében, és van egy olyan
fiatal csapat, amely picit lázad az öregjei ellen és másfajta, FIDESZ-közeli politikát szeretne,
és az általuk vezetett háromszéki városokban mindenütt kitűzték a székely zászlót.
Visszaadja az ülésvezetés tisztét Izsó Gábor polgármesternek, aki időközben visszatért az
ülésterembe.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Átveszi az ülésvezetést. Úgy döntött, hogy leveszi ezt a kérdést
napirendről, és ő maga teszi ki a székely zászlót a Városháza homlokzatára.
A zászló kitűzése után közli, hogy a felelősség a polgármesteré, a zászló kint van a Városháza
homlokzatán.
RÁCZ ATTILA képviselő: Köszöni szépen Polgármester Úrnak, hogy többé nem kell
szemlesütve Erdélybe menni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Reméli, hogy nem kell, eddig sem kellett. Innen is üdvözlik
székely testvéreiket és mindenben kiállnak mellettük ezután is.
Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselők munkáját, a
képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárja.
K. m. f.
Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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