JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. december 12-én, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött 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. Farkas László aljegyző
Palatinus Pál Helyi Választási Bizottság elnöke
Kis András Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
Viczián György Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
Durkó László Békési Katasztrófavédelmi Iroda vezetője
Zahorán Gyula Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka
Kis Eszter Békési Tankerület igazgatója
Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója
Sápiné Turcsányi Ildikó Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója
Erdősné Sági Mária Püski Sándor Városi Könyvtár igazgatója
Kádasné Öreg Julianna Szociális Szolgáltató Központ igazgatója
Dr. Gulyás Zsuzsanna EEI és Rendelőintézet igazgató főorvosa
Deákné Domonkos Julianna Békési Kistérségi Iskola mb. igazgatója
Méri Zoltán LISZ Kft. ügyvezető igazgatója
Kelemen Anna Inkubátorház menedzser
Ilyés Péter Békési Kommunális és Szolgáltat Kft. igazgatója
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Balog Krisztián Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária Igazgatási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Uhrin Anna jogász
Hidi József önkormányzati tanácsadó
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Sápi András oktatási referens
Kálmán Tibor sportreferens
Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető
Közmeghallgatáson megjelentek:
Zuba János és Szemerédi Anna békési lakosok

Az ülés kezdésének időpontja:

14.00 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a képviselők
többsége, 9 képviselő jelen van (Dr. Pálmai Tamás alpolgármester az ülés folyamán később
érkezett, Szalai László képviselő pedig még nem tette le az esküt).

A napirend elfogadása előtt kéri, hogy egy perces néma felállással tisztelegjenek Pataki István
volt polgármester és képviselő-társuk emlékének. Egy rendkívüli testületi ülésen ezt már
megtették, de úgy gondolja, hogy ilyen körben méltó ezt a megemlékezést megtenni.
A tisztelgés után javaslatot tesz a mai ülés napirendjére. Javasolja, hogy a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül az alábbi egyéb előterjesztéseket is vegyék fel
új napirendi pontként:
IV/27. sorszámmal: Veres Péter tér 7. szám fűtéskorszerűsítés – zárt ülésen
IV/28. sorszámmal: Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása – nyílt ülésen
IV/29. sorszámmal: Költségvetési céltartalék képzése pályázati önerő biztosítására – nyílt
ülésen
Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott sorrendben tárgyalják meg azzal a
módosítással, hogy az új napirendi pontként felvett IV/28. és IV/29. sorszámú egyéb
előterjesztéseket a nyílt ülés végén, a IV/27. sorszámú egyéb előterjesztést pedig a zárt ülés
végén tárgyalják meg.
Zár ülésen kell tárgyalni a IV/18-27. sorszámig terjedő előterjesztéseket.
A III/1. sorszámú előterjesztés – Békés Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési
koncepciója közmeghallgatás keretében kerül tárgyalásra. Üdvözli azokat, akik a
közmeghallgatásra érkeztek. A vitát le fogják folytatni a koncepcióról, és a vita után ad
lehetőséget annak, aki közmeghallgatás keretében szeretne szólni, hogy mondja el
véleményét.
A közmeghallgatás nem csak a koncepcióról szól, hanem másról is lehet szólni. A helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 13.§-ának rendelkezése alapján a képviselő-testület
évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
354/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2012. december 12-i, közmeghallgatással egybekötött
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
I.

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

I/1.

Tájékoztató az
végrehajtásáról
Előterjesztő:

I/2.

előző

képviselő-testületi

ülésen

elfogadott

határozatok

Izsó Gábor polgármester

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő:
Tárnok Lászlóné jegyző
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III.

Előterjesztések
1. Békés Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
K ö z m e g h a l l g a t á s keretében
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

2. Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teljesítéséről, valamint a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. A 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. A LISZ Kft. beszámolója az Inkubátorház üzemeltetéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Méri Zoltán LISZ Kft. ügyvezető igazgatója
5. Beszámoló a 2012. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Békés Város 2013. évi felújítási tervének elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Szakorvosi rendelések szüneteltetése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Tájékoztató a Békés Város Önkormányzatának tulajdonát képező üresen álló
ingatlanok hasznosításáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Békés Város Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Beszámoló az Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Vámos László képviselő, oktatási és kulturális tanácsnok
11. Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont és a Kishajó Kikötő 2012. évi
működtetéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Koszecz Sándor igazgató, Kecskeméti Gábor Kulturális Közp.
12. 2013. évi piaci díjtételek meghatározása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Helyi rendeletek áttekintése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV.

Egyéb előterjesztések
1. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről
Előterjesztő: Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok
Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2. Békési Református Egyházközség kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2011.

évi
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3. Intézményfenntartó társulási megállapodás, intézményi alapító okiratok, és
képviselő-testületi SZMSZ módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Köznevelési intézmények kötelező eszközjegyzéke
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Iskolai védőnői körzet megszüntetése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. A Mentálhigiénés Egyesület feladat-ellátási szerződés iránt benyújtott
kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. 2013. évi Bűnmegelőzési Program
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Békési Kistérségi Társulással megkötött helyiségbérleti szerződés megszüntetése
közös megegyezéssel
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Víziközmű vagyon rendezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. A helyi autóbusz-közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Civil szervezet támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Tájékoztató a 2013. évi önkormányzati vagyonbiztosításról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. A Békés, zártkert (hrsz.: 10800) alatti ingatlan ajándékozási ügye
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
18. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
19. Költségvetési céltartalék képzése pályázati önerő biztosítására
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
20. Könyvtárigazgatói pályázat elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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21. LISZ Kft. ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának
megválasztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
22. Batki Istvánné garázsbérleti ügye
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
23. Békés Város Önkormányzatának tulajdonában álló üzlethelyiségek bérleti
szerződésének módosítása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
24. Közműfejlesztési hozzájárulási kérelem elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
25. Kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
26. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
27. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
28. Lakásbérbeadás szakember-elhelyezés céljára
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
29. Veres Péter tér 7. fűtéskorszerűsítés
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
V.

Bejelentések, interpellációk

Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri Palatinus Pál urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét,
hogy tartsa meg tájékoztatóját a bizottság 2012. december 5-i ülésén született döntéséről,
illetve vegye ki az esküt és adja át a megbízólevelet az újonnan megválasztott képviselő úr
részére.
PALATINUS PÁL a Helyi Választási Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
Pataki István volt Békés, Fábián u. 18/1. szám alatti lakos 2012. november 4-én elhalálozott,
aki a Magyar Szocialista Párt listájáról került be a képviselő-testületbe. A Magyar Szocialista
Párt írásban benyújtotta a döntését arra vonatkozóan, hogy a kompenzációs listáról az
elhalálozott képviselő helyébe Szalai László kerüljön be.
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A Helyi Választási Bizottság 2012. december 5-én tartott ülésén az 1/2012. számú
határozatával döntött arról, hogy Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületébe a
Magyar Szocialista Párt kompenzációs listájáról Szalai László kerüljön a képviselő-testületbe.
Felkéri Szalai László képviselőt az eskütételre. Kéri, hogy az általa felolvasott eskü szövegét
szíveskedjék utána mondani. Felkéri, hogy az eskütétel idejére minden jelenlévő álljon fel.
A képviselő a fentiek szerint az alábbi szövegű esküt letette:
ESKÜSZÖVEG:
„Én, Szalai László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Békés város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az esküokmány jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.
A Helyi Választási Bizottság elnöke ezután átadja a megbízólevelet a képviselő részére.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László képviselő a továbbiakban teljes joggal
bekapcsolódhat a képviselő-testület munkájába, amelynek így a létszáma ismét 11 fő, és a
szavazásnál most jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.
Bejelenti, hogy bizottsági tag megválasztására kerül sor, ugyanis Pataki István képviselőtársuk bizottsági tag is volt, és helyére új bizottsági tagot kell választani. Az előzetesen
lefolytatott egyeztetések alapján az alábbiak szerint tesz javaslatot az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság új bizottsági tagjára.
Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjai közé
képviselővé válása miatt Szalai Lászlót javasolja megválasztani.
A bizottsági tag megválasztásához minősített többségű döntés kell. Szalai Lászlóval
előzetesen egyeztetések történtek, nyilatkozott, hogy vállalja a tisztséget, és hozzájárult a nyílt
ülésen való tárgyaláshoz. Ezért a választásra nyílt ülésen kerül sor.
Kéri a képviselő-testületet, hogy Szalai László képviselőt válassza meg az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjának, valamint a Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékét
ennek megfelelően módosítsa. Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
355/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete
1. néhai Pataki István képviselő ügyrendi, lakásügyi,
egészségügyi és szociális bizottsági képviselő tag
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helyére Szalai László képviselőt választja meg 2012.
december 12-től a jelenlegi Képviselő-testület
megbízatásának hátralévő idejére.
2. a Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet. 2.
Függelékének 1. pontjában Pataki István nevét 2012.
december 12-i hatállyal Szalai László nevére
módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Gratulál Szalai László képviselőnek, és jó munkát kíván
képviselői és bizottsági munkájához.
NAPIREND TÁRGYA:

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

MUCSI ANDRÁS képviselő: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak sorából Surman Zoltán képviselő
lemondott összeférhetetlenség miatt. A maga részéről sajnálja, mert nagyon jó munkát
végzett. Helyére Kovács Gusztáv kerül, aki hamarosan leteszi az esküt.
November 27-én a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadta a kétkötetesre
tervezett területfejlesztési terv első részét, amely helyzetelemzés. Javasolja, hogy a Megyei
Önkormányzat honlapján tekintsék meg a tervet. Egyúttal a Megyei Önkormányzat kéri a
városi képviselőket is, hogy vegyenek részt a területfejlesztési koncepció közös
kidolgozásában, amely tavaszra várható.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 20. ponttal kapcsolatban szeretné megköszönni a képviselőtestület valamennyi tagjának, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy Pataki Istvánt méltó módon
búcsúztassák el. Külön köszönetét fejezi ki Polgármester Úrnak, hogy a szomorú hír
megérkezése után azonnal intézkedett.
Biztosan sokan tudják, hogy Pataki Istvánnak számos kitüntetése volt, köztük magas állami
kitüntetések is, de saját városa ilyen módon még nem ismerte el a tevékenységét. Ezért
kezdeményezi, és bízik benne, hogy valamennyi képviselő csatlakozik ahhoz, hogy együtt
javasolják Pataki Istvánt Békés Város Díszpolgárának.
RÁCZ ATTILA képviselő: Az elmúlt héten három másik képviselővel Gyergyószentmiklós
testvérvárosukban részt vettek a Szent Miklós Napi rendezvényeken. Egyúttal tolmácsolja az
ottani képviselő-testület üdvözletét, és ünnepi jókívánságát. A programok a szokásoson
alapultak, bár a választások miatt az idén némi karcsúsítás következett be. Nem voltak
nagynevű előadók, de a hangulat végig emelkedett volt. Nagyon jól érezték magukat,
mondhatja képviselő-társai nevében is. Csütörtökön volt az egyházi program, amely
körmenettel zárult, illetve pénteken díszközgyűlést tartottak, ahol valamennyi testvérvárosi
delegáció részt vett. Kiosztották a díszközgyűlésen a városi kitüntetéseket, egy nagyon szép
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bensőséges ünnepségen vehettek részt. Posztumusz is osztottak ki egy Pro Urbe kitüntetést
egy fiatalembernek, aki közlekedési balesetben hunyt el. Mindenkit nagyon meghatott, az
édesanyja vette át a kitüntetést, és egy kivetítőn mutatták az élete képeit.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönik a tájékoztatót, és az üdvözletet jó szívvel vették.
Gyergyószentmiklósra mindig nagy öröm ellátogatni, az ember mindig feltöltődik, látja a
közösségi összetartozást. A maga részéről is mindig szívesen megy.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató
elfogadását a szóbeli kiegészítésekkel együtt.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Pálmai Tamás alpolgármester megérkezett,
így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
356/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul
veszi.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok
végrehajtásáról

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
357/2012. (XII. 12.) 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.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
358/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi
változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Békés Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési
koncepciója

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
B ALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag javasolta elfogadásra.
Az 1. sz. mellékletben pontosítás szükséges: a támogatási összeg a belvízrendezésnél 133.450
eFt.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta, és remélik,
hogy a központi költségvetés megszavazása után használni is tudják.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nagyon sok költségvetési koncepciót látott már de ilyet, mint a
2013. évi, egyet sem. Ebben a koncepcióban egy dolog a biztos: a bizonytalanság, és ez nem
a városvezetés, hanem az előkészítők felelőssége. Véleménye szerint kevés információ állt a
rendelkezésükre. Az ország költségvetését tegnap fogadták el, illetve a különböző
változásokhoz tartozó jogszabályok elég későn jelennek meg. A nyolc oldalból kb. másfél
oldalnyi hasonlít koncepcióra, és ebből csak egy pozitív dolog van kiemelve, az, hogy a jövő
évi költségvetést az ez évi pénzmaradvány javítani fogja. Véleménye szerint ez különösebben
nem pozitív dolog, mert a pénzmaradvány mindig átkerül a következő évre. Nagysága azon
múlik, hogy ebben az évben mennyi munka lett elvégezve. A pénzmaradvány döntő
mértékben nem megtakarításból származik, hanem abból, hogy pl. a fejlesztések áthúzódnak,
a számlázásokat a következő évben kell kifizetni. A pénzmaradvány az önkormányzat
mozgásterét különösebben nem fogja a következő évben növelni, segíteni.
A jövő évi költségvetést, gazdálkodást nagymértékben befolyásolhatja az, hogy az állam
milyen mértékben vállalja át Békéstől az adósságot, és milyen formában. Készült-e már azzal
kapcsolatban valamilyen anyag, vagy gondolkodás, hogy ha az állam a kötvényeket vállalja
át, az milyen hatással lesz a város költségvetésére rövid-, illetve hosszú távon? Van-e
információ arról más településekről, hogy az állam a kötvényeket a kibocsátáskori árfolyamon
viszi, vagy viszi mellette az árfolyam különbözetet is? Ha nem viszi esetleg teljes mértékben a
különbözetet, akkor milyen elképzelés van arra, hogy négy év alatt milyen forrásból fogja ezt
az összeget a város előteremteni?
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A kötvénnyel kapcsolatban sokkal többet nem tudnak. Azt
tudják, hogy 40 és 70% közötti átvállalásról van szó. Részleteket nem ismernek az árfolyam
veszteségekkel kapcsolatban. Annyi információ van, hogy minden településsel egyedileg
fognak tárgyalni, amely a nagyobb településekkel már megkezdődött, és június végéig
befejeződnek.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
359/2012. (XII. 12.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2013. évi költségvetési koncepcióban rögzített
irányelveket elfogadja, melynek alapján elkészített, és
valamennyi
bizottság
által
véleményezett
költségvetési rendelet-tervezetet a februári képviselőtestületi ülésre beterjeszteni szükséges.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
2013. február 15.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri Tárnok Lászlóné jegyzőt, hogy a 2013. évi
költségvetés előirányzatait az önálló gazdálkodási
jogkörű intézmény vezetőkkel egyeztesse le, melynek
eredménye kerüljön beépítésre a költségvetésirendelet tervezetbe.
Felelős:
Határidő:

Tárnok Lászlóné jegyző
2013. január 31.

Közmeghallgatás:
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki szólni a
közmeghallgatás keretében. Üdvözli Zuba János urat, aki e-mail-ben is jelezte, hogy szeretne
részt venni a mai közmeghallgatáson, és küldött egy anyagot. Megkéri, hogy röviden mondja
el, miről is van szó.
ZUBA JÁNOS békési lakos: Köszöni a lehetőséget. Előterjesztésének tárgya: Önkormányzati
tulajdonú brikettgyár és saját kazánparkkal hőszolgáltatás megvalósítása a 2013. évben a
fűtési idény kezdetéig. Mivel későn adta be, a saját szövegét olvassa fel.
A lényeg az elején van: a munkanélküliség városunkban 26% feletti véleménye szerint.
Mindannyian tudják, hogy a közmunka programok állami finanszírozása ugyan hasznos
település-fenntartási feladatok, munkák elvégzését teszi lehetővé. Egyébként a város képtelen
ezt saját forrásából finanszírozni. Szükséges egy olyan beruházás, amely nem csupán térségi
fenntartási kényszereket hoz a nyakunkba, hanem önmagát finanszírozni képes, és pozitív
eredményt hoz. Ez a gazdasági tevékenység forrása lehet a legégetőbb pénzügyi problémákra
már rövid távon, hosszú távon pedig tervezhető többletet termel folyamatosan a város
kasszájába. Egyértelmű, hogy csak egy gyors beruházás lehetséges ilyen célokkal, ami
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értékteremtő, hosszú távon nyereségtermelő, és elsősorban tartós, teljes munkaidős,
mondhatni életpálya hosszúságú munkahelyeket igényel – nem teremt, mert munkahelyeket
nem lehet teremteni, tevékenységi igénnyel munkahelyeket lehet létrehozni. Ez a beruházás
lokális energiahordozó gyártás és lokális felhasználás. Aki figyeli a magyarországi
energiastratégiát, prioritása van a lokális és regionális energia előállításnak és
felhasználásnak. Második prioritás az energia csökkentés, gazdálkodás, hőszigetelés.
Eldöntött szakmai vita – ajánlja Bencsik János úr Facebook-on is megtalálható írásait is ezzel
kapcsolatban – hogy melyik teremti meg előbb-utóbb a másik forrását. Ezt nem mondja el,
mert az anyagban benne van.
A bevezetőnek a melléklete egy elemzés, információk döntéshozóknak.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ne dobja ki januárban ezt az anyagot, olvassák el, és
február hónapban tűzze napirendre, hogy megbeszéljék a megvalósítás lehetőségét, forrásait.
Ehhez felajánlja több éves szakmai tapasztalatát. Mindenki jól járna, ha békési létére nem
csak a Szegedi Tudományegyetem, meg távoli közösségek vennék ennek hasznát. Továbbá
felajánlja, hogy a Nagyivánban lévő brikett-tüzelőbe megszervez egy egynapos
üzemlátogatást, konzultációs lehetőséget az üzem vezetőjével, a tapasztalatairól, a kezdeti
nehézségekről is természetesen. Három éve időnként igénybe veszik szolgáltatásait, és büszke
azokra a békési gépgyártókra, akik időnkét nagyon fontos alkatrészeket gyártanak a nagyiváni
üzemnek.
Köszöni, hogy meghallgatták. Várja tisztelettel írásbeli válaszukat a leírtakkal kapcsolatban.
Kéri, Polgármester Úr aláírásával vegye át tőle ezt az anyagot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni Zuba János úrnak, hogy felhívta a figyelmüket erre a
lehetőségre. Aki ott volt a Madzagfalvi Napokon, látta ezt a szerkezetet, illetve egy kisebb
változatát működni, Zuba János úr főzött rajta. Műkőképes lehet ez a dolog. Ki fog jelölni
néhány személyt, aki energetikával foglalkozik, hogy ezt a kérdést részleteiben vitassák meg,
esetleg látogassanak el a felajánlott üzembe, hátha tudnának ebből munkahelyet biztosítani –
és nem teremteni, ahogy Zuba úr fogalmazott.
ZUBA JÁNOS békési lakos: Ha már említette Polgármester Úr a Madzagfalvi Napokat, ahol
az ő csapatuk, a „Nádbrikett” is főzött az Ízek Utcájában, szeretné megkérdezni valakitől,
hogy miért volt az, hogy a teljes soron szinte már hagyományosan minden főző csapattal
készített a Békés Mátrix, vagy a Békés Tv riportot, csak az ő csapatukkal nem? Ezért csapatuk
tagjai nagyon el voltak keseredve, hogy miért alsóbbrendűek ők, mint az összes többi? Ha
esetleg valakinek vele van személyes problémája, akkor azt vele közölje, ne azokkal az
emberekkel éreztesse, akik a szívüket-lelküket kitették, és vele közösséget vállalva főztek,
tették a dolgukat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy gondolja, hogy Zuba Úr ezt nyilvános fórumon kívánta
elmondani. Továbbítja az illetékeseknek ezt a kérdést, amelyek független sajtóorgánumok, és
bár Békés Város támogatja őket, de nem szólhat bele, hogy kivel és hogyan készítenek
interjút. Bízik benne, hogy ezt majd legközelebb korrigálni fogják.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más közérdekű hozzászólása.
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SZEMERÉDI ANNA békési lakos: Egy vele megtörtént esetet kíván elmondani, ami annak
kapcsán merült fel benne, ami a két fogtechnikussal történt. Ugyanis ő teljesen az ellenkezőjét
tapasztalta a fogtechnikusok irányába, mert neki volt egy fogproblémája tavasszal –
begyulladtak a fogai a korona alatt – és az illetékes körzeti fogorvosa elküldte azzal, hogy
nem hajlandó ellátni, mert azt a koronát nem ő csinálta. Hozzáteszi, hogy ez a korona kb. 7
évvel ezelőtt készült Mezőberényben, és az itteni egyik fogtechnikus a saját kocsiján hordta
át, hogy a fogorvosi részét a doktornő ellássa. Meg sem kérdezte az itteni fogorvos, hogy ki
csinálta, hogyan történt, és nem volt hajlandó ellátni, holott ő volt a körzeti fogorvosa. Ekkor
megkereste Baricsa urat, mert ő hordta át őket a doktornőhöz, aki készséges volt, rögtön
felajánlotta, hogy átviszi az autójával. Ezt nem vette igénybe, mert akkor még volt autója.
Mezőberénybe kellett átmennie a doktornőhöz, aki két fogát is kihúzta, kifúrta, mert nagyon
csúnyán be volt gyulladva. Ez mélységes felháborodást váltott ki belőle, mert a
fogtechnikusokra csak jót tud mondani, viszont a doktornő esetében emberségről, a doktori
esküről szó nem volt. Dr. Garda Judit volt ez a fogorvos.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönik, hogy elmondta ezt az esetet. Koppné Dr. Hajdu
Anikó képviselő asszony, aki fogorvos, jelzi, hogy szólni kíván ez ügyben, akinek megadja a
szót.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Válaszként annyit kíván elmondani, hogy a
betegek jogait a betegjogi képviselők is képviselik, tehát feléjük kellene panasszal élni, ha
ilyen gondja van. Most ne menjenek bele ebbe a fogtechnikusok elleni ún. „hadjárat”
kérdésébe, de ők nem végezhetnek ilyen tevékenységet, amit jelen pillanatban végeznek.
Erről idő szűke miatt sem beszélhetnek, és egyébként is nyomozás folyik ebben az ügyben.
Tehát az ÁNTSZ engedély nélkül a fogtechnikusok fogorvosi, vagy egészségügyi
tevékenységet nem végezhetnek, és nekik nincs ilyen engedélyük. Tehát orvoshoz kell menni,
és ha az orvossal elégedetlen, akkor betegjogi képviselőhöz kell panasszal élni.
SZEMERÉDI ANNA békési lakos: Nem akart ebből ügyet csinálni, nem tudja, hogy milyen
munkálatokat folytatnak, ő csak az általa tanúsított emberséget szerette volna elmondani, neki
jó tapasztalata volt vele. Neki biztosan nem csinált semmit a fogtechnikus, mert neki mindent
a doktornő csinált Mezőberényben. Köszöni, hogy meghallgatták.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint igenis kell belőle ügyet csinálni, mert
ha ezek a dolgok elsikkadnak, nem jutnak el hozzájuk, nem jutnak el az illetékesekhez, és
semmi nem fog változni. Tehát jól tette, hogy „ügyet csinált” belőle.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint ez orvosetikai, szakmai kérdés, köszönik,
hogy elmondta. Gondolja, hogy választ nem vár erre a képviselő-testülettől, mert nem is
tudnak rá választ adni. Más fórumon folytatódik ez az ügy, és bízik benne, hogy a város
lakossága megfelelő orvosi, fogorvosi, fogtechnikai és gyermekorvosi ellátásban részesül.
Mivel közmeghallgatás keretén belül más nem kíván hozzászólni, ezt a napirendi pontot
lezárja.
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NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
I-III. negyedévi teljesítéséről, valamint a 2012. évi költségvetési
rendelet módosítása
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja elsőként az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
360/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete
1.

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készített
tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja,

2. a Kistérségi Iskola és Kistérségi Óvoda feladatcsökkenés miatti előirányzat zárolását
az alábbi táblázat szerint jóváhagyja:
Jogcím megnevezése
Kiadási előirányzatok
- személyi jutatás
- járulékok
- dologi kiadások
- ellátottak juttatásai
Zárolt kiadási előirányzatok
összesen
Bevételi előirányzatok
Saját bevétel
Önkormányzati támogatás
- ebből állami normatíva
- ebből Békés város
Önkormányzata saját
támogatása
Zárolt bevételi előirányzatok
összesen

Kistérségi
Óvoda

Kistérségi
iskola

7.597
2.051
2.457
0
12.105

36.818
9.738
33.717
2.701
82.974

Kistérségi
Óvoda
401
11.704
7.322
4.382

Kistérségi
iskola
42.483
40.491
27.872
12.619

12.105

82.974

Összesen

44.415
11.789
36.174
2.701
95.079
Összesen
42.884
52.195
35.194
17.001

95.079
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3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jóváhagyott zárolt előirányzatokat a IV.
negyedévi rendeletmódosításán vezesse át,
4. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Önkormányzat saját támogatása jogcímen
megtakarított 17.001 EFt összegre működési célú tartalékot képezzen a 2012. IV.
negyedévben esedékes intézményi pótelőirányzatok fedezetére.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2012. (……..) r e n d e l e t e :
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról:
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA: A 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2012. (……..) r e n d e l e t e :
A 2013. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
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NAPIREND TÁRGYA: A LISZ Kft. beszámolója az Inkubátorház üzemeltetéséről
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A tegnapi bizottsági ülésen alaposan kitárgyalták az
előterjesztést. Megállapították, hogy a gazdasági válság rányomja a hatását az Inkubátorház
üzemeltetésére is a kihasználtság tekintetében.
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
361/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a LISZ Kft. Inkubátorház
üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló a 2012. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
MUCSI ANDRÁS képviselő: A beszámolóból kitűnik, hogy 103 esetben volt szükség
intézkedésekre. A mezőőri szolgálatot nagyon hasznosnak ítéli meg. Ismeretségi köréből
pozitívak a visszajelzések, jól végzik a munkájukat a mezőőrök, udvariasak, segítőkészek.
Kiemeli még, hogy 4,8 millió Ft volt a bevétel a mezőőri járulékból, és ez fedezi a
költségeket.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Más a véleménye, mint Mucsi képviselő úrnak, mert a bevétel
10. 31-ig terjedő időszakra vonatkozik, és valószínűleg ez már nem nagyon fog növekedni,
maximum az elmaradások behajtásával. Ehhez viszont 2 havi kiadás még hozzájön, és így
valószínűleg már nem fogja fedezni a bevétel a kiadást.
Ha évekre visszamenőleg megnézik a betervezett és a tényleges bevételeket, kb. 20%
különbség van a kettő között. Kérdése, hogy ez abból adódik-e, hogy sokan nem fizetnek, a
bevételt pedig a betervezettre tervezik? Nem lenne-e ésszerűbb az, hogy a tényleges számok
alapján történne meg a tervezés?
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Válaszában előadja, a mezőőri feladatok ellátása teljes
körű akkor is, ha a bevételek nem fedezik a kiadásokat, hiszen az önkormányzat saját
forrásából fedezi a hiányzó összeget. A kiadások ciklikussága abból is adódik, hogy ennek a
viszonylag kis költségvetésű szakfeladatnak a munkaruha juttatási része tetemes összeg, mert
elég szigorú szabályok vonatkoznak rá. Ezeknek van kihordási idejük, ezért nem minden
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évben jelentkeznek egyformán az ezzel kapcsolatos kiadások. Felvetődik az is, hogy teljes
egészében legyen önfenntartó a tevékenység, de akkor meg kell határozni, hogy melyek azok
a kiadási tételek, amelyeket nem vesznek figyelembe. A formaruha, munkaruha viszont nem
vehető ki ezekből a kiadási tételekből. Ugyanígy nem vehető ki az üzemanyagköltség, ami a
motoros közlekedéssel kapcsolatos. Úgy gondolja, ha a képviselő-testület úgy látja, hogy
fontos a mezőőri tevékenység, akkor a feladat teljesítéséhez biztosítja a hiányzó forrást.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Félreértés van, ugyanis nem azt mondta, hogy önfenntartó
legyen a szolgálat, és csökkentsék le a költségeket, hanem azt, hogy év elején tervezzék be a
tényleges bevételnek megfelelő bevételt, és tegyék hozzá az önkormányzati támogatást,
amelyet év közben úgyis hozzá fognak tenni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
362/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi
mezőőri tevékenység tapasztalatairól szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA: Békés Város 2013. évi fejújítási tervének elfogadása
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is
megtárgyalta ezt az előterjesztést, tekintettel arra, hogy oktatási intézmények felújításáról van
szó. Attól függetlenül, hogy református és pünkösdi egyházak működtetnek bizonyos
ingatlanokat, azok felújításáról, karbantartásáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Felmerült még két igény, és Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő javaslatára fogadták el 3. sz.
határozati javaslati pontként, hogy a fogorvosi rendelők felújítását is vizsgálja meg az
előterjesztő a 2013. évi költségvetésben. Továbbá maga is szorgalmazza Pocsaji Ildikó
képviselő korábbi javaslatát a Búzapiac téri artézi kút felújítására vonatkozóan, melyet szintén
javasolnak betervezni a 2013. évi költségvetésbe.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és az
előterjesztés szerint javasolta a határozati javaslat elfogadását.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Örömmel látja az anyagban, hogy az általa
szorgalmazott alternatív megújuló energiaforrások felhasználásának lehetősége szerepel az
anyagban. Amikor ő kérdezett rá erre pár hónappal ezelőtt, eléggé negatívan reagált
felvetésére Gál András osztályvezető úr. Most pedig úgy tűnik, hogy mégis csak járható ez az
út.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem tiszte megvédeni az osztályvezető urat, de erre még soha
nem reagáltak, várták a KEOP pályázat kiírását. Lehet, hogy akkor esetleg valamit félreértett
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a képviselő asszony. Régóta foglalkoznak a geotermikus-, a szél-, a napenergia bevezetésének
a lehetőségeivel. Most kiírásra került a pályázat, igyekeztek olyan célokat meghatározni,
amelyekre lehetőség is van.
MÉSZÁROS
SÁNDOR
képviselő:
Régóta
foglalkozik
már
az
alternatív
energialehetőségekkel a képviselő-testület, hiszen 2002-ben már döntöttek arról, hogy
bizonyos vizsgálatok elvégzése után épüljenek meg a szélerőművek. Erre a mai napig nem
került sor, jó lenne, ha valamilyen segítséget kapna ebben a város. Továbbá nemrég hallhatták
Zuba Jánost az alternatív energiák egyikével. Javasolja, hogy ezt is vizsgálják meg, és ha
valóban energiát takaríthatnak meg, munkahelyeket nyerhetnek, akkor ennek a
megvalósításában is lépni kellene.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Mester Péter bizottsági tag javasolta még, amelyet szintén
bevettek a határozati javaslatba, hogy a műemlékek és emlékhelyek felújítása, karbantartása is
fontos feladat, és ennek a megvalósítását is tervezzék be 2013-ra.
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő asszony észrevételére
elmondja, hogy abban az anyagban, amit képviselő asszonynak írtak, támogatták a megújuló
energiaforrások használatát. A napkollektorokat már több helyen is használják, pl. a
járóbeteg-ellátónál és uszodánál is. A napkollektorra írta azt, hogy magas támogatási tartalmú
pályázat nélkül nem érdemes, mert soha meg nem térül. Ezt ma is tartja, és szerencsére 85%os támogatottságú pályázat van rá, ezért ezt mindenképpen javasolják. Megújuló
energiaforrásként a Dánfoki Üdülőközpontnál fognak faaparíték kazánt beépíteni. A megújuló
energiaforrásokkal történő hőelőállításnak az akadályát az jelenti a pályázati kiírásban, hogy
amennyiben a megújuló energia nem éri el az épület összberuházásának 20%-át, akkor nem
lehet pályázni. Az a gond, hogy az utólagos hőszigetelés és a nyílászárócsere jóval magasabb
arányú, mint a 80%, így elég nehéz a tisztán megújuló energiával működő kazánokat
beépíteni. Viszont ilyen jellegű kazánokkal a Startmunka programban pályáznak, így kisebb
épületeiknél, mint pl. nyugdíjas házaknál az a terv, hogy faapríték kazánokat építenek be, és a
Startmunka által előállított faaprítékkal fognak tüzelni. Ott teljesen kiváltják a gáz
felhasználását. Egyébként a kondenzációs gázkazánok azonnali, minimum 30%-os
megtakarítást jelentenek a régi gázkazánokhoz képest.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslataival kiegészítve fogadják el az előterjesztett
határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
363/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. az előterjesztés szerint elfogadja az önkormányzat
intézményei 2013. évi felújítási tervét,
2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési
rendelet előkészítése során vegye figyelembe - a
működési
kiadások
biztosítását
követően,
a
felhalmozási források ismeretében - a felújítási tervben

17

szereplő összegnek az önkormányzat
költségvetésébe történő betervezését.

2013.

évi

3. továbbá felkéri a jegyzőt, hogy vizsgáltassa meg a
fogorvosi rendelők és a Búzapiactéri artézi kút,
valamint a városban lévő műemlékek és emlékhelyek
felújításának a lehetőségét is, és lehetőség szerint
ezeket is tervezzék be a 2013. évi költségvetésbe.
Határidő:
Felelős:

2013. évi költségvetés elfogadásakor:
2013. február 15.
Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző

NAPIREND TÁRGYA: Szakorvosi rendelések szüneteltetése
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak
tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
364/2012. (XII. 12.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Városi Egyesített
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet keretein belül
működtetett járóbeteg szakrendelések 2012. december hó
27. és 28. napján a szakorvosok és szakdolgozók
szabadsága miatt szüneteljenek.
2. A betegek sürgős szakorvosi ellátását a szakrendelések
szünetelésének ideje alatt a békéscsabai Réthy Pál Kórház
és Rendelőintézet szakrendelései látják el.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre azonnal
Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos,
a tájékoztatásért
Tájékoztatás a Békés Város Önkormányzatának tulajdonát
képező üresen álló ingatlanok hasznosításáról

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak
tartotta.
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy milyen rendezőelv alapján kerültek be ezek az
üresen álló ingatlanok az előterjesztésbe? Ezen kívül nincs üresen álló ingatlan a városban?
HIDI JÓZSEF önkormányzati tanácsadó: Válaszában elmondja, hogy a táblázatban szereplő
ingatlanok a nem lakás céljára szolgáló üresen álló ingatlanok. Ahogy az előterjesztés is
tartalmazza, korábban döntött a képviselő-testület arról, hogy több ingatlant értékesítésre
bocsát. Ezek értékesítésére pályázat nem érkezett be. A többi esetében pedig volt
haszonkölcsön szerződés, Tarhos esetében pedig pályázat keretében került sor meghirdetésre.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A fentieket kiegészíti azzal, hogy természetesen van még pár
lakás és üzlethelyiség, amely átmenetileg üres, ezek nem kerültek be a listába. Az
előterjesztésben szereplő ingatlanok nem üzleti és lakáscélúak, és tartósan állnak
kihasználatlanul.
RÁCZ ATTILA képviselő: Pontosítást javasol a tárgy megfogalmazásában: hasznosítás
helyett inkább az üresen álló ingatlanok helyzetéről szóló tájékoztatás szerepeljen, hiszen
egyik ingatlan sem hasznosult.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel egyetért, hiszen ez valóban egy állapotjelentés, illetve
lehetőség testület elé tárása. Az üresen álló ingatlanok hasznosítási lehetőségének feltárása
egyébként mindennapi feladatot jelent az önkormányzat és az ingatlannal foglalkozó
munkatársak számára. Többször meghirdették már ezeket az ingatlanokat is eladásra. Jelenleg
ezek közül egyik sincs meghirdetve eladásra, mert nem a legjobbak a tapasztalataink ebben a
kérdésben. Javasolja, hogy most fogadják el így ezt az előterjesztést azzal, hogy nem
hasznosítás, hanem helyzetjelentés. Az üresen álló ingatlanok hasznosítása ebben az
időszakban meglehetősen nehéz feladat, bár nyilván foglalkozni kell vele. Ez az előterjesztés
segíti, hogy lássák, mik vannak üresen.
Javasolja, hogy az előterjesztett határozati javaslatot azzal a módosítással fogadják el, hogy a
a képviselő-testület tudomásul veszi az üresen álló ingatlanokról szóló tájékoztatót, melyet
szavazásra bocsát.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
365/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Békés
Város Önkormányzata tulajdonát képező üresen álló
ingatlanokról szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

19

NAPIREND TÁRGYA:

Békés Város Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is
megtárgyalta az előterjesztést, és változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak
tartotta az alábbi módosításokkal, kiegészítésekkel:
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. februári ülésére napirendre
javasolják felvenni: A hajléktalanok ellátásáról szóló tájékoztatót,
a márciusi üléséről törölni: A rendelőintézet betegberendelő rendszeréről szóló tájékoztatót,
az áprilisi ülésére javasolja felvenni: Az addiktológiai szakrendelő szenvedélybetegek
ellátásáról szóló tájékoztatóját.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy
az előterjesztett határozati javaslatot az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság javaslatainak figyelembevételével fogadják el, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
366/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét a
határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló az Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és 1 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el. A
bizottsági tagok kevesellték az előterjesztés tartalmát.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási és kulturális tanácsnok: A következőkkel egészíti ki a
beszámolót. A Kecskeméti Emléknap lebonyolításával kapcsolatban és általában is egészen
röviden fogalmazott. Természetesen az emléknapnak a konferencia része volt az, ami
elsődlegesen érintette. Nem taglalta, hiszen Koszecz Sándor igazgató úr és Pocsaji Ildikó
képviselő asszony, illetve a Szegedi Kis István Református Gimnázium felelőse is részt vettek
a lebonyolításban, ezért nem akarta kisajátítani. Pontosításként a konferenciát emeli ki. Jó
lenne, ha ez úgy honosodna meg, hogy évről-évre megismétlődne. E téren már szervezési
munkálatokba is fogott. A következő alkalommal nem emléknapként, hanem konferenciaként
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lesz jelen, hiszen az emléknap egy kerek évfordulóhoz kötődött. Jövő februárban tehát
Kecskeméti Gábor Emlékkonferencia kerül majd megrendezésre.
A többivel kapcsolatban nem kíván semmit kiegészíteni. A felmerülő kérdésekre válaszol.
RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy az Airsoft Egyesület tevékenységének ellenőrzése,
figyelemmel kísérése milyen megállapításokat hozott?
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási és kulturális tanácsnok: Válaszában elmondja, hogy
annak idején, amikor az Airsoft Egyesület a tarhosi kastélypark területén kívánta a
tevékenységét folytatni, akkor érkeztek olyan jelzések Tarhosról, amelyek aggódó jellegűek
voltak. Féltek, hogy az egyesület esetleg az ottani értékeket nem megfelelően fogja kezelni.
Ennek kapcsán kérte fel Polgármester Úr, hogy nézzen utána ennek. Azt állapította meg, hogy
az aggódó jelek azoktól indultak, akik onnan fát hordtak el, és feketén vadásztak. Az Airsoft
Egyesület ezt éppen akadályozta, ezért jöttek ilyen jelzések. Tehát megállapítása szerint az
Egyesület felelősen járul hozzá a park megmaradásához, és gátolja a fekete tevékenységeket.
A lakosok a fákat tüzelésre gyűjtötték, ezért lépéseket tettek annak érdekében, hogy valóban
azokat a fákat gyűjtsék be, amelyek hulladékot képeznek, ne vágjanak ki fákat az erdőből. Az
orvvadászat is jelen volt, és az is visszaszorult az egyesület jelenlétének köszönhetően.
RÁCZ ATTILA képviselő: Mikor ellenőrizte tanácsnok úr? Illetve csak a fakitermelést, vagy
az épületeket is ellenőrizte?
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási és kulturális tanácsnok: Mindent megtekintett, de
ebben a szezonban még nem. Most szóban tájékozódott erről. Akkor az épületegységektől
kezdve mindent végignéztek. Ott is lopásokat észleltek, melyekben úgy tudja, hogy a
feljelentés meg is történt. Traktorral bementek az iskolaépülethez illetéktelenek, és elvitték a
radiátorokat. Jelentős károkat okoztak ezzel, mert vandál módon levágták a csöveket. Az
Airsoft Egyesület erre is figyel, amennyire tőlük telik.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Tanácsként elmondja a tanácsnok úrnak, hogyan kell
elkészíteni egy beszámolót. Formailag talál erre példát a jelenlegi anyagok között is, pl. a
dánfoki beszámolót ajánlja figyelmébe. Ha részletesebben leírta volna az általa végzett
munkákat, akkor mindannyiuknak könnyebb lenne, mert látnák a képviselők, hogy konkrétan
miket végzett, és neki sem kellene itt szóban válaszolgatni.
RÁCZ ATTILA képviselő: Azért kérdezte az előbbieket, mert éppen tegnap kereste meg egy
tarhosi lakos, aki járt bent az épületben, korábban ott is dolgozott, és nem is tagadta, hogy
érzelmileg elég erős kötődése van az épülethez, szinte az egész életét ott dolgozta le.
Elmondta, hogy ők sírva jöttek ki a területről. Ezért javasolja, hogy jó lenne ismét megnézni
valakinek az épületeket, ugyanis azt mondja, hogy ki vannak lövöldözve az ablakok, a
pavilonban a csillárok szét vannak lövöldözve, és nyitva van a pavilon, be lehet menni. Saját
maga nem látta, de mivel az önkormányzat a gazdája ennek a területnek, meg kellene
vizsgálni, hogy a jelenleg milyen állapotban van ez az ingatlan. Lehet, hogy korábban is meg
voltak már ezek a rongálások, csak az illető most szembesült vele. Milliókat költöttek rá
éppen a megszűnése előtti években pl. a konyha minősítéseknek megfelelővé tételével, stb.
Kérdezte, hogy ott látott-e valamilyen sérüléseket, és azt mondta, hogy a kastély és a konyha
körül csak a nagy gazt látta. Pedig úgy tudja, az is szerepel az egyesület vállalásai között,
hogy rendben tartják a területet is. Valamikor ott egy gyönyörű park volt, most pedig derékig
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érő gaz. A kis tóval szembeni akácos erdőt talán a közmunkások vágták ki önkormányzati
intézkedésre.
Javasolja Tanácsnok Úrnak, hogy ismét végezzen egy területbejárást. Persze nem az Airsoft
Egyesület számlájára írja mindezt.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Augusztusban volt kint személyesen utoljára. Akkor bent volt a
kastély épületében is, és már akkor is hallott olyan panaszokat, hogy ezt-azt szétlövöldöztek,
de akkor nem volt semmi. Ha azóta valóban történt ilyen, az nem feladata, hogy kinézzen
minden héten, de most már ismét megnézi, hogy történt-e ilyen. Ha az valóban lövésnyom,
akkor az valóban az Airsoft Egyesület számlájára írható. Azonban állandóan ők sem lehetnek
ott, nem őrző-védő kft.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Amikor még működött az intézmény, tavasztól őszig 4-5
ember dolgozott rajta, hogy rend legyen a környéken. Eléggé irreális elvárás, hogy az Airsoft
Egyesület tartsa rendben az egész területet. Azt várhatják el tőlük, hogy nem csinálnak kárt és
rendetlenséget. A rendben tartás nyilván az önkormányzat feladat lenne. A lopások egyébként
korábban történtek. Van két tarhosi ember, akikkel folyamatosan szokott beszélgetni, 2-3 hete
beszélt az egyikkel, aki elmondta, hogy be szokott menni az ingatlan területére, és véleménye
szerint szeptembertől semmilyen változás nem történt, ugyanannyi kilőtt ablak van, mint
addig. Az is lehet, hogy az Airsoft Egyesület kimenetele előtt történtek ezek a dolgok.
Mindenképpen utána kellene nézni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy rekesszék be most a Tarhossal kapcsolatos vitát.
Nyilván vissza kell térni erre a problémára. Jelenleg egy polgárőr őrzi a területet, ami nem
elég, hiszen több mint 30 hektáros területről van szó. A következő testületi ülésen
beszámolnak, hogy milyen intézkedéseket tettek.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Pocsaji Ildikó képviselő asszony által javasoltakra elmondja, az
általa végzett munkákat pontokba szedte, nem kívánta részletesen leírni. Sajnálja, hogy hétfőn
nem tudott ott lenni az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén, mert Budapestre kellett
mennie. Ha ott lett volna, minden kérdésre válaszolt volna. A jövőben is ilyen formában
kívánja előterjeszteni az általa végzett munkáról szóló beszámolót.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az a tapasztalata, hogy ennél sokkal részletesebb és
szerteágazóbb munkát végzett a tanácsnok úr az elmúlt időszakban, ezért megvédi. Az is
természetes, hogy a képviselők elsősorban abból tudnak tájékozódni, ami le van írva.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
367/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete Vámos László 2012. évi
oktatási és kulturális tanácsnoki munkájáról szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Vámos László oktatási és kulturális tanácsnok
Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont és a Kishajó Kikötő
2012. évi működtetéséről

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést igazgató úr jelenlétében, és az írásbeli anyagot kiegészítette a
következőkkel. Dánfok műszaki állapota ismét javult. Természetesen nem a legjobb, de ismét
üzemel, és számukra ez a fontos. Folyamatosan javítják és szépítik ezt a komplexumot. Végre
egy lezárt év van mögöttük. Az intézmény a város meghatározó turisztikai tényezője lett,
hiszen a vendégéjszakák 45%-át bonyolította. Nagyon jó irányba indult el az intézmény,
javuló a tendencia évek óta. Ha jelentős javulást érnek el, még több turistát tudnak
idevonzani, és a bevétel még több lesz, és Dánfok is tovább fog szépülni. Ebben az évben
megvalósult a zuhanyzó felújítása, a főépület végre fűthető, amely az állagmegóvás
szempontjából fontos. Tovább fogják végezni a karbantartást lehetőségek szerint. A Kishajó
Kikötőnél is a működés feltételei biztosítottak. Azonban a vashordós megoldás nem egészen
jó, helyette valamit ki kell találni. Viszont külön támogatás nélkül egyelőre még nem
üzemeltethető a kikötő. Az építkezés folyamatos. Kiemeli még, hogy a 2013. évben az
országos költségvetésben megjelenik a közművelődési normatíva. Összességében a kulturális
központra és a könyvtárra 22-23 millió Ft lesz. Elvárható saját bevételekkel, önkormányzati
támogatással működtethető lesz az intézmény.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Összességében a beszámolót korrektnek tartja. Viszont a
kikötő üzemeltetését hiba volt az intézmény üzemeltetésébe adni. Ezt néhány számadattal
támasztja alá. Az első négy évben átlagosan évente kb. 4,1 millió Ft-ba került az üzemeltetés,
tavaly 850-900 eFt-ba, és az idén pedig több mint 5 millió Ft-ba. Egy vállalkozó szellemű
üzemeltető sokkal gazdaságosabban tudta volna üzemeltetni. Ez az 5 millió Ft túlságosan sok
ahhoz a szolgáltatáshoz, amit a kikötő tud nyújtani.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ha a kiadásokból levonják a bevételeket, akkor 3 millió Ft alatt
marad. 3 millió Ft volt az önkormányzati támogatás. Azonban azt tudni kell, hogy két intenzív
hónap kimaradt a kikötő működéséből, egy hajó sem volt a vízállás és egyéb körülmények
miatt. Továbbá a kikötőhöz van könyvelve egy-két ember munkabére, aki a szorgalmi
időszakban a kikötőben dolgozik, de egyébként Dánfokon végez őrzési feladatokat. Ezekkel
mintegy 2,5 millióra, vagy még kevesebbre korrigálható maga az üzemeltetés. Muszáj volt ezt
elmondania, mert a 800 ezer Ft és az 5 millió Ft szembeállítása torz képet mutat.
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: De az előző évi 800-900 eFt-hoz képest még akkor is sok
ez a különbség is. Lehetne még egyéb más dolgokat is felsorolni, amit most nem kíván
megtenni, hogy miért nem volt jó ez a döntés.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
368/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
Dánfoki Üdülőközpont és Kishajó Kikötő 2012. évi
működtetéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint
elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
2013. évi piaci díjtételek meghatározása

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a díjtételeket.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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
369/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete, a határozat mellékletét
képező Békés Város Önkormányzata által fenntartott
piacon alkalmazandó díjszabás című táblázatnak
megfelelően – változatlan feltételek mellett elfogadja a
2013. január 1-től érvényes piaci díjtételeket.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Tárnok Lászlóné jegyző
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NAPIREND TÁRGYA:

Helyi rendeletek áttekintése

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, és
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
370/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 49.§-a alapján
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező Békés, Veres
P. tér 7. A. V. 15. szám alatti lakásingatlanát.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
371/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló
21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Függeléke helyébe a következő Függelék lép:
Az ingyenes használat
alapításáról szóló
képviselő-testület
határozat száma

A használati joggal terhelt
ingatlan (ingatlanrész)
megnevezése, címe
(helyrajzi száma

-

Jantyik u. 5. sz.
3 helyiség

-

Petőfi u. 4. sz.
1 irodahelyiség

-

Múzeum köz 1. sz.
tetőterében 20 m2

-

Petőfi u. 4. sz.
4 irodahelyiség

1.

2.

3.

4.

A használati jog
jogosultjának neve,
címe
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Magyar
Vöröskereszt területi
szervezete
Békés Megyei
Kormányhivatal
munkaügyi
Központja Békési
Kirendeltsége
Békési Kistérségi
Óvoda

A használat
időtartama
2001. szept. 3-tól
Határozatlan időre
2000. febr. 4-től
(határozatlan időre)

1999. febr. 17-től
Határozatlan időre
1998. jún. 23-től
Határozatlan időre
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5.

Kispince u. 44. sz. 2979 m2
területű kert

6.

139/2007.(IV.26.)
71/2008. (II. 28.)

7.
209/2007. (VI. 28.)

8.

247/2008. (V. 29.)

9.
396/2008. (IX. 30.)

10.
11.

20/2010. (I. 28.)
374/2010. (X. 28.)

Petőfi u. 24. alatt
található 1343 telekrész
és az azon található 619
m2 alapterületű épület
0631., 0722., 0723. hrsz.
területen fekvő kishajókikötőt és megközelítési út
Csabai út 18.
(3234 hrsz)
Békés, Szarvasi u. 34.
Sportpálya területén lévő
kb. 150 m2-es salakos volt
kézilabda pálya hrsz.:
3917/1.
Petőfi S. u. 35.
(812 hrsz)
Petőfi S. u. 42.
(2270 hrsz)

Biokultúra Egyesület
(5630 Békés, Csíkos
u. 17.)
Békési
Önkormányzati
Tűzoltóság

Határozatlan időre

LISZ Kft.
(Békés, Petőfi u. 21.)

Határozatlan időre

Békési Kisgazdakör
5630 Békés
Korona u. 3.

2008. július 1-től
2058. június 30-ig

Békési Tenisz Klub

2008. október 1-től
2029. november 25ig

Önkéntes Tűzoltó
Egyesület /Békés/
Békési Polgárőrség
Közhasznú
Szervezet

12.

30/2011.(I.27.)

Korona u.3.
(2366.hrsz.)

Surman Boksz Club

13.

400/2011.(XII.1.)

Tátra u.36.
(1151.hrsz.)

Békési Kajak Kenu
Club (Békés)

14.

50/2012.(II.28.)

tarhosi 123,126,127,
128,129,130/1,130/2.hrsz

15.

250/2012. (VIII. 30.)

Békés, Hunyadi tér 1/1.
(3076.hrsz.)

Határidő:
Felelős:

1999. ápr. 7-től
Határozatlan időre

BÉKÉS-AIRSOFT
Sport és Szabadidő
Egyesület
Szent Lázár
Alapítvány

2010. 02. 01– 2015.
január 31.
2010. 11. 15–
2030. 11. 15.
2011.02.01az ingatlan
önkormányzat általi
értékesítésének
napjáig
2011.12.05határozatlan időre,
de legfeljebb 25 évre
2012.03.05201312.31.
2012. 09. 07-től
2017. 09. 06-ig

értelemszerűen
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezeteket
külön-külön.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2012. (……..) önkormányzati rendelete:
BÉKÉS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN
MŰKÖDTETÉSI JOG ALAPJÁN ÖNÁLLÓ ORVOSI
TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRA KIJELÖLT
HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL
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szóló 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2012. (……..) 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.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2012. (……..) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A
VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL
szóló 21/2012. (VI. 29.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2012. (……..) önkormányzati rendelete:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
AZ EGYES TILTOTT, KIRÍVÓAN
KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL
szóló 26/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének
hatályon kívül helyezéséről
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA: E g y é b e l ő t e r j e s z t é s e k
1.) Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2011. évi tevékenységéről
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirend tárgyalásához megjelent Kis András tűzoltó
ezredes urat, a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, és Viczián György
tűzoltó alezredes urat, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát.
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VICZIÁN GYÖRGY tűzoltóparancsnok: Szóbeli kiegészítésében előadja, hogy a
tűzoltóparancsnoknak jogszabályi kötelezettsége beszámolni a parancsnokság éves
tevékenységéről. Ez a beszámoló a 2011. évről szól. Azóta lényeges változáson ment át ez a
szervezet, amely az írásos anyagban szerepel, ezért most nem kívánja külön részletezni.
Viszont Békés Város tűzvédelmi helyzetét lényegesen befolyásoló változások is vannak, ami
nem szerepel az anyagban. Nagyon pozitív, hogy Békésen tovább tudott működni a
tűzoltóság. Az állami támogatás mellé szükség volt az önkormányzat támogatására is.
Átalakult önkéntes tűzoltóságból önkormányzati tűzoltóssággá. A hivatásos szerveknek
kötelezettségük, hogy irányítsák és szakmailag felügyeljék a tevékenységét. Új parancsok van
a tűzoltóság élén, akinek hivatásos múltja van, ismeri ezt a rendszert, és reményeik szerint, sőt
ez garancia kell, hogy legyen arra, hogy a szakmai munka ez által is javuljon. Illetve egy új
elemről szeretne beszélni; az eddig üresen álló helyi katasztrófavédelmi irodában két új
munkatárs dolgozik, és ez alkalommal bemutatja a Békési Katasztrófavédelmi Iroda vezetőjét:
Durkó László urat, aki jelen van itt az ülésen. Jelenleg még felkészítés alatt van, de
hamarosan megkezdi az iroda a működését, ez által segítve a Békés Város Polgármesteri
Hivatala és a környező települések munkáját.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Áttanulmányozva a beszámolót azt mondhatja, hogy a
Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság nagyon kemény és következetes munkát végzett az elmúlt
időszakban. Ez Békés város részére azért is fontos, hiszen az Önkormányzati Tűzoltóságnak
szakmai felügyelete, és az egyes vonulások esetén, a vonulások jelentős részében a
békéscsabaiak is részt vesznek, sőt elsődlegesen a riasztást ők kapják, és utána riasztják a
Békési Önkormányzati Tűzoltóságot, és együtt vonulnak. Az együttműködés ebben a
formában is nagyon jól működött, és jól működött a korábbi igazgató úrral, Dr. Takács Árpád
úrral is. Nagyon sokat segítettek abban, hogy az önkormányzati tűzoltóság be tudjon indulni,
megtalálja a helyét ebben a rendszerben. Ezúttal szeretné megköszönni mind Viczián úrnak,
mind Kiss András úrnak az ebben nyújtott segítségét, melyre a jövőben is számítanak.
Az új katasztrófavédelmi irodavezető úrnak gratulál, kívánja, hogy érezzék magukat otthon a
kolléganőjével együtt, számíthatnak a segítségükre, illetve reméli, hogy kölcsönösen segítik
majd egymást. A hivatalban katasztrófavédelmi referens is van Csarnai Mihály személyében.
Úgy érzi, hogy ennek a területnek a személyi feltételei biztosítottak lesznek. Az elmúlt másfél
évben nagyobb biztonságban érezhetik ezen a területen is magukat. Bízik benne, hogy újabb
átalakítások nem lesznek már, és folytathatják a munkát.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, ahol Viczián György úr is jelen
volt, és ott is tartott egy rövid szóbeli kiegészítést a most elhangzottakról. A bizottság
tárgyalásra alkalmasnak tartotta a beszámolót.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
372/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2011. évi tevékenységéről szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

2.) Békési Református Egyházközség kérelme
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Javasolja, hogy a határozati javaslat utolsó részét fogalmazzák
át, ugyanis nem tudja, hogy honnan tudják, hogy a tárgyi feltételek biztosítva vannak. Sokszor
lehet, hogy a saját intézményeinknél sincsenek biztosítva. Ezért javasolja, úgy
fogalmazzanak, hogy „…a szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítva látja.”
IZSÓ GÁBOR polgármester: Együttműködési megállapodást kötöttek az Egyházzal,
ellenőrizték, és ezek megvannak, ezért nem javasolja a módosítást.
SÁPI ANDRÁS intézményi referens: Az intézmény átadás-átvételekor a Megyei
Kormányhivatal Oktatási Főosztálya vizsgálta ezt, és ennek eredményeként adta ki a
működési engedélyt, melyet kétévente felül kell vizsgálni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tehát nem javasolja a határozati javaslat módosítását.
Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy fenntartja-e továbbra is a módosító javaslatát.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Módosító javaslatát visszavonja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Koppné Dr. Hajdu Anikó 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
373/2012. (XII. 12.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. §. (7)
bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörével élve kijelenti,
hogy a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium óvodai tagintézményének a
Békési
Református
Egyházközség
fenntartásában

29

maradásával egyetért, mert az intézmény vezetését
elkötelezettnek látja a feladatok megvalósítására, melyhez a
szükséges személyi és tárgyi feltételek is biztosítva vannak.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. §. (7)
bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörével élve kijelenti,
hogy a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium általános iskolai, gimnáziumi és
kollégiumi tagintézményének a Békési Református
Egyházközség fenntartásában maradásával egyetért, azért
mert az intézmény vezetését elkötelezettnek látja a feladatok
megvalósítására, melyhez a szükséges személyi és tárgyi
feltételek is biztosítva vannak.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

3.) Intézményfenntartó társulási megállapodás, intézményi alapító okiratok, és képviselőtestületi SZMSZ módosítása
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatokat.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
374/2012. (XII. 12.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
159/2010. (IV. 29.) sz. határozatával a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum számára kiadott egységes
szerkezetű alapító okiratot a határozat 1. sz. melléklete
szerinti módosító okirat szerint módosítja.
2. A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum számára 2013.
január 1-jei hatállyal a határozat 2. sz. melléklete
szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Sápiné Turcsányi Ildikó múzeumigazgató
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
375/2012. (XII. 12.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
158/2010. (IV.29.) sz. határozatával a Békés Városi
Püski Sándor Könyvtár számára kiadott egységes
szerkezetű alapító okiratot a határozat 1. sz. melléklete
szerinti módosító okirat szerint módosítja.
2. A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár számára 2013.
január 1-jei hatállyal a határozat 2.sz. melléklete
szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Erdősné Sági Mária igazgató

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
376/2012. (XII. 12.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Békési
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata a
tagtelepülésekkel
egyetértésben
a
Békési
Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás 197/2012. (VI.14.) számú határozatával
elfogadott társulási megállapodását a határozat 1.sz. melléklete szerinti
módosító okirat szerint módosítja.
2. A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás számára a társult
településekkel egyetértésben 2013. január 1-jei hatállyal a határozat 2.
sz. melléklete szerinti egységes szerkezetű társulási megállapodást
fogadja el.
3. Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata a
Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2012. évi elszámolását a zárszámadás keretében rendezi egymással.
4. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor
önkormányzata Tarhos Község Önkormányzatával a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló törvény alapján a Társulás által fenntartott
Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
intézmény állami fenntartásba adásával összefüggő kérdésekről a
szükséges megállapodásokat a határozat 3.sz. melléklete szerint
megkösse.
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5. A képviselő-testület kéri polgármesterét, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 2013. január 1jén hatályba lépő 87-95. §-a és 146. § (1) bekezdése alapján a társulási
megállapodást 2013. június 30-ig vizsgálja felül és a törvénynek
megfelelően alakítsa át.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Deákné Domonkos Julianna mb. igazgató

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
377/2012. (XII. 12.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 166/2012.
(V. 24.) határozatával a Békés Városi Szociális Szolgáltató
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 Szociális Szolgáltató Központ számára 2013. január 1jei hatállyal a határozat 2. sz. melléklete szerinti egységes
szerkezetű alapító okiratot adja ki.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Kádasné Öreg Julianna igazgató

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2012. (………..) önkormányzati rendelete:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
4.) Köznevelési intézmények kötelező eszközjegyzéke
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot.
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
támogatta a határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Már korábban javasolta, hogy a Zeneiskola zongorafelújítását oldják meg. Javasolja, hogy tervezzék be a következő évi költségvetésbe.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Koppné Dr. Hajdu Anikó 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
378/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
294/2012. (IX. 27.) számú határozatának végrehajtásáról
szóló előterjesztést tudomásul veszi. Kéri polgármesterét,
hogy
a
köznevelési
intézmények
kötelező
eszközjegyzékének való megfelelés érdekében Békés Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a lehetséges
fejlesztéseket tervezze be, továbbá a helyiséghiányok
teljesítésének műszaki lehetőségeit vizsgáltassa felül, és
ütemezésükre
tegyen
javaslatot
a
költségvetés
elfogadásakor.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

5.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
támogatta a határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megragadja az alkalmat, hogy a Békési Tankerület igazgatója,
Kis Eszter jelen van a testületi ülésen, akit köszönt, és kéri, hogy ebben a minőségében
szóljon pár szót.
KIS ESZTER tankerületi igazgató: Köszönti a Képviselő-testület valamennyi tagját,
Polgármester Urat, Jegyző Asszonyt. Már nem a Kistérségi Iskola vezetője, és elmondhatja,
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hogy jó kezekbe került az iskola, és bízik benne, hogy nem csak ezt a tanévet fogja végig
vinni megbízott Igazgató Asszony, hanem az elkövetkezendő éveket is, és ehhez sok sikert és
jó erőt, kitartást kíván.
Egyúttal most megragadja az alkalmat, és mint volt intézményvezető, elköszön a Képviselőtestülettől, Polgármester Úrtól, Jegyző Asszonytól, és köszöni az eddigi támogatást, nagyon
korrekt, együttműködő munkát, amit vezetőtársaival és kollégáival együtt tapasztaltak.
További jó munkát kíván a Képviselő-testület minden tagjának, Polgármester Úrnak és
Jegyző Asszonynak. Természetesen ez a kapcsolat nem fog megszakadni, hiszen a tankerületi
központ itt lesz a polgármesteri hivatal épületében, és együtt kell továbbra is dolgozniuk.
Hiszen azzal, hogy állami kézbe kerül az iskola, nem azt jelenti, hogy minden kapcsolatot
megszakít a településekkel, a települési önkormányzatokkal, hiszen továbbra is teljes részét
kell hogy képezze az iskola, az iskolában folyó munka, a gyerekek, a pedagógusok, a
dolgozók és minden tekintetben. Ezt a kapcsolatot továbbra is tartaniuk kell. Hiszi azt, hogy
jól fog működni ez az intézményrendszer az átstrukturálás után is, és hiszi azt, hogy nagy
könnyebbséget fog jelenteni a települési önkormányzatoknak, így Békés Város
Önkormányzatának is az, hogy költségvetésből nem kell akkora nagy összeget kiszakítani az
iskola fenntartására. Mindenkinek továbbra is jó munkát kíván, és továbbra is
együttműködésre számít.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni szépen az elmondottakat, és igyekeznek továbbra is
ápolni ezt a jó kapcsolatot.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Amit Igazgató Asszony elmondott, azzal nem kíván vitatkozni,
de a 2013-as költségvetésnél azt figyelembe kell venni, hogy a menza és a kollégiumi ellátás
önkormányzati feladat. Ez nem is lenne probléma, ha az állam ehhez forrást is rendelne. Ha
ezt teljes egészében az önkormányzatnak kell vállalnia, akkor a költségvetésnek óriási terhet
fog jelenteni.
A saját önkormányzati bevételek egy része is az államhoz fog menni, mint pl. gépjárműadó
60%-a, amikből eddig fenntartották az iskolát. Jó lenne látni a pontos számokat.
Úgy gondolja, hogy a jó együttműködés fenn fog maradni, és békésen oldják meg ezeket a
kérdéseket.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további 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
379/2012. (XII. 12.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. Törvény alapján a köznevelési
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intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodást a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkösse.
2. Az Békési Kistérségi Iskola funkcionális és technikai
feladatot ellátó dolgozóit 2013. január 1-jétől az
Önkormányzat foglalkoztatja tovább.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

6.) Iskola védőnői körzet megszüntetése
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
elsőként az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
380/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. felkéri az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a területi védőnői körzethatárok 2013. 01. 01.
napjától való módosítása okán előállt változásokról az érintett hatóságokat a
megalkotott önkormányzati rendelet egyidejű megküldésével tájékoztassa, és tegye
meg a még szükséges intézkedéseket a vonatkozó hatályos jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően,
2. felhatalmazza Dr. Gulyás Zsuzsannát, az Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet igazgató főorvosát, hogy a módosított védőnői körzetek tekintetében
az OEP területileg illetékes hivatalával a finanszírozási szerződést megkösse.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2012. (………..) önkormányzati rendelete:
A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
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7.) Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
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, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Több körben tárgyaltak az érintett orvosokkal, igyekeztek a
kéréseket figyelembe venni, és konszenzussal alakult ki az előterjesztett javaslat.
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
381/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- kezdeményezi a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi
tevékenység
vonatkozásában
az
önkormányzat és a szolgáltatók között hatályban lévő
szerződések újrakötését, a határozat mellékletei szerinti
tartalommal, és
- felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására,
valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

8.) A Mentálhigiénés Egyesület feladat-ellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének
elbírálása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 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:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
382/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Mentálhigiénés Egyesület (székhely: 5630 Békés,
Borosgyán u. 1/1., képviselő: Szűcs Judit elnök) 2012.
november hó 21. napján
 szenvedélybetegek
közösségi
ellátása
és
szenvedélybetegek nappali ellátása tárgyában feladatellátási szerződés megkötése iránt benyújtott kérelmét
támogatja, és felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására,
illetve
 a pszichiátriai betegek közösségi ellátása és
pszichiátriai betegek nappali ellátása tárgyában
feladat-ellátási szerződés megkötése iránt benyújtott
kérelmét elutasítja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

9.) 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, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az anyag szerint 36 fő kapott rendszeres szociális segélyt.
Kérdése, hogy ebből hányan létesítettek 8 órás munkaviszonyt annak ellenére, hogy nem
alkalmas minősítésük volt? Március 31. után mi lesz azokkal az emberekkel, akik tényleg nem
tudnak dolgozni, mert a valóságban is betegek?
A második részben az áll, hogy 2012-ben környezettanulmány után hat esetben utasították el
az ápolási díj kérelmet. Kérdése, hogy mi lesz azokkal az ápoltakkal, akik ténylegesen
rászorulnak az ápolásra? Nem kerülnek-e kilátástalan helyzetbe?
DR. BIMBÓ MÁRIA osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy 3 fő volt, aki 8 órás
munkaviszonyt létesített azok közül az emberek közül, akik két alkalommal nem alkalmas
minősítést kaptak. A helyi rendelet tartalmaz további jogosultsági feltételeket, fel fogják hívni
ezeknek az embereknek a figyelmét arra, hogy orvosi szakvéleményt szerezzenek be, és ilyen
jogcímen folyósítható lesz az ellátás részükre. Az ápolási díjat azoknak a továbbiakban is
folyósítani fogják, akiknek jelenleg is. Január 1-től viszont már nem tudnak új kérelmeket
fogadni ebben az ügyben.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2012. (………..) önkormányzati rendelete:
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL
szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
10.) 2013. évi Bűnmegelőzési Program
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mészáros Sándor képviselő is elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
383/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békés Város 2013. évi
Bűnmegelőzési Programját legkorábban a 2013. februári
ülésén
tárgyalja,
egyúttal
felkéri
Jegyzőjét
a
társzervezetekkel való egyeztetésekre.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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11.) Békési Kistérségi Társulással megkötött helyiségbérleti szerződés megszüntetése közös
megegyezéssel
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
384/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulással 2009.
augusztus 28-án megkötött, a Békés Város
Önkormányzata tulajdonát képező Piac tér 3. szám alatti,
Békés belterület 2245/2/A/8 hrsz. alatt felvett ingatlan
102 m² hasznos alapterületű tetőtéri helyiség bérletére
vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel, 2012.
december 31-i hatállyal történő megszüntetését,
felhatalmazza Polgármestertét a szerződést megszüntető
okirat aláírására,
2. felkéri a Békés Város Jegyzőjét, hogy kösse meg a
Kistérségi
Társulás
munkaszervezetének
Békési
Polgármesteri Hivatalban 2013. 01. 01-től történő
térítésmentes elhelyezésére, az ehhez szükséges egyéb
szolgáltatások, illetve a Társulási Tanács üléseinek
lebonyolításához szükséges tárgyalótermek térítésmentes
biztosítására vonatkozó szerződéseket a Békési Kistérségi
Társulás elnökével,
3. felkéri Polgármesterét, hogy a Békési Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálatához szükséges
egyeztetéseket folytassa le, és az erről szóló előterjesztést
legkésőbb a 2013. júniusi soros képviselő-testületi ülésre
terjessze be.
Határidő:

a szerződés megszüntetésére, az új
szerződések megkötésére 2012. dec. 31., a
társulási megállapodás felülvizsgálatára
legkésőbb 2013. 06. 30.

Felelős:

Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
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12.) Víziközmű vagyon rendezése
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
385/2012. (XII. 12.) határozata:
I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ
VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL szóló megállapodást az
alábbiak szerint:
1. a 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései szerint az ivóvízrendszer működtetőnél lévő
vagyonának átháramlásával kapcsolatosan az alábbi értékeket hagyja jóvá:
Sorszám

Önkormányzat neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Békés Város Önkormányzata
Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata
Bélmegyer Község Önkormányzata
Csabaszabadi Községi Önkormányzat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Dévaványa Város Önkormányzat
Doboz Nagyközség Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kamut Község Önkormányzata
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat
Kétsoprony Község Önkormányzata
Körösladány Város Önkormányzat
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Körösújfalu Községi Önkormányzat
Kötegyán Község Önkormányzat
Lőkösháza Község Önkormányzat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
Méhkerék Község Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzat
Murony Község Önkormányzat
Okány Község Önkormányzat

Átháramló vagyon
(2012.VII.31-i nyt-i
adatok szerint) értéke
[Ft]
24 793 198
101 558 079
1 215 578
298 161
596 321
9 495 267
4 885 246
15 779 575
1 307 319
4 220 119
1 261 449
8 761 334
2 912 799
504 579
1 559 609
2 041 253
1 032 094
2 798 122
12 316 325
1 421 997
2 522 897
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat
Sarkad Város Önkormányzat
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Szabadkígyós Község Önkormányzat
Tarhos Község Önkormányzata
Telekgerendás Községi Önkormányzat
Újszalonta Község Önkormányzat
Vésztő Városi Önkormányzat

435 773
12 545 679
1 697 222
3 188 025
1 055 030
1 811 899
114 677
7 224 660

Mindösszesen:

229 354 286

mely értékek a 2012. év hátralévő időszakát illetően amortizálódnak és arányosan
csökkennek. A felekre jutó értékek a fenti adatokhoz képest ezen amortizációval
csökkentetten kerülnek kiadásra 2013. január 1-jén,
2. az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően létrejövő Regionális
víziközmű-rendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni részarányokkal fogadja
el:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Önkormányzat neve
Almáskamarás Községi Önkormányzat
Békés Város Önkormányzata
Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata
Bélmegyer Község Önkormányzata
Bucsa Község Önkormányzata
Csabaszabadi Községi Önkormányzat
Csanádapáca Községi Önkormányzat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Csorvás Város Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzat
Doboz Nagyközség Önkormányzat
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Gerendás Községi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata [Városerdő]
Kamut Község Önkormányzata
Kertészsziget Község Önkormányzat
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat
Kétsoprony Község Önkormányzata
Körösladány Város Önkormányzat
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Körösújfalu Községi Önkormányzat
Kötegyán Község Önkormányzat
Lőkösháza Község Önkormányzat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat

tulajdoni részarány
/10.000-ed arányban
kifejezve
34
927
3.794
45
60
11
115
22
220
355
183
37
277
44
589
9
49
14
157
47
327
109
19
59
76
38
41

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Méhkerék Község Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzat
Mezőgyán Község Önkormányzat
Murony Község Önkormányzat
Nagykamarás Község Önkormányzat
Okány Község Önkormányzat
Pusztaottlaka Községi Önkormányzat
Sarkad Város Önkormányzat
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Szabadkígyós Község Önkormányzat
Szeghalom Város Önkormányzat
Tarhos Község Önkormányzata
Telekgerendás Községi Önkormányzat
Újiráz Községi Önkormányzat
Újszalonta Község Önkormányzat
Vésztő Városi Önkormányzat
Zsadány Község Önkormányzat
Mindösszesen:

104
460
43
54
57
95
16
469
63
120
432
40
68
23
4
270
65
10.000

II. Békés város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a fenti megállapodást
tartalmazó, I. pont szerinti szerződés aláírására, ill. feljogosítja, hogy a vagyonrendezés
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges fenti tulajdoni részarányokat tartalmazó
megállapodást aláírja, a bejegyezéshez szükséges egyéb jognyilatkozatokat az Önkormányzat
nevében megtegye.
III.

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

13.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra 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
386/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft-vel 2012. szeptember 28-án megkötött
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Közszolgáltatási Szerződés módosításának aláírására. A
módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Izsó Gábor polgármester

14.) A helyi autóbusz-közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Szalai László képviselő elhagyta az üléstermet,
így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
387/2012. (XII. 12.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a KÖRÖS-VOLÁN
Autóbusz-közlekedési Zrt-vel kötött közszolgálati
szerződés 2013. január 1-december 31. időszakra
történő megkötésére - a határozat melléklete szerint egyben felhatalmazza polgármesterét a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a menetrend
kialakításával kapcsolatban további tárgyalásokat
folytasson, figyelembe véve a fürdő megközelítését
szolgáló, illetve a nyári dánfoki járat üzemeltetésére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

15.) Civil szervezet támogatása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
388/2012. (XII. 12.) határozata:
1.)

2.)

3.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az
önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet 23. § (1) bekezdése alapján - 100.000,- Ft, azaz
százezer forint támogatást nyújt a Békési Múzeumbarátok
Köre (5630 Békés, Széchenyi tér 4., képviseli: Baligáné
Szűcs Irén elnök) részére azzal, hogy az egyesület köteles
azt Jantyik Mátyás békési festőművész festményének
megvásárlására fordítani.
Békés
Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint
támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön az
1. pontban megjelölt összeggel, azzal, hogy a támogatások
felhasználásáról a támogatottnak 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.
A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV.
törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezett
beszámoló.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

16.) Tájékoztató a 2013. évi önkormányzati vagyonbiztosításról
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést. Kérdésként merült fel, hogy az Alkusz
Kft-vel időben milyen szerződés van érvényben?
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy a Foster Biztosítási Alkusz
Kft-vel határozatlan idejű szerződést kötöttek. Felmondási feltétel, hogy három hónappal a
tárgyévi biztosítás lejártát megelőzően kell megtenni, amennyiben fel szeretnék bontani. A
biztosítás minden tárgy év december 31-én szűnik meg, és amennyiben ezt fel kívánják
bontani, az ezt megelőző 3 hónapban kell megtenni. A szerződési feltételekben az is benne
van, hogy a megbízó önkormányzat kötelezi magát, hogy más biztosításközvetítő cégtől
ajánlatot nem fogad el, illetve részükre megbízást nem ad. Ennek megfelelően nem folytat
tárgyalásokat biztosító tárgyalásokkal, azok üzletkötőivel, és tőlük ajánlatot csak a
megbízotton keresztül fogad el.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A további viták elkerülése érdekében javasolja, hogy jövőre
három hónappal a lejárat előtt mondják fel a biztosítási szerződést. Utána nyilván köthetnek
vele újat, ha ő adja a legjobb ajánlatot.
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VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy nem a Foster
Biztosítási Alkusz Kft. adja az ajánlatot, ő csak közvetít, ő szerzi be a biztosítóktól az
ajánlatot, de neki nem fizetünk semmit. Lehetőség van más közvetítő céget keresni, aki
felkutatja a biztosítótársaságokat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem kell felmondani, de ezzel csak az alkupozíciójukat tudnák
növelni. Alkuszra szükség van, mert jobban ért hozzá, mint az önkormányzat, de nem biztos,
hogy ehhez az alkuszhoz kell ragaszkodni.
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Azért van szükség alkuszra, mert biztosítási vonalon a
hivatali apparátus képzettsége nem megfelelő. Az is egy szakma. Egy biztosítási kötvény
nagyon sokrétű, állandóan változik, a jelenlegi körülményekhez alkalmazkodik. Mindig
vannak újabb és újabb elemek, amiket egy biztosítási kötvénybe bele lehet hozni, mert
alkalmazkodik az újonnan felmerülő igényekhez. Össze tudja hasonlítani az ajánlatokat, sőt a
megrendelő érdekeinek megfelelően tudja összeállítani az ajánlatkéréseket a
biztosítótársaságoktól.
RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy a Dánfoki Üdülőközpont vendégei részére is
tartalmaz balesetbiztosítást ez a kötvény? Kiegészítették a dánfoki területtel is?
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Minden önkormányzati ingatlan biztosítva van, és
felelősségbiztosítás is van rajta. Konkrétan a kérdésben szereplő tételre nem tud most
válaszolni, hogy azt tartalmazza-e a biztosítás.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy ezt is vizsgálják meg.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Polgármester úrral ért egyet, hogy újra kell gondolni, nem
szabad ragaszkodni egyfajta alkuszhoz. Nem biztos, hogy mindig a legolcsóbb díj a
legkedvezőbb. Jövőre kezdjék elölről ezt az egészet.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Szintén azt javasolja, hogy ne feltétlenül alkuszcégen keresztül
kösse meg az önkormányzat a biztosításait. Elvileg minden biztosító ugyanazt az ajánlatot
köteles adni ugyanazon feltételekre. A jelenlegi szerződés az önkormányzat mozgásterét
korlátozza, ezért azt javasolja, hogy a következő évben próbáljanak meg más lehetőséget is.
Egyébként ezt az alkuszcéget jól ismeri, nem tud rá rosszat mondani.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Most monopolhelyzetben van az alkusz, azt a biztosítót
ajánlja, akit szeretne. Javasolja, hogy más lehetőségeket is vizsgáljanak meg.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elhangzottak alapján jövőre felülvizsgálják ezt a kérdést.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett
határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mészáros Sándor és Szalai László képviselők
visszatértek az ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
389/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. évi önkormányzati
vagyonbiztosításról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Tárnok Lászlóné jegyző

17.) A Békés, zártkert (hrsz.: 10800) alatti ingatlan ajándékozási ügye
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, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az utóbbi időben egyre többen ajánlják fel a kertjüket az
önkormányzatnak. A hasznosításon gondolkodni kell. Olyan szervezeteknek kellene kerteket
felajánlani művelésre, amelyek megfelelően tudják azt gondozni. Jelen esetben a tűzoltó
családokra gondolt, bizonyára van olyan megbízható család, amely művelné. Az
önkormányzatnak szabad kapacitása nincs ezeknek a kerteknek a művelésére. Meghirdetni
nem akarják, hanem olyan szervezetnek javasolja odaadni, amely intézményi kapcsolattal
rendelkezik, annak vezetője garanciát vállal érte.
RÁCZ ATTILA képviselő: Aljegyző úr jelezte, hogy ez egy tendencia az elmúlt időszakban.
Az elmúlt időszakban a Nagycsaládosok Egyesülete többször jelezte felé, hogy nagyon
szívesen bekapcsolódnának, ha az önkormányzatnak volna olyan területe, amit művelésre át
tudnának venni. Javasolja, hogy őket is vegyék figyelembe.
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
390/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Szűcs István (anyja neve: Fekete Rebeka, született: 1926. 05. 06., személyi azonosító:
1-260506-0773, lakcíme: 5630 Békés, Mátyás király u. 80.) és Szűcs Istvánné
(születési neve: Czirok Anna, anyja neve: Molnár Anna, született: 1928. 10. 29.,
személyi azonosító: 2-281029-0055, lakcíme: 5630 Békés, Mátyás király u. 80.), mint
a békési 10800 helyrajzi szám alatt felvett zártkerti ingatlan 1/2-1/2 arányú tulajdoni
hányaddal rendelkező tulajdonosainak a fenti ingatlan és törvényes tartozékai
tulajdonjogának Békés Város Önkormányzata részére ajándékozás útján történő
átruházásra vonatkozó ajánlatát elfogadja;
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2. megbízza Dr. Balázs István egyéni ügyvédet az ajándékozási szerződés
előkészítésével, annak ellenjegyzésével és az ügylettel kapcsolatos ingatlannyilvántartási és adóhivatali eljárás lefolytatásával.
3. felkéri jegyzőjét, hogy a zártkert ajándékozási szerződésének aláírását követően az
önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletébe (üzleti vagyon) történő bevezetése
érdekében az ehhez szükséges rendelet-tervezet elkészítéséről gondoskodjon;
4. felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötéssel kapcsolatos okiratok aláírására.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

18.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
391/2012. (XII. 12.) határozata:
4.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi
költségvetésében tervezett, működési kiadás, személyi jellegű
kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai
terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá:
Leopárd Klub Szabadidősport Közhasznú Egyesület
(Leopárd Klub SKE) (székhelye: 4032 Debrecen, Patai
István utca 38. képviseli: Szilágyi Andrea Gyöngyi elnökigazgató) támogatására 1.515.000,- Ft.

5.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint támogatásban részesített
szervezettel szerződést kössön az 1. pontban megjelölt összeggel,
azzal, hogy a támogatások felhasználásáról a támogatottnak 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.

6.)

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

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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19.) Költségvetési céltartalék képzése pályázati önerő biztosítására
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra 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
392/2012. (XII. 12.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a.) a kötvényforrás hozamaként kimutatható forrásból legfeljebb 330 millió forint
összegig a 2013-től induló pályázati beruházások önerő biztosítása érdekében
céltartalékot képez,
b.) a tartalékképzés érdekében 2012-ben 330 millió forintot az ERSTE banknál erre a
célra vezetett projekt alszámlán különít el,
c.) utasítja a Polgármesteri Hivatalt a céltartalékként szolgáló 330 millió forint banki
átvezetésére a projekt alszámlára.
2. Békés város Képviselő-testülete a projekt céltartalékból a következő beruházások
önerejét kívánja biztosítani:
Szennyvíz tisztítótelep korszerűsítése (KEOP- 56.700 EFt
1.2.0/B/10-2010-0040)
Óvodaépítés DAOP-4.2.1-11-0009502/136
10.500 EFt
Belvízrendezés (DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
26.300 EFt
Épületenergetika (KEOP-2012-5.5.0/A
89.000 EFt
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása)
Épületenergetika megújuló energiávalKEOP90.000 EFt
2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva
Elektromos energia előállítás (KEOP-20127.500 EFt
4.10.0/A)
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a) kezdeményezi az 1. pontban meghatározott összegből a Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft törzstőkéjének 50.000.000,- Ft önkormányzati törzsbetéttel
történő megemelését, melynek felhasználásáról az ügyvezető kizárólagosan a
taggyűlés hozzájárulásával rendelkezhet,
b) felhatalmazza a polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 354/2012. (XII. 12.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az
ülésterem elhagyására.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület n y í l t
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.

ülésen folytatja

Interpellációkra adott válaszok:
GÁL ANDRÁS osztályvezető: A válaszok elfogadása előtt sajnálattal közli, hogy késésben
vannak a vállalt időponthoz képest. Ez a Mucsi képviselő úrnak a Krisztina zugi út kátyúzása,
illetve Vámos képviselő úrnak az uszoda melletti terület végleges rendezése. Sajnos a
Startmunkák bevállalt munkái miatt csúszások voltak, és azokat a kátyúzási munkákat kellett
megcsinálniuk, amelyek halaszthatatlanok voltak.
-

Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő interpellációjára adott válasz: Illegális fogorvosi
tevékenységet folytató fogtechnikusok

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A választ elfogadja.
-

Mészáros Sándor képviselő
hangszerek felújítása

interpellációjára

adott

válasz:

Elhasználódott

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A választ elfogadja.
-

Mucsi András képviselő interpellációjára adott válaszok: 1. Táborhely utca
szeméthalom eltávolítása 2. Ibrányi utca Jégverem utca közterület rendben tartása
3.Kopasz utca járda 4. Krisztina zug felé vezető út kátyúi

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
MUCSI ANDRÁS képviselő: A válaszokat elfogadja.
-

Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott válasz: Forgalmi rend változtatása

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A választ elfogadja.
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-

Vámos László képviselő interpellációjára adott válaszok: 1. uszoda törmelék 2. ivóvíz
színelváltozása

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.
Bejelentések

- interpellációk:

RÁCZ ATTILA képviselő: Először is köszönetét fejezi ki a Rákóczi u. 4. szám alatti ingatlan
járdafelületének kijavításáért, melyre azért volt szükség, mert az idős fák gyökerei felnyomták
a járdafelületet.
A Rákóczi utcai iskola telekhatárán az iskolaudvar felőli lapostetős épület mellett van egy
fasor, és a lapostetőn minden évben négyszer-ötször ki kell tisztítani az ereszcsatornákat a
beszóródó falevelek, faágak miatt. Az idén már eljutottak odáig, hogy sajnos már nem lehetett
kitakarítani, ezért az utca felé a falon két lyukat kellett fúrni kifelé, és ott vezetik ki most a
csapadékvizet. Kéri az önkormányzatot, hogy az iskola udvarán lévő fáknak az épület felé eső
részét nyessék meg, hogy ne hulljon át a levél.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt az iskolaépületet a református iskola használja, ő a
fenntartó, majd felé is tolmácsolják ezt a kérést, az ő feladata a karbantartás.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja a
képviselő-testületnek, hogy Izsó Gábor polgármester úr részére az önkormányzat stabil
működtetéséért, valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó 764.000,- Ft összegű
jutalmat állapítson meg az önkormányzat 2011. évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére.
Javasolja továbbá a Pénzügyi Bizottság, hogy Dr. Pálmai Tamás alpolgármester úr részére
munkája elismeréseként bruttó 336.000,- Ft összegű jutalmat állapítson meg az önkormányzat
2011. évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel az első határozati javaslat személyét érinti, nem kíván
részt venni a szavazásban, és átadja az ülésvezetés tisztét Dr. Pálmai Tamás
alpolgármesternek.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Átveszi az ülésvezetést, és megkérdezi, hogy van-e
valakinek kérdése, észrevétele az első bizottsági javaslattal kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az első bizottsági határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Izsó
Gábor polgármester nem szavazott)
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
406/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester
részére az önkormányzat stabil pénzügyi működtetéséért,
valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó
764.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az Önkormányzat
2011. évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Tárnok Lászlóné jegyző

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Átadja az ülésvezetés tisztét Izsó Gábor
polgármesternek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Átveszi az ülésvezetést, és megkérdezi, hogy van-e valakinek
kérdése, észrevétele a második bizottsági javaslattal kapcsolatban.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt ne kíván
részt venni ebben a szavazásban.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
második bizottsági határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Dr.
Pálmai Tamás alpolgármester nem szavazott)
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
407/2012. (XII. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás
alpolgármester részére munkája elismeréseként bruttó
336.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az Önkormányzat
2011. évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a részére megszavazott jutalom összegéből
bruttó 330.000 Ft-ról lemond.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti, hogy ő is lemond a részére megszavazott
jutalom összegéből bruttó 145.000 Ft-ról.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A felszabadult pénzösszegekre
tekintettel átcsoportosítást javasol a következők szerint:
Hunyadi téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére 20.000 Ft,
Békési Kajak-Kenu Club részére 50.000 Ft
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Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány részére 50.000 Ft
Surman Boksz Klub Közhasznú Egyesület részére 50.000 Ft
Békési Városvédő és Szépítő Egyesület részére 30.000 Ft
Békési Könyvtárért Alapítvány részére 20.000 Ft
Békés Művészetéért Alapítvány részére 30.000 Ft
Békési Múzeumbarátok Köre részére 20.000 Ft
„Nefelejcs” Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület részére 50.000 Ft
Keresztény Értelmiségek Szövetsége részére 284.000 Ft.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a fenti javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja a pénzösszegek átcsoportosítását.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
408/2012. (XII. 12.) határozata:
7.)

8.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésében tervezett,
működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatai terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá:
-

Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Hunyadi
tér 1/1. képviseli: Tokai Ferencné elnök) támogatására: 20.000,- Ft,

-

Békési Kajak - Kenu Club (székhelye: 5630 Békés Tátra utca 36., képviseli: Dr.
Nagy György elnök) támogatására: 50.000,- Ft,

-

A Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Cseresznye
utca 5., képviseli: Csarnai Gábor elnök) támogatására: 50.000,- Ft,

-

Surman Box Club Közhasznú Egyesület (székhelye: 5630 Békés, Mátyás Király
utca 77. képviseli: Surman Zoltán elnök) támogatására: 50.000,- Ft

-

Békési Városvédő és Szépítő Egyesület (székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. utca 2.
képviseli: Mester Péter elnök) támogatására: 30.000,- Ft

-

Békési Könyvtárért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 4. képviseli:
Bíró Mária elnök) támogatására 20.000,- Ft

-

Békés Művészetéért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Bólyai u. 17. képviseli:
Csuta György elnök) támogatására 30.000,- Ft

-

Békési Múzeumbarátok Köre (székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 4., képviseli:
Baligáné Szűcs Irén elnök) támogatására: 20.000,- Ft

-

„Nefelejcs” Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
(székhelye: 5630 Békés, Szegedi Károly utca 3. képviseli: Balog Gáborné elnök)
támogatására: 50.000,- Ft

-

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete (székhelye: 5630 Békés,
Széchenyi tér 3. képviseli: Juhos Józsefné elnök) támogatására 284.000,- Ft

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
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elmaradása esetén – annak pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást
felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
9.)

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

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

MUCSI ANDRÁS képviselő: Az energetikusnak volt egy jelentése két hónappal ezelőtt arról,
hogy hol cserélnek ki lámpatesteket. Szerepelt a neuralgikus, általa hat éve szorgalmazott, és
meg nem oldott Soványhát u. 9. szám előtti ingatlan is ebben az anyagban. Ezt továbbra is
szorgalmazza, most már sürgősen kéri megvalósítani, mert az esti, éjszakai órákban teljesen
sötét van, és eléggé balesetveszélyes arra közlekedni.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Két alkalommal kérte már, de eddig még nem kapta meg a
Kikötő Naplót, vagy annak a másolatát. Most harmadik alkalommal, nyomatékosan kéri,
hogy bocsássák rendelkezésére.
Év elején, január-február környékén kérdezte, illetve később még egyszer rákérdezett, hogy a
csatárkerti ivóvízvezeték kiépítése mikor valósul meg. Egyre többen érdeklődnek az ott lakók,
és szeretnék, ha megvalósulna.
Két évvel ezelőtt beszéltek róla, hogy a főtéri élelmiszerbolt előtt, a kerékpártárolónál van
néhány mély gödör, amely akadályozza az ott közlekedőket. Azóta sem került kijavításra,
ezért kéri, hogy valamilyen módon javítsák ki.
A Rákóczi u. 3. szám alatti épületnél kiraktak 8-10 gallyat, amely akadályozza az ott
közlekedőket. Kérdése, hogy ki rakta azt ki oda, és miért nem szállítják el?
A Rózsa u. 11. szám alatti ingatlan problémája már ismert a hivatal előtt. A tetőjavítást meg
kellene oldani február-március hónapban, és ehhez esetleg kamatmentes kölcsönnel
nyújtsanak segítséget az ott lakó néninek, amit a nyugdíjából tudna törleszteni. Van-e erre
valamilyen lehetőség?
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A Váradi u. 30. előtti lámpatestet még mindig nem cserélte ki a
DÉMÁSZ, pedig már nagyon sokszor jelezték, kérték. Továbbra is kéri, hogy jelezzék a
DÉMÁSZ-nak, és kérjék a kijavítást.
Megkeresték a malomasszonykerti lakók, hogy a Malomasszonykert utca folytatásában lévő
dűlőút aszfaltos járdája annyira rossz állapotba került már, hogy egyre nehezebb rajta
közlekedni. Egyre többen laknak kint a kertben, ezért kérik, hogy a kijavításáról
gondoskodjon az önkormányzat.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Még 2010. év folyamán beadtak egy útalap kérelmet, melyre
az ott lakók közösséget hoztak létre. 2011 májusában volt az első ígéret, hogy hamarosan kész
lesz, utána elmondásuk szerint Csarnai Mihály műszaki ügyintéző minden hónapban mondta,
hogy mindjárt meglesz. November közepén azt mondta, hogy azon a héten készen lesz, de a
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mai napig nem történt semmi. Kérdése, hogy történhet meg az, hogy féléven keresztül
ígérgetnek? Most már leesett a hó, ezért ez évben már biztosan nem készülhet el.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a
hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület ülését befejezettnek nyilvánítja.
K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

54

