
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-án, a Városháza 

Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott   n y í l t   üléséről.  

 

 

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

 Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, 

 Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila, 

 Pataki István képviselők 

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Farkas László aljegyző  

 Kiss Beáta Reményhír Intézmény főigazgatója 

 Kis Eszter Békési Kistérségi Iskola igazgatója 

 Nánási Olga Békési Kistérségi Iskola gazdasági vezetője 

 Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója 

 Szilágyi Erzsébet Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Közp. 

 Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető 

 Zahorán Gyula Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Dr. Bimbó Mária Igazgatási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Csökmei László Erik városi főépítész  

 Dr. Uhrin Anna jogász 

 Sztrein Beáta osztályvezető helyettes 

 Hidi József önkormányzati tanácsadó 

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 

 Sápi András oktatási referens  

 Gábor Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

Igazoltan távolmaradt:  Vámos László képviselő   

 

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, 8 képviselő jelen van (Barkász Sándor és Balázs László képviselők az ülés 

folyamán később érkeztek).  

 

Napirend előtt bemutatja a Békési Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltó parancsnokát, 

Zahorán Gyula urat, nyugalmazott tűzoltó őrnagyot. Megválasztásával az elmúlt két hétben 

sikerült a tűzoltóság körüli személyi kérdéseket is tisztázni. A hivatal munkatársainak 

hathatós segítségével, az új parancsnok beállításával új fejezet kezdődik a tűzoltóság életében. 

Rendezték azokat az adminisztrációs gondokat, problémákat, amik az utóbbi időben 

felhalmozódtak, és úgy néz ki, a nyugalom is helyreáll a tűzoltóság körül. Megkéri Zahorán 

Gyula tűzoltó parancsnokot, hogy személyesen is mutatkozzon be néhány mondatban a 

képviselő-testületnek.  

 



 2 

ZAHORÁN GYULA tűzoltó parancsnok: Megköszöni a bemutatkozási lehetőséget. 

Elmondja, hogy 42 éves, békéscsabai lakos. Ez utóbbi kicsit problémásabb, de Polgármester 

Úrral megbeszélik, hogy lesz ez a későbbiekben. Két gyermeke van. 1993 óta volt tűzoltó, 17 

éves szolgálat után került nyugdíjba, és ez a tűzoltó elfoglaltság már hiányzott számára, ezért 

ezúttal is megköszöni a felkérést. Igyekeznek majd azokat a kisebb maradék problémákat még 

elsimítani, de úgy látja, hogy rendbe lettek téve az említett hiányosságok mind az 

önkormányzat, mind a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felől. Vannak persze még feladatok, 

de ezeknek meg fognak felelni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a bemutatkozást, és munkájához jó erőt, egészséget 

kívánnak, és azt, hogy a parancsnokhelyettessel, Vágó Dénessel együtt valóban sikerüljön az 

önkormányzati tűzoltóságból egy olyan közösséget formálni, amit már megszoktak Békés 

Város civil szervezetei életében. Remélik, hogy egy újabb láncszem lesz, amely erősíti a helyi 

közösséget. Ezt az elvárást elmondta a Parancsnok Úrnak is, és ehhez az önkormányzat 

minden segítséget meg fog adni. A személyi feltételek jelenleg adottak, és nagyon bízik 

benne, hogy előreláthatólag egy éven belül jobban beépül a város közösségi életébe ez a sok 

vihart megélt kis csapat, és ez által nyugalom lesz a tűzoltóság háza táján. 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Számára is megnyugtató, hogy végre olyan mederbe 

terelődik a békési tűzoltóság ügye, mint amibe régen szerették volna. Úgy gondolja, hogy 

elindultak egy olyan úton, amilyet négy-öt évvel ezelőtt elképzeltek maguknak. Még egyszer 

gratulál a Parancsnok Úrnak a megválasztásához, és figyelmébe ajánlja, hogy Békésen az 

önkéntes tűzoltók között vannak olyan komoly múlttal és nagy tapasztalattal rendelkező 

emberek, akik létszámhiány esetén tudnak a csapathoz csatlakozni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Még egyszer jó erőt, egészséget kíván a Parancsnok Úrnak a 

munkájához.      

 

Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal, hogy új napirendi 

pontként felvenni a mai ülés napirendjére a meghívóban nem szereplő, sürgősségi 

indítványnak nem minősülő pótlólag kiosztott alábbi egyéb előterjesztéseket is:  

 

IV/14. sorszámmal:  Szilágyi László Alapítvány támogatása – nyílt ülésen 

IV/15. sorszámmal:  Intézményi pályázatok (TÁMOP-34.2.13-12/1 – Kulturális 

intézmények részvétele tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában) 

benyújtásáról szóló határozat módosítása – nyílt ülésen 

 

Javasolja, hogy a IV/14. és IV/15. sorszámú egyéb előterjesztéseket a nyílt ülésen tárgyalandó 

napirendi pontok végén, a zárt ülés előtt tárgyalja meg a képviselő-testület. A meghívóban 

kiközöltek szerint zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület a IV/11-12-13. sorszámú 

egyéb előterjesztéseket, illetve a IV/10. sorszám alatti egyéb előterjesztést is zárt ülésen 

javasolja megtárgyalni.  

 

Javasolja, hogy a IV/8. sorszámú, „DAREH hulladékgazdálkodási koncepciójához 

csatlakozás” tárgyú egyéb előterjesztést vegyék le a mai ülés napirendjéről, mert az érdemi 

döntés meghozatala további előkészítést igényel. Várják a DAREH által készített részletes 

koncepciót. Felhívja a figyelmet viszont arra, hogy kiegészítésként kiosztották az önálló 

hulladékgazdálkodási koncepcióra vonatkozó előzetes tanulmányt.  
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POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Javasolja, hogy a IV/14. sorszámú egyéb előterjesztést is zárt 

ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület, mivel a most kiosztott kiegészítésben szereplő 

személyi adatok személyiségi jogokat sérthetnek.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elsőként szavazásra bocsátja a fenti javaslatot.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

312/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a mai ülése napirendjére 

felveszi az alábbi egyéb előterjesztéseket:  

 

IV/14. sorszámmal:  Szilágyi László Alapítvány 

támogatása 

IV/15. sorszámmal:  Intézményi pályázatok (TÁMOP-

34.2.13-12/1 – Kulturális 

intézmények részvétele tanórán 

kívüli nevelési feladatok ellátásában) 

benyújtásáról szóló határozat 

módosítása 

 

A IV/10. sorszámú, „Vállalkozói Alap felhasználására 

érkezett pályázatok értékelése” tárgyú, valamint a IV/14. 

sorszámú, „Szilágyi László Alapítvány támogatása” tárgyú 

egyéb előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-

testület.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előzőekben előterjesztett napirendi 

javaslatot az előbbi határozat figyelembevételével.   

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

313/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2012. október 26-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

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

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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I/2. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

III. Előterjesztések 

1. Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

     Kis Eszter igazgató, Békési Kistérségi Iskola   

2. Beszámoló a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde elmúlt évi munkájáról és 

működéséről    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

     Bereczki Lászlóné igazgató,  

     Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

3. Beszámoló a XIV. Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

     Koszecz Sándor igazgató,  

     Kecskeméti Gábor Kulturális Központ   

4. Békés Város Önkormányzata 2013. évi ellenőrzési terve    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

     Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető, Békési Kistérségi Iroda  

5. Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. III. negyedévben   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester     

6. Az Önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester     

IV. Egyéb előterjesztések      

1. Békés Város Önkormányzata 2012. évi ellenőrzési tervének módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Magyar Pünkösdi Egyház kérelme   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. Együttműködési megállapodás módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

4. Köznevelési ingatlanok működtetéséről szóló döntés   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

5. A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

6. Felügyelő bizottsági ügyrendek jóváhagyása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

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

beadásáról szóló tájékoztató   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

8. Településrendezési eszközök módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       
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9. Intézményi pályázatok (TÁMOP-3.2.13-12/1 – Kulturális intézmények 

részvétele tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában) benyújtásáról szóló 

határozat módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

10. Szilágyi László Alapítvány támogatása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

11. Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázatok értékelése 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

12. Komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó 

társulati csatornán I. ütem kivitelezésre érkezett közbeszerzési ajánlatok bírálata 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

13. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

14. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

V. Bejelentések, interpellációk 

Egyidejűleg a IV/8. sorszámú, „Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

hulladékgazdálkodási koncepciójához csatlakozás” tárgyú egyéb előterjesztést leveszi a mai 

ülése napirendjéről.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

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

eseményekről, értekezletekről 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 

október 19-én a Dr. Hepp Tagiskolában került sor a Kistérségi Iskola nagyon szép és 

színvonalas ünnepségére, melyen Polgármester Úrral együtt vettek részt.  

 

Ugyanezen a napon a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése ünnepi ülést tartott, amelyen 

a helyi református gimnázium 11/b. osztálya adott műsort. Polgármester Úr, illetve Kis Eszter 

Igazgató Asszony is részt vett ezen.  

 

Október 23-án a városi ünnepségen Kis Eszter Igazgató Asszony mondott véleménye szerint 

igen színvonalas ünnepi beszédet.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Többször elmondta már, hogy tárgyalni kellene az Erste 

Bankkal az ATM elhelyezése ügyében, és most sem találja a tájékoztatóban.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Majd az interpellációk, bejelentések tárgyalásánál felolvassa az 

Erste Bank levelét, amelyet válaszul írtak az ezzel kapcsolatban írt levelére. Tehát 

folyamatban van ez az ügy, lesz ATM. Úgy tudja, hogy most már az utolsó fázisában van.  

 

DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: Ezzel kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, hogy 

önkormányzati tulajdonú az az üzlethelyiség, ahová elhelyezésre fog kerülni az ATM. Eleve 

sok időbe telt, míg a bérlő meg tudott egyezni az Erste Bankkal, hogy oda beengedje, mert 

közöttük jön létre bérleti szerződés az automata elhelyezése tárgyában. Viszont az automata 

beszerelése építési engedély köteles tevékenység. Mivel az üzlethelyiség az önkormányzat 

tulajdona, ez kizárási okként merül fel az építési engedélyezési eljárásban, tehát a 

Kormányhivataltól egy másik illetékességi területű, de azonos hatáskörű építési hatóság 

kijelölését kellett kérni. Ez már megtörtént; a gyulai építéshatóság került kijelölésre, és 

előttük már folyamatban van az építési engedélyezési eljárás, amelynek két hónap az eljárási 

határideje. Valóban ez az utolsó fázis, ha megvan az építési engedély, beszerelhető az 

automata, amelyet használatba kell venni, és utána fog üzemelni.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Akkor az a kérdése, hogy miért engedte az önkormányzat 

elvinni a korábbi ATM-et? Az, hogy folyamatban van, tág fogalom, amely eltarthat akár két 

évig is. Azt szeretné, ha történne mér végre valami.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kétségtelen, hogy igaza van Képviselő Úrnak. Az Erste Bankot 

ösztönözték levélben, próbálták felszólítani. A következő lépés az lesz, hogy elviszi az 

önkormányzat tőlük a számlavezetést. Maximum ennyi retorziót tudnak alkalmazni, egyéb 

ráhatásuk nincs erre a folyamatra. Ígéret volt az Erste Bank részéről, hogy az automatát 

biztosítják. A bérleti szerződést felmondták az üzlethelyiségre, ahol az ATM is volt. Az új 

hely kijelölése, bérleti szerződés megkötése, építési engedélyezési eljárás miatt valóban 

elhúzódott ez az ügy. Abba az önkormányzatnak nem volt beleszólása, hogy hol helyezi el a 

bank újra az automatát.  

 

DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: Az Erste Bankot nem engedték el csak úgy, amikor a 

bérleti szerződést felmondta, mert még a mai napig is fizetik a bérleti díjat, 7 havi bérleti díjat 

fizetnek még a kiköltözést követően. Azt pedig nem tudták megakadályozni, hogy elvigye az 

automatát, mert az ő tulajdona, azt csinál vele amit akar.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy látszik, hogy az Erste Banknak nem olyon fontos Békés, 

mint önkormányzati számlavezető. Az önkormányzati üzletágvezető, akivel a kapcsolatot 

tartja, nem tudta, hogy mi a teendő az ATM ügyében, ezért Szegeden kellett intézkedni. 

Próbálják ezt sürgetni mindenképpen, és maximálisan egyetért a Képviselő Úr véleményével 

ez ügyben. Azt biztosan támogatni fogják, ha valaki kártérítési igénnyel fordul hozzájuk, mert 

nem tudta ingyenesen levenni a fizetését, mint ahogy azt korábban ígérték, hanem be kell 

utazni Békéscsabára, és ez többe kerül, mintha egy idegen automatáról veszi le a pénzt. Ha ez 

igény lesz, akár egy pert is felvállal az Erste Bankkal szemben.  

 

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

szóbeli kiegészítésekkel és a vitában elhangzottakkal együtt.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:             
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

314/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel és a vitában 

elhangzottakkal együtt tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  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 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

315/2012. (X. 26.) 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 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Felhívja a figyelmet a 2012. évi CXLV. törvényre, amely szerepel 

a tájékoztatóban, és jövő hónap 15-én lép hatályba, amely valamennyi önkormányzati 

képviselőre is vonatkozik. A FIDESZ-KDNP Kormány törekvése a tiszta és átlátható közélet, 

és ez a törvény erről szól. Kéri, hogy mindannyian tanulmányozzák át ezt a törvényt.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Jegyző Asszony tájékoztatása szerint a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok tagjai részére is megküldték ezt a törvényt, és természetesen a képviselő-

testület tagjaira is vonatkozik ez a törvény.  

 

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

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

316/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és 

működéséről 

 

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

megszokták, hogy nagyon részletes anyagot kapnak az iskolától, melyből most csak néhány 

adatot emel ki.  

 

Mindenképpen fontosnak tartja, hogy menedzserszemléletű iskolavezetés van a Kistérségi 

Iskolában, az állandó változások mellett folyamatosan pályáznak, próbálnak plusz forrásokat 

bevonni, és a korszerű tudás megszerzésében előrelépni.  

 

Mint kereszténydemokrata politikus számára nagyon fontos a Nemzeti Összetartozás Napja és 

a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás. Minden évben megemlékeznek a trianoni 

gyászévfordulóról, illetve Margitta település magyar iskolájával van egy élő kapcsolatuk.  

 

Az előző évben is azt képviselték, hogy szeretnék, ha minél több fiatal Békésen maradjna 

óvodától az érettségiig, és itt tanulna. Az anyag 20. oldalán találnak ezzel kapcsolatban 

néhány adatot. Az elmúlt tanév végén a 8. évfolyamos tanulók 40%-a választotta a két helyi 

középiskola egyikét. A legnépszerűbb a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 39 fő 

jelentkezővel, ahol szakközéptől szakiskoláig számos képzési típusból lehet választani. A 

Református Gimnáziumba 10 fő ment. E mellett a Petőfi Sándor Gimnázium népszerű 8 

továbbtanulóval, illetve a „Közgé”-be 7 fő, az Andrássy Gyula Gimnáziumba pedig 4 fő 

jelentkezett, vagy a Vásárhelyi Pálba 4 diák. A diákok minél nagyobb százalékát szeretnék 

Békésen tartani. Úgy gondolja, hogy a továbbtanulási arány tavaly óta javult.   

 

Az 5. oldalon szól az előterjesztés az Alapfokú Művészeti Iskoláról, mely szerint a 2011/12. 

tanévtől kezdődően a Magyar Táncművészeti Főiskola partnerintézménye lett. Ez azt jelenti, 

hogy az intézmény fogadja a régióban egyedül a néptánc szakos hallgatókat hospitálásra, 

illetve gyakorló tanításuk elvégzésére. Ez azt bizonyítja, hogy bölcs dolog volt az, hogy a 

város, illetve helyi vállalkozók nagyon komoly anyagi támogatást fordítanak a néptánc 

oktatására. Ez a közösség összekovácsoló erő, e mellett a hagyományápolásban és az 

egészségre nevelésben is nagyon fontos szerepe van. Ez azt is mutatja, hogy ez az iskola egy 

referencia intézmény. Az iskola jelenleg a Kistérségi Iskola része, 2013. január 1-től fenntartó 

változás lesz. Eddig minden rendezvényen ott voltak, számíthattak rájuk, remélik, hogy 2013-

tól is ez így lesz, és a városi közélet aktív részesei lesznek Bagoly tanár úr növendékei, illetve 

tanárai és többi diákja.  

 

Kiemeli még, hogy a városban nagyon sokszínű, plurális oktatási rendszer alakult ki, illetve 

van kialakulóban. Békés Város Önkormányzata nem mondhat le arról, hogy továbbra is 

koordinatív feladatot lásson el, ami azt jelenti, hogy az állami, az önkormányzati, a pünkösdi, 

a református oktatási intézmények között Békés Város Önkormányzatának kell lennie annak a 

szervnek, amely megteremti az összhangot, és a város közéletének, lakosságának az 

összehangolása érdekében összehozza ezeket az intézményeket.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Az előbb elhangzottakat csak annyiban egészíti ki, hogy valóban 

magas színvonalú képzés folyik az iskolában. Láthatják a beszámoló utolsó 10 oldalában az 

eredménytáblázatokban elért eredményeket. Nyilván az itt szereplő gyermekek öregbítik a 

város és az iskola hírnevét. Ezúton is köszönik a pedagógusoknak ezt a munkát, a 

gyerekeknek pedig gratulálnak az elért eredményekhez.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részéről is csak a gratuláció szavait tudja hozzátenni az 

elvégzett munkához. A beszámoló ezt tükrözi. Részletes és igen komoly munka, melyre 

bizonyára sok időt és energiát fordított az Igazgató Asszony. Nagyon fontosak ezek a számok, 

mert ennek tükrében lehet részben értékelni a munkát.  

 

Valószínű, hogy az utolsó ilyen beszámolót tartják a kezükben. Következő évtől kezdve 

szakmailag a Kistérségi Iskola és az Alapfokú Művészeti Iskola a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központhoz fog tartozni. Ez nem azt jelenti, hogy nem fognak kérni 

tájékoztatót a továbbiakban is az intézménytől, melyet köszönettel vesznek, ha megkapnak, de 

nem lesz joga a képviselő-testületnek beszámolót kérni. Azonban mindenképpen szeretné, ha 

ez a gyakorlat folytatódna a tájékoztatóval, ugyanis a jelenlegi gyakorlat szerint azok a helyi 

intézmények, amelyek nem tartoznak a városhoz, néhány oldalas tájékoztatóban tájékoztatást 

adnak az intézményeikben folyó munkáról. Véleménye szerint egy itt működő intézmény 

ismerete feltétlenül szükséges, ami a város szerves része.  

 

Még egyszer megköszöni a beszámolót, és bízik benne, hogy az Igazgató Asszony továbbra is 

az intézmény élén marad, és a jövőben is tájékoztatja a képviselő-testületet az iskolában folyó 

munkáról, és ehhez az új fenntartó is hozzájárul majd. Ez a jó együttműködés alapja. 

Köszönik az iskola munkáját, és az elért eredményekhez gratulálnak.  

 

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

elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő megérkezett, így a 

szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

317/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Dr. 

Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

„Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi 

munkájáról és működéséről” szóló beszámolóját elfogadja.    

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Kis Eszter igazgató  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde elmúlt évi 

munkájáról és működéséről 

 

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

beszámolót is megtárgyalta a bizottság, és elfogadásra javasolja.  

 

Néhány megjegyzést fűz az anyaghoz. Nagyon fontosnak tartotta a bizottság, hogy évek óta 

kiemelt figyelmet fordít az intézmény a gyermekek egészségre nevelésére. Igazgató Asszony 

szól arról az anyagban, hogy az uszoda átadása óta rendszeresen megszervezik a gyerekek 
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vízhez szoktatását. Ennek örülnek mind a szülők, mind a pedagógusok. Fontos, hogy minél 

fiatalabb korban megismerjék a vizet, és megtanuljanak úszni a gyerekek, és ezt a célt 

felvállalta az óvoda, és támogatja.  

 

A humán erőforrásnál jelzi azt az Igazgató Asszony, hogy folyamatos a pedagógusok 

továbbképzése, tehát szakmailag felkészült, nagyon jó munkatársi gárda dolgozik a Kistérségi 

Óvodában. Jelenleg is 3 fő jár továbbképzésre.  

 

Igazgató Asszony is jelzi, és a bizottság is támogatja, hogy a következő évi költségvetésben 

meg kellene találni a lehetőséget arra, hogy logopédust foglalkoztassanak. Sajnos az 

iskolákban fog lecsapódni, hogy vannak beszédhibás gyerekek, és az elsős tanítónők munkáját 

meg fogja nehezíteni. Ezért ezt a problémát mindenképpen kezelni kellene úgy, hogy egy 

plusz fővel teremtsék meg a logopédus alkalmazásának feltételeit.  

 

További megjegyzése, hogy természetesen a város fejleszti az intézményeit, az Ótemető utcán 

jelenleg is fejlesztés várható, illetve egy vadonatúj bölcsődét adtak át tavaly. Viszont van 

tennivaló, mert a Bajza utcai bölcsőde eléggé lehangoló állapotban van. A 3. oldalon jelzi 

Igazgató Asszony, hogy az óvodáknál és a bölcsődéknél előjegyzési rendszert vezetnek be. 

Ezt támogatja, végre kell hajtani.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Örömmel olvasta az előterjesztésben, hogy 

sikerült kialakítani 6 homogén óvodai csoportot. Ugyanis bizonyára többek előtt ismert, hogy 

a tavalyi tanév során az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság három tagja egy külön 

bizottságot alakítva felmérte a lehetőségeket, és akkor ígéretet kaptak a szülői igények miatt 

arra, hogy kialakítanak a központi óvodában egy homogén csoportot. Nem is remélte, hogy 

akár egyet is sikerül kialakítani most, amikor komoly szervezési változásokon ment át az 

intézmény. Szülői panaszt nem is hallott, és gratulál a csoportok kialakításához. Ez példa arra, 

hogy oda kell figyelni a lakosság igényére, és nem utána kullogni. Remélik, hogy elégedettek 

lesznek a szülők a jövőben.    

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Szintén gratulál az Igazgatónőnek a beszámolóhoz. Kiemeli az 

igen magas színvonalú óvónői kórust, amely szerepel a városi és vidéki rendezvényeken. 

Tudja, hogy bizalmas, és nem nyilvános az eredményértékelés, a minőségbiztosítás, de 

feltételezi, ha betekintést kapnának az óvónők minőségbiztosítási eredményeibe, igen magas 

pontokat látnának. Amennyiben lehetséges, erről egy zárt beszámolót köszönettel vennének. 

Csak jót lehet elmondani az óvodai vezetésről.  

                                                           

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a beszámolót. Ellentétben az iskolákkal, az óvoda 

jövőre is az önkormányzat fennhatósága alá fog tartozni, és gondolja, hogy ehhez hasonló 

beszámolókkal tudnak számolni. Az itt, és korábban elmondottakat saját tapasztalataival meg 

tudja erősíteni, nagyon komoly munka folyik valamennyi óvodában. Itt nem esik szó a két 

egyházi óvodáról, de valamennyire rálátásunk van, mert közös munkaközösséget alkotnak, és 

meghívókat kapnak a rendezvényeikre. Az a tapasztalat, hogy a fenntartóváltás semmilyen 

zökkenőt nem okozott a közös koncepció végrehajtásában, amitől esetleg tartottak. Nagyon 

jól beépülnek a város társadalmi életébe. Minden óvoda megtartja a maga különböző 

rendezvényeit, amivel nagyon sok szülőt meg tud mozgatni mindenféle évszak-ünneptől 

kezdve farsang és egyéb ünnepeken keresztül. Színes és ingergazdag környezet várja a 

gyerekeket. Reméli, hogy ez a munka ilyen ritmusban fog folytatódni tovább. Most az új 

óvoda felépüléséig az Ótemető utcai óvoda átköltözik a volt Jantyik utcai bölcsődébe. Az őszi 

szünetben az átköltözést meg tudják oldani.  
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Azt ígéri, hogy a jövőben is bármilyen kérése van az óvodának a fenntartó felé, az anyagi 

lehetőségek függvényében igyekeznek megoldani. Köszönik a beszámolót és gratulálnak a 

munkához, az óvónők teljesítményéhez, és a kórusnak is, amely egyre aktívabban 

bekapcsolódik a városi rendezvényekbe, és továbbra is számítanak rájuk. Kéri az Igazgató 

Asszonyt, hogy tolmácsolja feléjük az önkormányzat elismerését.    

 

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

elfogadását.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

318/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi 

Óvoda és Bölcsőde elmúlt évi munkájáról és működéséről 

szóló beszámolóját elfogadja.    

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Bereczki Lászlóné igazgató  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a XIV. Madzagfalvi Napok rendezvény 

lebonyolításáról 

 

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

anyagot is megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a bizottság. Néhány kérdés volt, melyekre 

Igazgató Úr válaszolt.  

 

Alapvetően leszögezi, hogy hosszú ideje zajlik a rendezvénysorozat azonos séma alapján, az 

idei a 14. volt. Az önkormányzatok, közte Békés anyagi lehetőségei is jelentősen meg fognak 

változni a következő évben. Javasolta a bizottság, hogy februárban legyen a városnak egy új 

kulturális koncepciója, amelyben meg kell nézni a Madzagfalvi Napok helyét is. Igazgató Úr 

jelezte az anyagban is, hogy jóval több volt a kiadás, mint a bevétel. Összességében 1,5 millió 

Ft hiánnyal zárult a rendezvény. A Kulturális Központhoz nagyon sok feladatot csatoltak, és 

mint fenntartó olyan helyzetbe hozták, hogy elég sok kiadása van pl. Dánfokkal, vagy az 

uszodával kapcsolatban, ezért oda kell figyelniük, hogy az ilyen nagy rendezvények is minél 

kisebb hiánnyal záruljanak.  

 

Nagyon fontosnak tartja a hagyományőrzést, ilyen rendezvények is szép számmal voltak, pl. 

íjászok, barantások.  

 

Az összefogás rendezvényének tartja, hiszen Békésnek széles rétegei vesznek részt rajta. A 61 

rendezvényelemben a régi és az új keveredik, tehát egyfajta folyamatos megújulás 

megfigyelhető.  

 

A műsorvezetésért és a két és fél napos helytállásért köszönetet mond a műsorvezetőknek, 

köztük Pocsai Ildikó képviselő-társának.  
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POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Köszöni képviselő-társának az elismerő szavait. Kérdése, hogy 

ki állítja össze a 3 napra szóló műsorokat? Mert most 6. éve csinálták a műsorvezetést, és elég 

jó, praktikus ötleteik lennének. Tudják, hogy pl. melyek azok az idősávok, amikor nincs 

közönség. Szeretnék, ha kicsit szélesebb körben állítanák össze a műsorokat, pl. 

műsorvezetők, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, stb. Tudja, hogy mikor, melyik 

műsort mennyien látogatják, vagy éppen nem kíváncsi rá senki, vagy milyen időpontokra 

felesleges programokat meghirdetni, hová érdemes kiállítások helyszínét tenni, vagy az új 

dolgok kiket vonzanak (pl. baranta).  

 

Kérdése az Igazgatóhelyettes Asszonyhoz, hogy az előző évekhez képest milyen volt az idei 

rendezvény látogatottsága? Mi volt az árusok visszajelzése, nekik jobb, vagy rosszabb volt-e a 

bevételük? 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Folyamatosan beépültek új rendezvények a sorozatba. Valóban 

egy sémára megy, ugyanezek a civil szervezetek vannak jelen a városban több mint tíz éve, 

mert ezeket tudják ingyenesen fellépésre ösztönözni. Ha több pénz lenne, fizetős fellépőket is 

meghívnának. Megkérdezi az Igazgató Urat képviselő Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettest, 

hogy kíván-e válaszolni a feltett kérdésekre, felvetésekre.  

 

SZILÁGYI ERZSÉBET igazgatóhelyettes: Válaszában elmondja, hogy mint az 

előterjesztésben is olvasható, 1,5 millió hiánnyal zárult az idei rendezvénysorozat, amit az 

intézménynek kell kigazdálkodnia. Kevés pénzből nagyon színvonalas műsort, nagyon mást 

nem lehet csinálni. Annyival bővítették a rendezvényeiket a tavalyihoz képest, mert negatív 

kritikát kaptak az idősebbektől, nyugdíjas szervezetektől, hogy próbálták kielégíteni az ő 

igényeiket is. Új színfolt volt a kártyabajnokság, amit rendeztek számukra. Továbbá nagyon 

szívügyének tekinti, hogy fél napon keresztül tíz községből, kistérségből itt volt egy sor 

népdalkör, citeraszakkör, és fél napig szórakoztatták az idősebbeket, illetve az érdeklődő 

közönséget.  

 

Képviselő Asszony kritikája nagyon szíven ütötte, mert együtt dolgoztak 3 napig, és 

megbeszélték ezeket a kérdéseket, de nagyon jónak gondolja azt az elgondolást, hogy év 

elején február – március körül az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kibővülve igazgató 

úrral, leendő igazgatóhelyettessel, népművelőkkel közösen állítsák össze a programokat.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy tavaly kétnapos volt a rendezvény, az idén ismét 3 

napos, és korábban is 3 napos volt, tehát mindkettőből van gyakorlat. Nem lenne indokolt a 2 

napos rendezvényre áttérni, ha ennyire kevés a pénz? A látogatottság miatt indokolt lenne a 

pénteki és szombati napon megtartani a rendezvény. A vasárnap esti tűzijáték a családoknak 

mindig gondot okozott, mert belehúzódott az éjszakába, és másnap munkanap, illetve a 

gyerekeknek is iskolába kell menni. Ezért lehet, hogy újra kellene gondolni a rendezvény 

koncepcióját. Átnézni, hogy melyek azok a programelemek, amelyeket benne lehet hagyni, és 

mivel lehet esetleg bővíteni, ahogyan azt Pocsaji Ildikó képviselő is javasolta. Ha feláll jövőre 

ez a bizottság, amely a programokkal kapcsolatban döntést hozna, akkor a feladataik közé 

lehetne sorolni azt is, hogy újragondolja a koncepciót.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Rácz Attila képviselő már előtte nagyjából elmondta, 

amit ő is gondolt. Évek óta mondják Barkász Sándor képviselővel együtt is, hogy nincs 

értelme a 3 napnak, és nem a költségek miatt, hanem szerinte semmi keresnivalója nincs a 

tizenéves gyerekeknek vasárnap este 10-kor tombolva a tűzijáték és koncert közepette, amikor 

másnap reggel hétfő van, és iskolába kell menniük. Legkésőbb vasárnap délben az Ízek 
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utcájával véget kellene érnie a rendezvénysorozatnak. Közösen átgondolva egy olyan új 

koncepciót kellene kialakítani, hogy péntek délutántól vasárnap délig tartana a 

rendezvénysorozat. Le a kalappal a Kulturális Központ munkatársai és a hozzájuk társuló 

önkéntesek által végzett munka előtt.  

 

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

jól, hogy eddig pl. a bizottság elnökének a véleményét nem kérték ki a programok 

összeállításával kapcsolatban. Megköszöni, ha bevonják a városi rendezvények 

előkészítésébe.  

 

A helyi civil szervezetek, erőforrások bevonását még fokozottabban kívánatosnak tartja.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem tudja, hogy a képviselő úr melyik helyi erőforrás 

bevonására gondol, mert eddig már szinte mindenkit bevontak. Ugyanis ez a 

rendezvénysorozat éppen arról szól, hogy kicsi pénzből hogy tudják magukat elszórakoztatni. 

Ugyanis ez rendezvény, nem fesztivál. Pályázati pénzt egy fillért sem nyertek rá, mint más 

fesztiválra. Ez a helyi közösséget erősíti, és minden közösség helyet kap benne, és örömmel 

jönnek, és lelkesen készülnek, dolgoznak. Ennek ez adja a savát-borsát. Nyilván lehet rajta 

változtatni, új elemeket beemelni, de nem igazán kellene elhagyni belőle. Biztos vannak 

benne holtidők, amikor meleg van délután fél 3-kor, akkor kevesebben nézik az éppen 

aktuális műsort a színpadon, mert a hűvösben pihennek. A jelenlegi koncepción valóban 

lehetne változtatni, várják az ötleteket, csak ne kerüljön többe. A főhangosító most  

felajánlotta, hogy a 3. nap költségeit átvállalja valamennyi mértékben, csak legyen 3 napos. 

Azt is tudni kell, hogy aki a büfét csinálta, jelentős szponzora a rendezvénynek, és csak akkor 

jön, ha 3 napos a rendezvény. Tehát üzleti megfontolások is szerepet játszanak a 3 napos 

rendezvényben. Túl sokat nem változtatna, de új elemeket szívesen beemelne.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Meglepődött azon, hogy Pocsaji Ildikó már évek óta részt 

vesz a rendezvényeken műsorvezetőként, és soha nem vonták be az előkészítésbe. Reméli, 

hogy később máshogy lesz. Azt látják, hogy az egyre nehezebb anyagi lehetőségek ellenére 

színvonalas műsort tudtak összehozni a Kulturális Központ részéről, és még a hiányt is ki 

tudják gazdálkodni. Ezek szerint valamit jól csinálnak. Bíznak benne, hogy jövőre más 

szervezéssel, kevesebb veszteséggel, esetleg nullára kihozva tudják magukat szórakoztatni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy jövő év februárjában tartsanak egy ötletbörzét, 

addig mindenki gondolkozzon, hogy mi az, amivel hozzá tudna járulni ennek a 

rendezvénynek a sikereihez.   

 

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

elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Balázs László képviselő megérkezett, így a 

szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

319/2012. (X. 26.) határozata:  
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Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ XIV. Madzagfalvi Napok rendezvény 

lebonyolításáról szóló beszámolóját elfogadja.    

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

  Koszecz Sándor igazgató 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata 2013. évi ellenőrzési terve 

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ehhez a témához hozzáfűzi, hogy a belső ellenőrzés jelenleg a 

kistérség keretében működik még ebben az évben. A következő évben valószínűleg az 

önkormányzat keretén belül fog működni, de még a végleges álláspontot nem alakították ki. A 

kistérség többi településével még egyeztetni kell, de mindenképpen szükség van belső 

ellenőrre, és munkájára nagyon számítanak.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Az a problémája, hogy a belső ellenőr csak pénzügyi 

folyamatokat ellenőriz, nem pedig a gazdálkodás egészét, gazdasági folyamatokat.  

 

JUHOS JÓZSEFNÉ belső ellenőr: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy egy kockázatelemzést 

végzett a intézményekre vonatkozóan, és így két intézmény esett bele a tervezésbe annak 

ellenére, hogy a stratégiai tervük előírja, hogy kétévenként kell az intézményeiket ellenőrizni. 

Nem csak pénzügyi szempontból vizsgálják az intézményeket, hanem a gazdasági 

folyamatokat is próbálják elemezni, és összetetten vizsgálni. Amennyiben a belső ellenőrzés 

képességeit a feladat meghaladná, úgy szakértőt tudnak bevonni ennek elvégzésére, de ilyen 

probléma még nem merült fel. Igyekeznek az intézményeknél a kockázatokat, 

tevékenységeket folyamatában vizsgálni, és a kockázatosakra fókuszálni az ellenőrzéseiket a 

jövőben.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bizonyíthatja, hogy valóban kockázatelemzés is folyik 

intézményi szinten, és a tendenciákra rendszeresen felhívja a figyelmet a belső ellenőr. 

Ahhoz, hogy egy átfogó gazdasági elemzést kapjanak az önkormányzat gazdálkodásáról, és 

annak a tendenciáiról, az valóban nem a belső ellenőr feladata, hanem egy közgazdászé, aki 

megmondja, hogy az adott lehetőségek között hogyan lehetett volna jobban csinálni, mert 

előre ezt nem látják.  

 

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

határozati javaslatot.   

 

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

320/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Békés Város 

Önkormányzatának 2013. évi ellenőrzési tervét a határozat 

1-2. számú melléklete szerint elfogadja.   

Határidő:  folyamatos, beszámolásra:  

2013. évi zárszámadás időpontja 

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző  

  Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. III. 

negyedévben 

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén elemezték a 

folyamatot, és az látszik, ha a tendencia folytatódik, akkor azt az összeget, amit beterveztek 

nyereségként realizálni, ezt el fogják érni, sőt túl is szárnyalják. Ez nem jelenti azt, hogy 

nincsenek gondok, de a tendencia jelenleg jobb, mint amire számítottak. Ez azonban nem azt 

jelenti, hogy a pluszt elköltsék, mert spórolni kell a visszafizetésre is.  

 

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

javaslatot.   

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

321/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a BUDAPEST PRIV-

INVEST Kft. által készített, a kötvényforrás pénzügyi 

műveleteinek eredményéről szóló 2012. III. negyedévi 

tájékoztatót tudomásul veszi.   

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervének elfogadása 

 

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

előterjesztést, és Rácz Attila képviselő felvetette, hogy mivel nincsenek még meg a szükséges 

új jogszabályok a terv elkészítéséhez, ezért javasolja a bizottság, hogy fogadják el most az 

előterjesztett határozati javaslatot, és jövő áprilisban térjenek vissza erre.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy most ne határozzanak meg határidőt, hiszen 

nyilván vissza kell térni erre, hanem majd a jövő évi I. félévi munkatervben határozzák ezt 

meg.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A munkatársakkal egyeztették, és 

a bizottság így fogadta el, hogy áprilist határozzák meg határidőnek.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez esetben javasolja, hogy fogadják el a bizottság javaslatát, 

legfeljebb majd elhalasztják, ha nem lesznek meg a szükséges jogszabályok. Tehát az 

előterjesztett határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel fogadják el, hogy áprilisban hozzák 

vissza képviselő-testület elé a tervet, amennyiben a teljes körű jogszabályi háttér 

rendelkezésre áll.  

 

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 

322/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából 

Békés Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi 

tartalommal fogadja el: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának középtávú vagyongazdálkodási terve 2012-2016. évre 

vonatkozóan:  

 

1) Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése.  

3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület döntései és az éves 

költségvetési rendelet határozza meg.  

4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:  

a) A feladat ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló 

szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános 

pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint, a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni.  

b) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása 

elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított 

ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 

kihasználatlan állapotban, ezért folyamatos pályáztatás szükséges. A bérleti díjakat a 

piaci viszonyoknak megfelelően kell megállapítani. Törekedni kell arra, hogy a 
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bérleti díjak, lakbérek fedezetet nyújtsanak az ingatlan karbantartására, felújítására 

és az üzemeltetési költségekre.  

 

2. Békés Város Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2012-2021. évre 

vonatkozóan:  

 

1) Alapjául szolgál a középtávra meghirdetett vagyongazdálkodási terv. 

2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem 

előtt kell tartani azt, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet 

ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon 

hasznosítható vagyonelemeket.  

3) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 

megújítására kell fordítani.  

4) Uszoda területén további beruházások, elsősorban szálláslehetőség kialakítása, pályázati 

forrásból. 

3. A képviselő-testület felkéri polgármesterért, hogy a 2013. áprilisi testületi ülésre ismét 

terjessze elő a tervet, amennyiben a teljes körű jogszabályi háttér rendelkezésre áll.  

 

Határidő:       értelem szerint, beszámolásra: 2013. áprilisi testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

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

 

1.) Békés Város Önkormányzata 2012. évi ellenőrzési tervének módosítása 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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 

323/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Békés Város 

Önkormányzatának 2012. évi ellenőrzési tervének 

módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint 

elfogadja.   

Határidő:  folyamatos, beszámolásra:  

2013. évi zárszámadás időpontja 

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző  

  Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető  
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2.) Magyar Pünkösdi Egyház kérelme 

 

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

megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.   

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

324/2012. (X. 26.) 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 Reményhír Középiskola, Szakképző 

Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium békési 

tagintézményének, az Epreskerti Óvodának a Magyar 

Pünkösdi Egyház belső jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeti egysége, a Reményhír Intézményfenntartó 

Központ fenntartásában maradásával egyetért, azért 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 Reményhír Középiskola, Szakképző 

Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium békési 

tagintézményének, az Eötvös József Általános Iskolának 

a Magyar Pünkösdi Egyház belső jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egysége, a Reményhír 

Intézményfenntartó Központ fenntartásában maradásával 

egyetért, azért mert az intézmény vezetését 

elkötelezettnek látja a feladatok megvalósítására, 

melyhez a szükséges személyi és tárgyi feltételek is 

biztosítva vannak. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

3.) Együttműködési megállapodás módosítása 

 

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

ezt az előterjesztést is megtárgyalta és támogatta.  

 

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

szintén támogatta az előterjesztést.  
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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 

325/2012. (X. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - 

248/2012. (V.24.) sz. határozatának 2. pontja alapján - a 

Reményhír Intézményfenntartó Központtal 2012. 

augusztus 31-én kötött együttműködési megállapodás 1. 

pontját 2012. december 1-jei hatállyal, közös 

megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja: „ 1) A 

szerződő felek rögzítik, hogy a sportiskolai oktatást 1-8. 

évfolyamon a Békési Kistérségi Iskola, 9-13. 

évfolyamon a Szegedi Kis István Református 

Gimnázium biztosítja a jövőben is. A Békési Kistérségi 

Iskola jelenleg 6-7. évfolyamos sportiskolai osztályát – 

ezen osztályok általános iskolai tanulmányai 

befejezéséig – a Reményhír Intézmény jelenlegi 

pedagógusai tanítják. A konkrét feladatellátás 

megvalósulhat pedagógusok átvételével, részmunkaidős 

foglakoztatásával vagy óraadói státuszban áttanítással 

is, azzal, hogy a munkaviszony jogfolytonossága 

fennmarad.” A megállapodás egyéb részei változatlanul 

hatályban maradnak. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a módosító okirat 

aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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

  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

326/2012. (X. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Reményhír Intézményfenntartó Központtal kötött 

együttműködési megállapodás módosított 1. pontja alapján 

a) a sportiskolai feladatok ellátását 2012. november 30-ig 

szolgáltatásként a Reményhír Középiskola, Szakképző 

Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumtól rendeli meg 

a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, 
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Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat útján, 

b) 2012. december 1-jétől a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc 

Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat engedélyezett létszámát 4 

fővel növeli a sportiskolai feladatok ellátása érdekében. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a létszámváltozást Békés Város 

Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 19.) önkormányzati 

rendeletén vezesse át. 

3.  Utasítja a Békési Kistérségi Iskola igazgatóját, hogy a 

Reményhír Intézményből áttanító pedagógusokkal a két 

intézmény fenntartója között létrejött együttműködési 

megállapodás 1. pontjának megfelelő munkaviszonyt 

létesítsen a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően. 

Átvétellel, részmunkaidős foglalkoztatással maximum 4 fő 

pedagógus álláshely tölthető be.  

Határidő:   intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

 

4.) Köznevelési ingatlanok működtetéséről szóló döntés 

 

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

ezt az előterjesztést is támogatja.  

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatokat.   

 

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

  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

327/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

tulajdonában lévő és az állami intézményfenntartó központ 

által fenntartott köznevelési feladatot ellátó intézményi 

ingatlanok működtetését a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése és 76. § (1)-(3) 

bekezdése szerint vállalja. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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5.) A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Kiosztottak még egy írásos kiegészítést az előterjesztéshez, 

de még további kiegészítése van az anyaghoz. Ugyanis folyamatosan egyeztetik a 

megállapodást és mellékleteit a kormányhivatal vezetőjével. A dolgozók is tájékoztatva lettek, 

és az előterjesztésben az áll, hogy 13 főt és 6 üres álláshelyet adnak át a járásnak. Annyi 

változás történt, hogy egy dolgozó önként szeretne átmenni még a járási hivatalhoz, és a mai 

napon kapta meg a visszajelzést a kormányhivatal részéről, hogy megfelel a végzettsége, tehát 

tudják őt alkalmazni. Így nem 13, hanem 14 fő és 5 üres álláshely fog átkerülni, de ez a 

határozati javaslatot nem érinti, mert a Polgármesteri Hivatal létszámkerete a 20 fővel 

csökken. A most átkerülő dolgozó munkakörét pótolni kell, mert nem üres álláshelyről van 

szó.   

 

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

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

tartotta.  

 

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

egyhangúlag javasolja a kiegészítés szerint elfogadni a határozati javaslatot.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy milyen 

jó épületet fog megkapni a járási hivatal az Agrárinnovációs Központ épületével. Tudomása 

van róla, hogy nagyon sok műszaki hiányosságot tapasztaltak a bejárás alkalmával. Azok az 

elektromos berendezések, amik a számítógépek működtetéséhez szükségesek, gyakorlatilag 

használhatatlanok, tehát nagyon sok pénzt kell rákölteni. Itt merül fel a kérdés, hogy valaki 

valamikor ezt a munkát átvette, és úgy érzi, hogy nem a jó gazda gondosságával járt el az 

illető. Oda kellene erre figyelni, hogy közpénzből ne ilyen minőségű munkák valósuljanak 

meg.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni az észrevételt. Nem tudja, hogy miről van szó, de a 

tulajdonukban marad az épület, és ha a Képviselő Asszony majd konkrétan jelzi, hogy mik 

voltak az észrevételek, akkor ezekre lehet, hogy reflektálni tudnak, de köszönik a jelzést.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Az előző testületi ülésen is elmondta, nem helyesli azt, 

amilyen módon megtörténik az átadás. Szerinte ez nem egy korrekt megállapodás, ebben az 

esetben csak paktumról tud beszélni. A városnak megmondták, hogy mit akarnak, és mi kell. 

A kormányhivatal mindenképpen ehhez az épülethez ragaszkodott, és ha nem adták volna 

oda, akkor is ezt vitte volna el. Akkor nem hallotta egy Fideszes képviselőtől sem, hogy 

próbálják a kormányhivatal felé úgy reagálni, hogy normális megállapodás legyen, 

mindenkinek jó legyen, ne csak a kormányhivatalnak, hanem a városnak is. Gondolja, hogy 

januártól nagy szaladgálások lesznek a lakosság körében. Ezért ezt a megállapodást, vagyis a 

részéről csak paktumnak nevezett dolgot nem tudja támogatni.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Nagyon komoly pályázati pénzből végeznek felújításokat. Kis 

Eszter és Deákné Domonkos Julianna igazgatókkal is többször bejárták a Dr. Hepp Tagiskola 

épületét, és sajnos nagyon sok hiba történt a kivitelezéskor. Vagy a mezőberényi kerékpárút 

minősége is elfogadhatatlan. Most építik majd az új óvodát, reméli, hogy normális munkát 

fognak végezni. Aki ezeket a munkákat átveszi, attól minimálisan elvárható az, hogy korrekt 

munkát vegyen át. Az Agrárinnovációs Központtal kapcsolatos problémákat nem ismeri, de 

azt ő is hallotta, hogy az asztaloknál lévő elektronikus eszközök nagyon hanyagul lettek 
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kiépítve. Kéri, hogy nagyon figyeljenek oda arra, hogy tisztességes munkát végezzen a 

kivitelező, és arra is figyeljenek oda, hogy mit vesznek át.  

 

1975-ig volt járási székhely Békés, és örül annak, hogy ismét az lesz. A körzetközponti 

szerepét megőrzik, és nagyon jó dolognak tartja a kormányablak kialakítását is, mert egy 

helyen nagyon sok mindent el lehet intézni. Azok a feladatok és munkatársak, akiket 

átvesznek, helyben maradnak. Számára ez a legfontosabb, mert Békés város lakosságát 

szolgálja.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Kapcsolódik Mucsi András képviselő által elmondottakhoz. Kéri, 

hogy ne úgy kezeljék a járást, mint egy idegent. A közigazgatás átalakításáról van szó. 

Mondhatnák azt is, hogy vegyenek telket és építsenek rá egy járási hivatalt, de nem erről van 

szó, hanem arról, hogy a járási hivatal olyan épületbe kerüljön, ami a város büszkesége is. 

Nem tehetik ki a város szélére, nem adhatnak egy leromlott épületet. A kormány törekvése az, 

hogy minél kisebb összegből álljon fel a járás. Ha a volt bíróság épületébe költöztek volna, 

tízszer ennyibe kerülne a felújítása, és nem lehetne normális módon megközelíteni. Ez az 

épület viszonylag a városközpontban van, büszkék lehetnek arra valóban, hogy Békés Város 

meg tudja őrizni a székhely település jogát, és lakosaik itt juthatnak az egyablakos 

ügyintézéshez. Lehet, hogy a Békéscsaba irányába való elvándorlás is valamelyest 

megállítható, illetve ha már Békésre jönnek ügyet intézni, lehet, hogy a bevásárlásaik egy 

részét is itt ejtik meg. Tehát számos olyan hatása lesz az egyablakos ügyintézésnek Békésen, 

amely a város megtartó erejét fogja növelni, bevételeket többszörözhet. A legfontosabb pedig 

az, hogy nem idegen testként kell kezelni a járást, mert közigazgatás az is, és ez is, amit az 

önkormányzat végez.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Még egyszer leszögezi, hogy nem a járás ellen van, hanem 

a módszer ellen, amivel a kormányhivatal ezt csinálta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy gondolja, hogy valóban nézzék azt az előnyét, hogy ide 

kerül egy körzetközpont, amit a városnak maximálisan ki kell használni. Személy szerint ő is 

sajnálja azt az épületet, hiszen sok saját erőt tettek bele. Sajnálja az autót is, mert nagyon 

sokat hezitáltak, hogy vegyenek-e új autót. Ezek mind olyan fájdalmak, amik megvannak, de 

az ügy érdekében meg kell kötni ezt a megállapodást. Szeretné, ha ez a kapcsolat úgy indulna, 

hogy jó viszony alakuljon ki a járási vezetés és a városvezetés között. Ez a lakosság érdeke. A 

jelenlegi fájdalmak elmúlnak később, ha látják, hogy jól működik a járás. Szeretné kérni a 

jelenlévő Fideszes képviselő-társait, hogy igyekezzenek hidat építeni a kormányhivatal, a 

járás és az önkormányzat között, hogy ez az együttműködés minden oldalról nyitott legyen. 

Ugyanis megjegyezte az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén, 

hogy őt bizony a Tisza Kálmán Közoktatási Intézménybe egy év óta nem nagyon hívják sem a 

polgármestert, sem a képviselőket, és a Hajnal István Szociális Otthonba sem, mintha nem is 

lenne szerves része a városnak. Aggálya, ha átkerül az iskola, és idekerül a járás, és ilyen 

viszony alakul ki, ez semmiképpen nem jó. Nem hiszi, hogy bármilyen okot is szolgáltattak 

arra, hogy ez így történjen. A maga részéről nyitott erre a város lakossága érdekében.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Az előbb elmondottakkal kapcsolatban kifejti, hogy augusztus 

óta ő is visszakapja azt, hogy a nevét nem írják le az újságban, vagy pl. az Augusztus 20-i 

ünnepségről sem írtak, csak megemlítették, hogy volt. A békési médiában nem hogy a nevét 

nem írják le, hanem mintha nem is létezne ez az egész. Ezt az oda-vissza dolgot kellene 

megszüntetni, mert teljesen felesleges „játék”.  
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PATAKI ISTVÁN képviselő: Nem hinné, hogy az önkormányzati ügyintézés eddig nem 

szolgálta a lakosság érdekeit, és most majd jobb lesz.  

 

Egy folyamat kezdetének tartja, amit Mészáros képviselő elmondott, ő is ezt képviseli. A 

végén odajuthatnak, hogy mit fog csinálni az önkormányzat? Semmit. Az elvet nem tartja 

jónak. Ugyanezt az önkormányzaton belül is meg lehetne csinálni.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Pocsaji Ildikó által elmondottakra megjegyzi, ha egy 

képviselőt valahová nem hívnak meg, egy dolog, de egy polgármestert csak illene.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Teljesen jogosnak tartja a felvetéseket. Vannak bizonyos 

protokolláris szabályok, amelyeket bármilyen színű kormánynál, vagy önkormányzatnál be 

kell tartani. Ebben nincs közöttük vita. A polgármester képviseli a város lakosságát, minden 

városi intézmény rendezvényén ott a helye véleménye szerint. A viszony rendezése 

természetesen kétoldalú.  

 

Pataki István képviselő úr által mondottakra két megjegyzése van. Az egyik az, hogy a 

kormányablakot azért találták ki, hogy ne kelljen elmenni több hivatalba külön-külön. Úgy 

gondolja, hogy az egyablakos ügyintézés nagyon jó dolog. Nem az a kérdés, hogy több 

szolgáltatás lesz, és eddig rossz volt, most pedig jobb lesz, hanem arról van szó, hogy 

megkönnyítik az emberek ügyintézését. A kistelepülések polgárai be fognak járni Békésre, ez 

kedvező Békésnek.  

 

A kormány azért hajt végre egyfajta nagyon komoly átalakítást, mert az önkormányzatok 

jelentős részének a gazdálkodása finoman szólva kívánnivalót hagy maga után, annyira el 

vannak adósodva. Békés nem, mert mindig felelősen gazdálkodtak.  

 

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

bocsátja a kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

328/2012. (X. 26.) határozata: 

Békés Város Képviselő-testülete 

1.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy aláírja – a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 

összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése, 

továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. 

melléklete szerinti, a határozat mellékletét képező „Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) 

kialakításához” tárgyú megállapodást a Békés Megyei Kormánymegbízottal, 

2.) hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban írt megállapodás szerint a Magyar Állam részre 

ingyenesen használatba adott ingatlanok tekintetében az Átvevő a használati jogot az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyeztethesse, és az erről szóló nyilatkozat aláírására felhatalmazza a 

Polgármestert, 

3.) hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban írt megállapodás szerint ingyenesen a Magyar Állam 

használatába adott LVD 996 forgalmi rendszámú, Dacia Duster típusú személygépjármű 

üzembentartói jogát a vagyonkezelő a maga javára a gépjármű-nyilvántartásba bejegyeztesse, 
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4.) a 2013. évre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 20 fővel, ebből a járási 

hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás miatt 19 fővel, illetve a szabálysértési 

ügyintézői munkakör 2012. áprilisi átadása miatt további 1 fővel csökkenti, és utasítja a 

jegyzőt, hogy ezt a 2013. évi költségvetési rendelet előkészítése során vegye figyelembe, 

 

5.) a LISZ Kft. (Békés, Petőfi S. u. 21., képviseli: Méri Zoltán ügyvezető) és Békés Város 

Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi S. u. 2, képviseli: Izsó Gábor polgármester) között 

Békésen, 2008. július 30-án létrejött bérleti szerződést 2012. november 30-i hatállyal, közös 

megegyezés útján meg kívánja szüntetni, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés 

megszüntetéséhez szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, az okiratokat írja alá, 

 

6. ) utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: a megállapodás aláírására legkésőbb 2012. október 31., ill. értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Tárnok Lászlóné jegyző 

 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kéri korrigálni az előző szavazását, mert tartózkodni 

kívánt, de igennel szavazott. Kéri szavazatát tartózkodásra módosítani.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tudomásul veszi a képviselő bejelentését, ennek megfelelően 

módosítja a szavazás eredményét: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás. (Megjegyzés: A határozat 

előtt már az így korrigált szavazati arány került feltüntetésre.) 

 

 

6.) Felügyelő bizottsági ügyrendek jóváhagyása 

 

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

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

tartotta.  

 

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 

329/2012. (X. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzati tulajdonú LISZ Kft. (5630 Békés, Petőfi 

u. 21., képviseli: Méri Zoltán ügyvezető) felügyelő 

bizottságának ügyrendjének módosítását a határozat 1. 

melléklete szerint jóváhagyja.  

2. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzati 

tulajdonú Békési Férfi Kézilabda Kft. (5630 Békés, 

Jantyik M. u. 21-25., képviseli: Polgár Zoltán 

ügyvezető) felügyelő bizottságának ügyrendjét a 

határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
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3. Békés Város Képviselő-testület javasolja a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Szarvasi 

utca 64/1., képviseli: Ilyés Péter ügyvezető) Taggyűlése 

részére a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 

felügyelő bizottsági ügyrendjének – a határozat 3. 

melléklete szerinti - jóváhagyását, továbbá 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a Taggyűlésen e 

döntés szerint szavazzon. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

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

beadásáról szóló tájékoztató  

 

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

megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy nem lehetne 300 millióig pályázni? 

Használják ki a lehetőséget, ha lehet.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Az előzetes információk alapján 250-260 millió Ft-ig tud 

pályázni egy önkormányzat. Egyébként ezen már nem tudnánk korrigálni, mert már beadtuk a 

pályázatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további 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 

330/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Dél-alföldi Operatív 

Program „Turisztikai attrakciók- és szolgáltatások 

fejlesztése” DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú pályázat 

beadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

9.) Településrendezési eszközök módosítása  

 

CSÖKMEI LÁSZLÓ ERIK városi főépítész: Szóbeli kiegészítésében helyesbíti a rendelet-

tervezetet az alábbiak szerint:  
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13.§: (5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter, de minimum 6,0 méter… 

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdése, hogy mikor készül el a szabályzat módosítása?  

CSÖKMEI LÁSZLÓ ERIK városi főépítész: A hatóságoktól függ; a képviselő-testület 

jóváhagyását követően 22 munkanapja van a válaszra.  

 

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

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot a szóbeli kiegészítés szerinti módosítással.  

 

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

  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

331/2012. (X. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete véleményeztetésre 

alkalmasnak tartja a településrendezési eszközei 

módosításának tervezetét az alábbi módosítás 

figyelembevételével:  

 

„13.§: (5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 

méter, de minimum 6,0 méter… 

 

Határidő:  2012. novemberi képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

  Csökmei László Erik városi főépítész  

 

 

10.)  Intézményi pályázatok (TÁMOP-3.2.13-12/1 – Kulturális intézmények részvétele 

tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában) benyújtásáról szóló határozat módosítása 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A bizottságok nem tárgyalták ezt az előterjesztést az idő 

rövidsége miatt, azonban a pályázatok benyújtásáról már korábban döntött a képviselő-

testület, mindössze a határidőt szükséges módosítani.  

 

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 

332/2012. (X. 26.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete 138/2012. (IV. 26.) 

határozatának végrehajtási határidejénél az „intézkedésre 

azonnal, pályázat benyújtására legkésőbb 2012. máj. 15.” 
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szövegrészét „intézkedésre azonnal, pályázat benyújtására 

legkésőbb 2012. nov. 30.” szövegre módosítja. 

 

Határidő:       intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 313/2012. (X. 26.) számú 

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

ülésterem elhagyására.  

 

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

 

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

munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

- Balázs László képviselő interpellációjára adott válasz: Tájékoztató pályázatok 

megvalósulásáról  

 

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.   

 

- Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válaszok: 1. Keserű sori szivárgó 

árok zárttá tétele 2. Kerékpár tároló kialakítása 3. Kikötő ez évi bevételeinek és 

kiadásainak áttekintése  

 

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

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Az 1. és 2. kérdésre adott válaszokat elfogadja. A 3. 

választ azzal a kikötéssel fogadja el, hogy a beszámoló mellé kéri a kikötő naplót is.  

 

- Mucsi András képviselő interpellációjára adott válaszok: 1. Szík-Galamb sarki 

ingatlan 2. Kispince járda 3. Bocskai kátyú  

 

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

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A válaszokat elfogadja.  

 

- Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott válaszok: 1. Közvilágítás 2. Baky u. 

5. járda 3. Baky u. 5. közvilágítás  

 

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

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.  
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- Vámos László képviselő interpellációjára adott válaszok: 1. Uszoda törmelék 2. 

Ivóvíz színelváltozása  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő nincs jelen, a következő testületi ülésen 

visszatérnek a válasz elfogadására.   

  

 

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

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Többen felvetették már, hogy a zeneiskolában nagyon 

elhasználódott a zongora, szinte lehetetlen már behangolni. Egy nívós előadáson, mint például 

a BÉTAZEN rendezvényeken már kívánnivalót hagy maga után. Felújítására kb. 1.200 ezer Ft 

kellene, de lehet, hogy kevesebből is megoldható. Javasolja, hogy próbáljanak rá betervezni 

jövőre a költségvetésben, esetleg adományok, felajánlások bevonásával biztosítani rá a 

szükséges forrást.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az idei BÉTAZEN olyan 

szegényesre sikeredett, hogy még a takarítók, ügyeletesek sem kaptak pénzt, mert kevesen 

voltak a tanfolyamokon, mert nincs pénzük az embereknek. Az így képződött minimális 

nyereséget szokták általában hangszerfelújításra fordítani a zeneiskolában, és nyilván évek óta 

nem futja erre. Ezért jogosnak tartja a kérést.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Első kérdése Gál András osztályvezetőhöz, hogy mikor fog 

működni az autóbusz állomásnál lévő artézi kút? Egy évvel ezelőtt azt az ígéretet kapta, hogy 

tavasszal, de azóta sem folyik víz a kútból. Kér egy kronológiai kimutatást, hogy hol tart a 

több mint egy évvel ezelőtti helyzethez képest ez az ügy. Reméli, hogy az ígéretnek 

megfelelően a szeméttároló is hamarosan kihelyezésre kerül, mert már látja, hogy szeretnek 

ott üldögélni az emberek, és nagy a szemét. Továbbra is azt kéri, hogy ne azt bizonyítsák be, 

hogy miért nem lehet valamit megoldani, hanem azt, hogyan lehet valamit megoldani.  

 

Második kérdése: Kapott egy újabb levelet, amelyet át fog adni Aljegyző Úrnak, illetve 

Osztályvezető úrnak, amely egy lakótelepi közös képviselő levele, amely sok lakótelepet 

érint. A levélben ismét a korábbi problémával fordulnak az önkormányzathoz, hogy miért 

tartják igazságtalannak a ténylegesen fogyasztott víznél magasabb vízdíjszámlákat. 

Elmondták már, és tudja, hogy kormányrendelet vonatkozik rá, de műszaki szakemberektől 

hallott már rá megoldást. Ez valószínűleg vesszőparipája lesz a városban mindenkinek ezután 

is. Ennek a lakótelepnek például májustól szeptemberig 130 ezer Ft a különbözet, amit a 

lakóközösségnek fizetnie kellene. Elküldték a teljes anyagot, szerződéseket.   

 

Kérik továbbá a Diófa Vendéglőtől a Csabai úti becsatlakozásig a 7,5 tonnánál nehezebb 

gépjárműveket kitiltani.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A Pusztaszeri utca végén a Táborhely utcánál van egy nagy 

szeméthalom. Gondolja, hogy a hivatal tudja, mert ígéretet kaptak arra, hogy ezt eltávolítják, 

de ismét keresték a lakók és kérdezték, hogy ez mikor fog megtörténni. Jelezte, hogy 

valószínűleg közmunkás-kapacitás probléma van, de ezúton is jelzi ismét a hivatal felé ezt a 

problémát.  

 

Az Ibrányi temetőnél a Jégverem utcán az aszfaltozott út és az élősövény között van egy kb. 

kétméteres sáv, amely nagyon gazos. Az ott lakók jelezték az egyháznak is, ahol azt mondták, 
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hogy azért nem vágják le a füvet, mert az az önkormányzaté, de állítólag a polgármesteri 

hivatalban is jártak, és ott pedig azt mondták nekik, hogy azért nem tetetik ezt rendbe, mert 

nem az övék. Kérdése, hogy kié ez a terület, és kinek kell rendbe tenni? A területen nagyon 

sok a parlagfű, és egy ott lakó idős ember allergiás rá, sokat szenved tőle, de már a koránál 

fogva nem tudja levágni a gazt.  

 

A Kopasz utca 58. szám előtti ingatlannál a monolit járda megdőlt elég veszélyes szögben, és 

félnek az ott lakók, ha beköszönt a hideg, csapadékos időjárás, csúszós, és ez által 

balesetveszélyes lesz.  

 

A Krisztinába vezető úton olyan mély kátyúk vannak, hogy három szakaszon majdnem 

járhatatlan. Kérése, hogy a fagy beállta előtt valamivel töltsék fel (pl. salak, beton).    

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Egy tegnapi, a Kossuth Rádióban elhangzott hír 

adta az apropót az interpellációjához, miszerint eljárás alá vontak kuruzslás miatt egy 

fogtechnikust és egy asszisztenst valahol az országban, de ez már nem az első hír. 

Megdöbbent, amikor beszélgettek erről az esetről, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy 

Békésen is kuruzslás folyik. Nagyon sokan igénybe veszik ezt a szolgáltatást, több 

fogtechnikus is dolgozik ilyen módon. A fogorvosok tudnak róla, a betegek azt hiszik, hogy 

ez egy legális tevékenység, és amikor problémájuk van, akkor a fogorvosokhoz jönnek 

„orvosoltatni” a gondjaikat. Ő nem fog feljelentést tenni, nem is kíván ilyen szinten 

foglalkozni ezzel az üggyel, viszont kéri, hogy az önkormányzat valamilyen fórumon 

tájékoztassa erről a lakosságot. Sem végzettségük, sem engedélyük, semmiféle jogosultságuk 

nincs a fogtechnikusoknak ilyen orvosi tevékenység folytatására, sem a feltételek, sterilitás 

nem biztosított, és ez nagyon gyakori, mindennapos probléma. Tegnap is volt náluk olyan 

beteg, akinek elrontottak valamit, aminek a rendbetételét már a fogorvosoktól kérte. Jogi 

problémákat is okozhatnak utólag az ilyen esetek, mert ha leszed a fogorvos egy, a 

fogtechnikus által rosszul feltett fogsort, utólag megvádolhatják, hogy nem is volt rossz.  A 

fogorvosoknak viszont kötelességük ellátni a betegeket.  

 

DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: A vízműves probléma már nagyon sokszor visszatért. Azt a 

közös képviselőt, aki a Képviselő Asszonyt is folyamatosan megkeresi ez ügyben, nem 

egyszer fogadta ő is ügyintézési időben, segített neki ombudsmani levelet megválaszolni. 

Elmondták már neki, hogy ebben a kérdésben az önkormányzatnál már több lehetőség nincs, 

de ismét megpróbálják ezt neki leírni. Egészen a miniszterelnöknek írtak a felterjesztési jog 

keretében, hogy ezt a jogszabályt vizsgálják felül, módosítsák, de nem kaptak rá választ. Az 

önkormányzat kimerítette az összes lehetőségét.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Pocsaji Ildikó Képviselő Asszonynak a Búzapiac téri kúttal 

kapcsolatban azt tudja mondani, hogy még nem adták fel a reményt, de egyre halványabb, 

ugyanis a próbaszivattyúzás alatt nem tudtak vizet nyerni a kútból. Ezért ott komolyabb 

problémák vannak. Most megpróbálják kompresszorozni, amihez szintén nem túl sok reményt 

fűznek, ugyanis tudomásuk szerint a vízművek kompresszorozta napokon át, és ő sem tudott 

eredményt elérni. Amennyiben így tényleg nem nyernek vizet a kútból, akkor egy 

melléfúrásos felújítás szükséges, de ez nem olcsó eljárás. Ha csak a környezetét tennék rendbe 

a kútnak, az is egy szép látvány lenne, és kiülhetnének oda az emberek beszélgetni. Ezt 

mindenképpen megcélozzák. Az odaígért szemetes edényt a jövő héten kihelyezik, mert a 

héten kapták meg az edényeket. 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szeretné figyelmeztetni a Képviselő Hölgyeket és Urakat a 

pontos érkezésre. Tudja, hogy mindenkinek nagyon sok dolga van, de a képviselői munkát 

komolyan kell venni, egymást tiszteletben kell tartani, és egymás munkáját segíteni. Erre egy 

körlevélben fel fogja hívni a figyelmet, mert az utóbbi időben elharapóztak a késések, és nem 

szeretné ha emiatt bármi is csorbát szenvedne, vagy várakozni kellene, stb.  

 

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

a képviselő-testület ülését befejezettnek nyilvánítja.  

  

 

K. m. f.  

 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző  
  

          


