
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én, a Városháza 
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott   n y í l t   üléséről.  
 
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 
 Vámos László, Mészáros Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, 
 Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila, 
 Pataki István képviselők 
 
 Tárnok Lászlóné jegyző  
 Dr. Farkas László aljegyző  
 Balog István Békési Kistérségi Iroda vezetője 
 Kis Eszter Békési Kistérségi Iskola igazgatója 
 Erdősné Sági Mária Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatója 
 Sápiné Turcsányi Ildikó Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum ig. 
 Mester Péter bizottsági tag 
 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 
 Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője 
 Dr. Bimbó Mária Igazgatási Osztály vezetője 
 Gál András Műszaki Osztály vezetője 
 Dr. Uhrin Anna jogász 
 Sztrein Beáta osztályvezető helyettes 
 Hidi József önkormányzati tanácsadó 
 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 
 Sápi András oktatási referens  
 
Igazoltan távolmaradt:  Barkász Sándor 
 
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, 10 képviselő jelen van. 
 
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 előterjesztést is:  
 
IV/17. sorszámmal: Pályázati önerő biztosítása – nyílt ülésen 
 
Javasolja, hogy a meghívóban kiközöltek szerint zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület 
a IV/14-15-16. sorszámú előterjesztéseket azzal, hogy a IV/17. sorszámú előterjesztést a nyílt 
ülésen tárgyalandó napirendi pontok végén, a zárt ülés előtt tárgyalja meg a képviselő-testület.  
 
Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi 
javaslatot.  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
284/2012. (IX. 27.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete a 2012. szeptember 27-i ülése napirendjét az alábbiak 
szerint fogadja el:  
 
I.  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb eseményekről, 

értekezletekről 
 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok
 végrehajtásáról 
 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/2. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 
 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

III. El őterjesztések 

1. Tájékoztató a Békési Kistérségi Iroda 2011. évi munkájáról    
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

2. Önkormányzati fenntartású utak javításáról szóló tájékoztató   
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester     

3. Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester     

IV.  Egyéb előterjesztések      

1. Az állattartás helyi szabályairól szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Békés Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Ügyrendjének elfogadása  
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

3. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) rendelet módosítása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

4. A Békési Kistérségi Társulás jövőjével kapcsolatos kérdések  
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

5. A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön 
kérelme  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

6. Köznevelési törvény végrehajtási feladatai  
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       
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8. Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele  
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

9. Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása  
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

10. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a társulási megállapodás 
módosítása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

11. Inert hulladéklerakó üzemeltetéséhez tulajdonosi hozzájárulás  
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

12. Petőfi u. 33 szám. alatti ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

13. Gyermekétkeztetésre közbeszerzési eljárás kiírása 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

14. Pályázati önerő biztosítása 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

15. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása  
Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

16. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 
Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

17. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem 
Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

V. Bejelentések, interpellációk 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A 16. ponttal kapcsolatban kérdése, hogy a korábbi 
interpellációban kért Kisvasút sori közvilágítási lámpahelybővítésre is sor kerül? Ugyanis ezt 
nem látja a felsoroltak között.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Az elmúlt héten a járások létrehozásával kapcsolatban minden 
település jegyzőjével egyeztettek. A járások kialakítása jelentősen érinti a székhelytelepülések 
polgármesteri hivatalának személyi állományát, épületről, infrastruktúráról kell dönteni. Ezek 
olyan döntések, amelyekről a képviselő-testületnek információval kellene rendelkezni. Ezért 
kér egy általános tájékoztatót ezzel kapcsolatban, valamint ezt követően minden testületi 
ülésen az egyeztetések lezárásáig. 
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GÁL ANDRÁS osztályvezető: Balázs László képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy 
a tájékoztatóban szereplő bővítések egy régebbi csomagba tartoznak. Elég sokat kell dolgozni 
azon, hogy ezekre megkapják az árajánlatokat, illetve a pénzügyi fedezeteket megtalálják. Az 
együttműködési megállapodás keretei évente több mint 900 ezer Ft-tal szaporodnak. Vannak 
már újabb lámpahelybővítési kérelmek is, a jövő évi csomagba beleteszik a Kisvasút sorit is.  
 
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Rácz Attila képviselő kérésére válaszolva előadja, azért nem 
küldtek még írásos tájékoztatást a képviselő-testület tagjainak, mert folyamatban vannak a 
tárgyalások. A múlt hét folyamán a Megyei Kormányhivatalban jártak a járáshoz tartozó 
települések polgármesterei és jegyzői. Az ottani kérésnek megfelelően hétfőig kellett egy 
táblázatot kitölteni, illetve megkapták a feladatkörök listáját, amit egyébként eddig is tudtak, 
hogy melyek azok a feladatok, amelyek január 1-jétől járási szinten lesznek ellátva. Az eredeti 
kiinduláshoz képest nem túl sok feladatot visz el a járás az önkormányzattól. Egyértelműen 
átkerülnek az okmányirodai feladatok, de például abból is a telepengedélyezéssel, működési 
engedélyekkel, illetve a lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyeket az önkormányzati 
hivatalnak kell ellátnia. A hagyatéki, anyakönyvi ügyintézés teljes mértékben itt marad. A 
gyámhivatal, jegyzői gyámhatóság, és a szociális ellátásokból mintegy három ellátás – 
időskorúak járadéka, alanyi jogú ápolási díj, alanyi jogú közgyógyellátás kerül át a járáshoz. 
Ennek alapján kellett felülvizsgálni a mostani létszámot, ellátott feladatokat, munkaköröket. A 
főigazgató úr elmondta, hogy a járási hivatalt 36 fővel fogják felállítani, ebből 2 fő a vezető, 
tehát 34 főt szeretnének megkapni a mostani településektől. Ha ez nem sikerül, vagy ennél 
több lesz, következő tárgyalásokra kerül sor. A hét településről eddig 27 főt tudtak elküldeni, 
felajánlani a járási hivatalba. Volt nem is egy olyan kistelepülés, amely egy főt sem tudott 
ennek alapján felajánlani, mert nem szabadult fel munkaerő. Visszajelzést még nem kaptak. 
Főigazgató úr azt mondta, hogy ezeknek az embereknek biztos munkahelyük lesz, szeretnék, 
ha a mostani önkormányzatok dolgozói közül kerülnének ki. Ha nem, akkor is tudják pótolni, 
mert rengeteg jelentkező van. Már folyamatban van az okmányirodás kollégák interjúra 
történő behívása, illetve a kormányablakok kialakításával kapcsolatban is folynak már a 
képzésekre történő jelentkezések. Itt még nem beszéltek a kollégákkal sem személyesen. 
Egyelőre név nélkül küldték el a jelentéseket.  
 
A járási székhely épületével kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy még mindig folynak a 
tárgyalások az Agrárinnovációs Központ épületével, átadásával kapcsolatban. Úgy gondolja, 
hogy ott lesz a járási hivatal. Van még egy-két, főleg pénzügyi kérdés, amelyet rendezni kell, 
hiszen ez az épület pályázati forrásból került felújításra. Volt kint a főigazgató úr 
megbízásából a pénzügyi főosztályvezető asszony, és még egyszer bejárták személyesen is az 
ingatlant. Úgy gondolja, hogy ebben is megoldásra tudnak jutni. Az okmányiroda marad a 
jelenlegi helyén, illetve Mezőberényben is.  
 
Egyelőre ennyit tud elmondani a járások kialakításával kapcsolatban.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Az apparátus részéről is elég nagy a bizonytalanság, ezért házon 
belül is szükségesnek tartaná, hogy az érintettek is tudjanak majd arról, kik azok, akiknek a 
munkájára továbbra is szükség van az önkormányzatnál, és kik azok, akik esetleg a járáshoz 
kerülnek majd. Őket is tájékoztatni kell amikor lesznek már olyan döntések, amelyeket 
tudhatnak ők is.  
 
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Úgy gondolja, amíg a kormányhivatal vezetőjével nem 
történik meg az egyeztetés, és nem mondják rá konkrétan, hogy mely személyek és 
munkakörök kellenek nekik, addig nem célszerű tájékoztatni a dolgozókat. Ugyanis egyéb 
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funkcionális létszám felajánlását is kérték, viszont azt nem mondták meg, hogy milyen 
munkakörökre szeretnék ezt kérni. Történtek ilyen felajánlások is a dolgozók vonatkozásában. 
A többieknek nem kell bizonytalanságban lenniük, akik egyértelműen és teljes feladattal, 
teljes munkakörükben azokat látják el, mert nekik biztos helyük van a járásnál. Ezt már 
korábban is elmondta apparátusi értekezleten is.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy az önkormányzatnak megmondják, hogy 
melyik épületet köteles odaadni, vagy tárgyalásos úton történik az épület átadása a járási 
hivatal céljára?  
 
Megjegyzése a Képviselő Úr által elmondottakra, hogy ez a nagy bizonytalanság nem az 
önkormányzat hibájából alakult ki.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy az épület tulajdonjoga marad a 
városé, ingyenesen kötelesek átadni, ez törvényi kötelezettség. Olyan épületet keresnek, ahol 
egy nagyterű részben ügyintézést tudnak végezni, és néhány iroda áll rendelkezésre. Elvárás 
az, hogy lehetőleg különüljön el az önkormányzattól. Korábban az első tárgyalás még arról 
szólt, hogy az itteni épületegységen belül kerüljön elhelyezésre a járási hivatal. Utána már 
változott az álláspont, hogy elkülönült legyen, és ekkor került szóba az Agrárinnovációs 
Központ. Mindenképpen célszerű, hogy városközponti épület legyen, hiszen járási székhely 
lesz. A város több szempontból is jól jár, hiszen körzetközponti szerepét megőrzi. Ha a 
központban van, a forgalom is nő. Tehát közös megoldást keresnek. Ennél az épületnél 
pillanatnyilag az a gond, hogy annak idején jelentős önerőt áldozott rá a város, amivel 
megépült, plusz az ÁFÁ-t visszaigényelték a beruházásból, az irodák bérbe vannak adva, 
melyek bevételt generálnak. Ezért jelentős ÁFA visszafizetési kötelezettség van. Erre keresik 
a megoldást a Kormányhivatalnál, hogyan tudnák az önkormányzatot kompenzálni, hogy ezt a 
közel 10 millió Ft-os ÁFA különbözetet megkapják. Nem az a cél, hogy az önkormányzat 
rosszul járjon, és úgy látja, hogy erre a szándék mindkét oldalról megvan.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Jegyző Asszonytól kérdezi, hogy érdemes-e a kistérségekkel 
most foglalkozni? Hiszen be kell illeszteni a kistérségi munkát ebbe az egész konstrukcióba. 
Megoldható ez a feladat most?  
 
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Úgy gondolja, hogy az oktatási, vagy szociális területen 
létrejött kistérségi társulásokra nincs értelme a továbbiakban társulni, mert megszűnik a 
kistérségi normatíva. A járások kialakítása ezt nem befolyásolja. Most készült egy 
előterjesztés, hogy folytassa-e a munkáját a társulás kistérségi szinten, de ez teljesen más 
feladatokat fog tartalmazni, mint amit a járási hivatal fog ellátni. Ezért a kettő nem üti 
egymást.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Örül annak, hogy itt lesz a járási hivatal, de úgy gondolja, 
hogy a járási hivatal tekintélyének, és a város szempontjából is jobb lenne, ha nem az 
Agrárinnovációs Központban, hanem a volt járásbírósági épületben lenne a járási hivatal 
elhelyezve. Ugyanis úgy tudja, hogy a város nem köteles azt odaadni, amit kérnek, hanem 
köteles adni egy épületet a városközpontban. Egyébként erről vita folyik Orosházán is. Ezért 
javasolja, hogy a volt járásbírósági épületet adják át járási hivatalnak.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A volt járásbírósági épületnél gond lenne a parkolás, illetve az 
épület jellege sem felelne meg, mert nem földszintes, illetve nincs olyan nagyterű 
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fogadóhelyisége, és nincs akadálymentesítve sem. Bár át lehetne alakítani, de azt közölték, 
hogy a kialakításra nincs pénz.  
 
Korábban szóba került a Zeneiskola épülete is, de az műemlékvédelmi szempontból nem 
átalakítható, de azt nem is szívesen adtuk volna oda. Ezen kívül más központi épület nincs, 
ami szóba jöhetne. Az Agrárinnovációs Központ felel meg a legjobban járási hivatal céljára. 
Az önkormányzatnak arra kell törekednie, ha Békés járási központ lesz, hogy a lehető legjobb 
helyen legyen, érezzék jól magukat azok az emberek, akik idejönnek, illeszkedjék be a 
városképbe. Ott van parkolási lehetőség is. Azonban ha a képviselő-testület megszavazza, 
hogy ne adják oda ezt, hanem a járásbírósági épületet, tehetnek még egy kört. Bár nem is 
tudja, hogy ez testületi hatáskör-e. Vele, mint polgármesterrel tárgyaltak, a főigazgató ezt az 
épületet kérte.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Korábban koncepcióként az került szóba, hogy a régi bírósági 
épületbe kerülne a bíróság, ez ügyben folytattak is tárgyalásokat a Megyei Bírósággal, és a 
régi pártbizottság épületébe kerülnének át ezek a funkcionális feladatok – okmányiroda, stb. 
Ezért azt javasolja, hogy ne zárják le még ezt az ügyet, tárgyaljanak, és vonjanak be új 
elképzeléseket is.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezek az épületek mind felajánlásra kerültek. Először a 
minisztériumból jöttek, és megnézték, hogy melyik lenne az alkalmas épület. Felajánlották a 
lapostetős épületet is, a földhivatalt is, de ott az volt a gond, hogy együtt van az ügyészség és 
bíróság. A volt járásbíróságot is felajánlották, de egyértelműen az Agrárinnovációs Központ 
mellett döntöttek. Nyilván az is közrejátszott ebben, hogy ez egy új épület. Az okmányiroda 
viszont itt marad. A bíróság vezetőjével még az előző ciklusban tárgyaltak a megyei elnök 
úrral is, és egy közös pályázat keretén belül szerették volna átalakítani a volt járásbíróság 
épületét úgy, hogy megfeleljen a mostani igényeknek. Akkor nem írtak ki pályázatot 
átalakításra. Most már nem lehet arra számítani, hogy oda átmenjen a bíróság, mert a jelenlegi 
állapotában nem felel meg, ezt kijelentette a Megyei Bíróság elnöke.  
 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy vegye tudomásul a képviselő-
testület a tájékoztatót, melyet szavazásra bocsát.                                                                                                         

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
285/2012. (IX. 27.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 
eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 
tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok 
    végrehajtásáról 
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Észrevételezi, hogy az Erste Bank még mindig nem nyitotta 
meg az ATM bank automatát, amit már negyedik hónapja szóvá tesz. Kéri, hogy 
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intézkedjenek ez ügyben. Véleménye szerint feltételül kellett volna szabni, hogy az automata 
addig marad, amíg az új nem készül el.     
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a múltkori interpelláció 
alapján megírták a levelet a vezérigazgatónak. Folyamatban van az építési engedélyek 
beszerzése, de sajnos az ügyintézési határidők miatt ez elhúzódik. Egyetért a képviselő úrral 
abban, hogy ezt hamarabb kellett volna az Erste Banknak bonyolítani. Ezt is megírták a 
banknak küldött levélben, és azt is, hogy bizonyos kártérítéssel fognak fellépni a lakosság 
érdekében, mert az Erste Bank ügyfelei a bank automatáiból bizonyos alkalommal ingyenesen 
vehetnek fel pénzt, és ezáltal, hogy nem ott vették fel, kár is érte őket, amellett Békéscsabára 
kellett utazniuk. Amennyiben nem kapnak megnyugtató választ, tovább fogják folytatni ezt az 
ügyet. Tehát nem állt le ez a dolog, csak nagyon lassan halad.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató 
elfogadását.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

286/2012. (IX. 27.) határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja.  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 
tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

287/2012. (IX. 27.) határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 
változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Békési Kistérségi Iroda 2011. évi munkájáról 
 
BALOG ISTVÁN irodavezető: Szóbeli kiegészítésében arról tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy az anyagban leírt Határtalan Világ című pályázat még akkor elbírálás alatt 
volt, azóta támogatásban részesült az anyagban szereplő összegben.  
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Továbbá egy újabb pályázat került ebben az évben beadásra, amely öt települést érint, köztük 
Békést is tanyafejlesztési program készítésére. Ennek a pályázatnak a támogatási igénye 1.900 
EFt, 211 EFt saját erővel, amit a társulás saját költségvetéséből finanszíroz.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolta a tájékoztató elfogadását.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Alapos, és nagyon jó áttekintést nyújt az anyag. Kiemeli, hogy 
a kistérségek szerepe a jövőben alapvetően át fog alakulni. Azt viszont ne felejtsék el, hogy 
2005 – 2012 között a kistérség közel 600 millió Ft pályázati pénzt hozott ebbe a térségbe. 
Emellett 776 millió volt normatíva, amit le tudtak hívni, így összességében 2005 óta 1,3 
milliárd Ft érkezett ebbe a térségbe, amelynek jelentős része Békésre jött. A jövőben is meg 
kell találni a kistérségi együttműködés kereteit.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Az előterjesztést szintén jónak tartja azokkal a kérdésekkel, 
amik megfogalmazódtak benne, hiszen a támogatás meg fog szűnni. A 8. oldalon szerepel a 
menetrend egyeztetés. Kérdése, hogy ennek mi lett az eredménye? Megszűnik a vasúti 
átjárónál a Stop tábla? Mert ott nem halad át vonat már kb. három éve. Harcoltak azért, hogy 
megmaradjon a szárnyvonal, de mi lett ennek az eredménye?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A tegnapi bizottsági ülésen is hosszú eszmecsere folyt erről. 
Ideiglenesen nem működik a vasút, a MÁV nem hajlandó beleegyezni, hogy onnan 
eltávolítsák a Stop táblát.  
 
Valóban korrekt az előterjesztés, hűen tükrözi az elvégzett munkát. Sokat dolgoztak. A 
kistérségi szerepkörnek megfelelő új társulási forma lehetőségeit keresik, melyre egy későbbi 
előterjesztésben vissza fognak térni.  
 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy vegyék tudomásul a 
tájékoztatót, melyet szavazásra bocsát.   
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

288/2012. (IX. 27.) határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iroda 
2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul 
veszi.  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Önkormányzati fenntartású utak javításáról szóló tájékoztató 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolta az előterjesztés elfogadását.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Az utóbbi idők legjelentősebb útjavítása vége felé járnak. Közel 
12 millió Ft értékű melegaszfalt kerül bedolgozásra, ezáltal az utak minősége javul. Sajnos 
belterületi utak aszfaltozására nem írtak ki az utóbbi időben pályázatot. Ez viszont elsősorban 
a közmunka programnak köszönhető, illetve annak, hogy a vízdíjakban képzett rekonstrukciós 
keretből tudtak áldozni rá.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

289/2012. (IX. 27.) határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzati 
fenntartású utak javításáról szóló tájékoztatóját tudomásul 
veszi.  

Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak 
tartotta.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja annak elfogadását.  
 
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 

290/2012. (IX. 27.) határozata:  
 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/A. §- 
nak rendelkezéseinek megfelelően 2013. július 1-ig 
terjeszti a Képviselő-testület elé Békés Város 
Önkormányzata felülvizsgált esélyegyenlőségi tervét. 
 
Határidő:   2013. július 1. 
Felelős:     Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  E g y é b    e l ő t e r j e s z t é s e k  
 

1.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak 
tartotta.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Amikor ilyen mértékben változtatnak egy rendeletet, akkor 
szerencsés lenne, ha mellétennék a régit is, hogy hol és miben változik. Letöltötte a honlapról 
az eddig hatályban lévő állattartási rendeletet, és eléggé foghíjas már ez a helyi jogszabály. A 
4. §-t már törölték, tavaly a Kormányhivatal észrevételére is töröltek belőle részleteket. 
Kérdése, hogy van-e egyáltalán értelme megtartani ezt a maradék rendeletet? Van-e olyan 
élethelyzet, amit szabályozni kell ezzel az állattartási rendelettel? Javasolja, ha nincs erre 
szükség, akkor helyezzék hatályon kívül az egész rendeletet. Ha polgármesternek adnak 
hatáskört, akkor milyen szankciókat alkalmazhat, ezt nem látja sehol.  
 
DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: Muszáj hatályban tartani ezt a rendeletet, ugyanis van az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 255/1997. számú 
Kormányrendelet, amely kötelező felhatalmazást ad arra, hogy állattartási rendeletet 
fenntartson az önkormányzat, éppen ezeket a védőtávolságokat, állattartási építményekkel 
kapcsolatos építési és egyéb feltételeket kell benne meghatározni. Ezért javasolják, hogy 
hatályban maradjon, sőt a képviselő-testületnek ezt hatályban kell tartania. Viszont azok a 
rendelkezések kerülnek ki belőle, amelyeket jogszabályi változások folytán ki kell venni. 
Igen, foghíjas a rendelet, de ez nem akadálya annak, hogy hatályban tartsák. Semmiféle 
rendelkezés nincs erre vonatkozóan, ismer olyan jogszabályt, amely csak egy-két címből és 
mondatból áll.  
 
A polgármester általános hatásköre benne maradt, úgy gondolja, hogy ezzel jogszabályt nem 
sértenek, még nem zárult le az állattartással kapcsolatos jogszabályi módosítások köre. 
Álláspontja szerint túl sok fajta eljárást polgármester úr nem tud lefolytatni. Januártól 
valószínűleg ez a hatáskör osztott jegyzői és járási hivatali hatáskörben lesz. Ilyen jellegű 
jogviták még birtokvédelmi eljárás keretében is le szoktak zajlani, melyekben nagyon nehéz 
döntést hozni.  
 
Mindenképpen most megállja a helyét ez a rendelet így, ha majd a további változásokat látják, 
majd újabb javaslattal élnek a képviselő-testület felé.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Korábban is azzal értett egyet, hogy ne az állatok számát 
korlátozzák, hanem a tartás feltételeit szabályozzák, ezért egyetért ezzel a 
törvénymódosítással. Viszont felhívja a törvényhozó figyelmét, hogy miért nem adott ki 
jogköröket és szankcionálási lehetőségeket a városnak. Az nem zavarja, hogy hány állat van a 
szomszédban, csak ne érezze annak a szagát. Ha zavarja a szag a szomszédokat, a városnak 
semmilyen szankció nincs a kezében, hogy eljárjon. Az állattartóknak is kellene valamilyen 
anyagi segítség, hogy pl. megépítsék a zárt trágyatárolókat, vagy, hogy azokat szagtalanítsák. 
 
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Nem támogatja Rácz Attila képviselő azon ötletét, 
hogy az egyébként is vastag testületi iratcsomót szaporítsák azzal, hogy interneten elérhető 
jogszabályt kinyomtassanak.  
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DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: Csatlakozva az előtte szólóhoz elmondja, hogy korábban 
éppen a képviselő-testület kérte az apparátustól, hogy minden tekintetben igyekezzen a 
papírral spórolni. Úgy gondolták, hogy a helyi rendeletek nyilvánosak, a honlapon elérhetők, 
illetve a hivatalban is elkérhetők.  
 
Mészáros Sándor képviselő szavaihoz kapcsolódva elmondja, hogy az önkormányzatnak az 
állattartási rendeletében most meg van határozva az a mód, hogy hogyan kell állattartási 
építményeket kialakítani. Mindenképpen zárt trágyatárolót kell kialakítani, és a csurgalékvizet 
is úgy kell elvezetni, hogy az ne okozzon gondot. A bűzzel kapcsolatban pedig a jegyzőnél 
marad környezetvédelmi hatósági hatáskörként a levegőtisztasági hatáskör, és ezt műszeres 
méréssel tudják mérni, így erre is lehet hatósági eljárást indítani, ha valakit a bűz zavar. Ez 
alapján lehet kötelezni az állattartót arra, hogy a levegőterhelés megszüntetése érdekében az 
elérhető legjobb technológiát alkalmazza.  
 
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A mai gazdasági válságban akik kisebb mennyiségben tartanak 
állatot önfenntartás érdekében, nem kellene bántani, hiszen az ott keletkező szagok sem 
mindig érezhetők, csak ha olyan a széljárás. Ennyit el kellene tűrni egymásnak. A nagy 
állattartókat pedig egyébként is kötelezik az előírások betartására.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Rácz Attila képviselő felvetette, hogy foghíjas lett a rendelet. 
Aljegyző úr is utalt rá, hogy jelenleg a jogszabályváltozások világát élik. Ezért azt javasolja, 
hogy decemberig várjanak, gyűjtsék össze a módosításokat, és január 1-től fogadjanak el egy 
új rendeletet, legyen az akár egy, akár három oldal. Most nem helyezhetik hatályon kívül, 
mert törvény írja elő, hogy kell állattartási rendelet.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Éppen erre gondolt ő is, helyezzék hatályon kívül a jelenlegit, és 
alkossanak újat.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.     
 
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 
29/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete: 

 
AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 

2.) Békés Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Ügyrendjének elfogadása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  
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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 javaslatot. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
291/2012. (IX. 27.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete – Békés Város 
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 
Szabályzat 7. sz. mellékleteként – a határozat mellékletét 
képező Gazdasági szervezet ügyrendjét elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
  Tárnok Lászlóné jegyző  

 
 

3.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) 
rendelet módosítása 

 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
előterjesztést.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Jelzi a képviselő-testület felé, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben adja bérbe az önkormányzati 
lakásokat, ingatlanokat. Hasznosnak bizonyult az a döntés, hogy olcsóbban hirdessék meg az 
üresen álló üzlethelyiségeket, mert a legutóbbi bizottsági ülésen sikerült kiadni a volt 
Libresszót vendéglátó egységnek, amely kis életet hoz a főtérre.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, 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 
30/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete: 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK 

BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE 
VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL 

szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 
m ó d o s í t á s á r ó l 
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A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 

4.) A Békési Kistérségi Társulás jövőjével kapcsolatos kérdések 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
előterjesztést azzal a pontosítással, hogy a 3. oldal 2. bekezdésében szereplő dátum helyesen 
2013. január 1. a 2012. január 1. helyett.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és a 
kiegészítésben szerepelő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 
kiegészítésben előterjesztett határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
292/2012. (IX. 27.) határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1.  kifejezi azon szándékát, hogy továbbra is tagja kíván 
maradni az átalakított Békési Kistérségi Társulásnak, és 
a következő feladatokat kívánja a társulás keretében 
ellátni:  

- a kistérségi informatikai hálózat működtetését; 
- belső ellenőri feladatok ellátását; 
- pályázatfigyelési, pályázatírási és projektmenedzseri 

feladatok ellátását; 
- terület- és térségfejlesztési feladatok ellátását; 
- a központi orvosi ügyeleti ellátás megszervezését, 

koordinációját (figyelembe véve az időközbeni 
jogszabályi változások előírásait), 

2. amennyiben a fenti feladatok ellátására a Békési 
Kistérségi Társulás saját bevételei nem adnak kellő 
fedezetet, a fenti feladatokra szükséges többletforrás – 
Békés Városra arányosan eső részét – 2013. évi 
költségvetésében biztosítja, 

3. felkéri Polgármesterét, hogy a szándéknyilatkozatot 
tartalmazó határozatot 2012. november 10-ig küldje 
meg a Békési Kistérségi Társulás részére. 

Határidő: a határozat megküldésére  
legkésőbb 2012. november 10. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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5.) A Békési Férfi Kézilabda Kft. működési támogatása és kamatmentes kölcsön 

kérelme 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és a 
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta.  
 
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 
293/2012. (IX. 27.) határozata: 

I.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Férfi 
Kézilabda Kft működési kiadásainak finanszírozásra 9.000 EFt 
póttámogatást biztosít 2012. évre az Önkormányzat 2011. évi 
szabad pénzmaradványa terhére. 

II.   

a) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 
Férfi Kézilabda Kft számára az utánpótlás nevelés 
költségeinek finanszírozására 4.000 EFt kamatmentes 
kölcsönt biztosít az Önkormányzat 2011. évi szabad 
pénzmaradványa terhére. A kamatmentes kölcsön 
visszafizetése egy összegben történik, határideje 2013. 
január 31. 

b) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza polgármesterét a kölcsönszerződés 
aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 

Határidő:       intézkedésre azonnal 
Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 
 

6.) Köznevelési törvény végrehajtási feladatai 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és támogatja 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, 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 

294/2012. (IX. 27.) határozata: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1.  kinyilvánítja azon szándékát, hogy 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. §. 
(4) bekezdése szerint vállalja, 

2. utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a köznevelési 
intézmények kötelező helyiség- és eszközeinek 
meglétét vizsgálja felül, a hiányok pótlására a 
novemberi képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot, 

3. utasítja köznevelési intézményei vezetőit, hogy az 
intézményi dokumentumokat 2012. november 30-ig 
vizsgálják felül és jóváhagyásra legkésőbb 2012. 
december 10-ig nyújtsák be a fenntartónak, 

4. utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Békési 
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
megállapodásának módosítását 2013. május 30-ig 
terjessze a békési és a tarhosi képviselő-testület elé. 

 
Határidő:  intézkedésre azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

 
7.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz  
 
SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Az előterjesztés kipostázása óta sem került még kiírásra a 
pályázat, de telefonon érdeklődött, és azt mondták, hogy október 15-ig kell csatlakozni.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és támogatja 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, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
295/2012. (IX. 27.) határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata csatlakozik a 2013-ra 
meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási 
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Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírást 
honlapján és a Városházi Krónikában teszi közzé. A 
támogatás forrását Békés Város Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében a szociális 
támogatások keretén belül biztosítja.  
 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 

8.) Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja 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 
296/2012. (IX. 27.) határozata: 

1. Békés Város Önkormányzata számlavezető 
pénzintézetétől – az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt-
től – 2013. január 1-tól 2013. december 31-ig terjedő 
időszakra maximum 250.000.000,- Ft felső határú, 1 
éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A hitelfelvétel 
célja a 2013. évi költségvetésben tervezett állami 
hozzájárulás, valamint pályázati pénzeszközök és 
pályázatos beruházások támogatásának szükség szerinti 
megelőlegezése.  

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 
polgármesterét a folyószámlahitel szerződés 
megkötésére. 

Határidő:         azonnal 
Felelős:             Izsó Gábor polgármester 
 

 
9.) Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása  

 
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 az 
előterjesztett határozati javaslatot elfogadásra javasolta azzal, hogy a II. pontot a 
kiegészítésben foglaltak szerint fogadják el.   
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön 
szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő I., és a kiegészítésben szereplő II. határozati 
javaslatot. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
297/2012. (IX. 27.) határozata: 

 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében, Békés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2012. 
(VIII.31.) rendelet 7. mellékletének  

a) 24. sorában a kommunális adó támogatás 
előirányzatát 1.000 EFt-tal csökkenti,  

b) 18. sorában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
előirányzatát 1.000 EFt-tal növeli. 

2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon arról, hogy az előirányzatok változását 
jóváhagyó határozat átvezetésre kerüljön az Önkormányzat 
2012. évi költségvetési rendeletében. 

Határidő:   intézkedésre azonnal  
Felelős:    Izsó Gábor polgármester  

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
298/2012. (IX. 27.) határozata: 

 

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

a) Az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért 
Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Csabai u. 30. 
képviseli: Bartyik Jánosné kuratóriumi elnök) 
támogatására 59.000,- Ft, 

b) Békési Református Egyházközség (5630 Békés, 
Széchenyi tér 21. képviseli: Katona Gyula vezető lelkész) 
támogatására: 79.000,- Ft, 

c) „Nefelejcs” Békési Kulturális és Hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület (székhelye: 5630 Békés, Szegedi 
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Károly utca 3. képviseli: Balog Gáborné elnök) 
támogatására 28.500,- Ft. 

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 
polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint támogatásban 
részesített szervezetekkel szerződést kössön az 1. pontban 
megjelölt összegekkel, azzal, hogy a támogatások 
felhasználásáról a támogatottaknak 2013. június 30-ig kell 
írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek 
elmaradása esetén – annak pótlásáig – az Önkormányzat 
minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás 
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén 
a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 
 

10.)  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a társulási 
megállapodás módosítása  

 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak 
tartotta az előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 
kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
299/2012. (IX. 27.) határozata: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
4/2007. (I. 17.) számú határozatával elfogadott, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok a Békési 
Kistérségi Társulás keretein belül történő ellátására 
vonatkozó társulási megállapodás módosításait az 
előterjesztéshez csatolt egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza polgármesterét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a társulási megállapodás 
módosításának, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 
Felelős:                   Izsó Gábor polgármester 
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11.) Inert hulladéklerakó üzemeltetéséhez tulajdonosi hozzájárulás 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta 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 
300/2012. (IX. 27.) határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Békési 
Hulladékgyűjtő Kft. az Önkormányzat tulajdonát képező 
békési 3777/1 hrsz-ú szemétlerakó telepen 2013. március 
31-ig inert hulladéklerakót üzemeltessen. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

 
12.) Petőfi u. 33. szám alatti ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. Észrevételezi, hogy 
az előterjesztés tárgyában pontosítás szükséges: nem haszonbérleti szerződésről van szó, 
hanem haszonkölcsön szerződésről. A határozati javaslatban már helyesen szerepel ez.  
 
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 
301/2012. (IX. 27.) határozata: 

 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Nemzetőrség Országos Szövetség Békés Megyei 
Közhasznú Szervezetével (székhelye: 5630 Békés, 
Szikszai u. 16.; elnöke: Hucz András) kötött –Békés 
Város Önkormányzata tulajdonát képező Békés, 
belterület 811 hrsz. alatt felvett, természetben az 5630 
Békés, Petőfi u. 33. szám alatt található ingatlanra 
vonatkozó haszonkölcsön szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2012. 
szeptember 30-ai hatállyal hozzájárul. 
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza polgármesterét a szerződés közös 
megegyezéssel történő megszűntetésével kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére, aláírására.  

Határidő:       értelem szerint 
Felelős:            Izsó Gábor polgármester       
 

 
13.) Gyermekétkeztetésre közbeszerzési eljárás kiírása 

 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy több mint egy éve 
tárgyalták az intézmények étkeztetésének átszervezését. Már akkor felhívta Barkász képviselő 
úr a figyelmet arra, hogy a minőség ne csökkenjen. Ez bizony nem történt meg. Romlott mind 
a mennyiség, mind a minőség. Ezért kéri, hogy a következő kiírásnál a Közbeszerzési 
Bizottság körültekintően járjon el annak érdekében, hogy ne csak az olcsóságot nézzék, 
hanem a minőséget is vegyék figyelembe, és arra is törekedjenek.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A fentiekkel kapcsolatban elmondja, hogy valamennyi 
konyhánk benne van, és belépett a mintamenza programba, ahol rendszeres ellenőrzések és 
különböző tápértékű anyagok összeállítására vállalkoztak, illetve egy, a gyermekélelmezéssel 
foglalkozó szakemberekből álló team ezt folyamatosan vizsgálja, és a legkorszerűbb és 
legjobb alapanyagokból összeállított tápláló, egészséges étrend kialakítása a cél. 
Mindenképpen javasolja, hogy a pályázatban szerepeljen az, hogy a mintamenza 
követelményeit be kell tartani, és ennek megfelelően mind a mennyiséget, mind a minőséget 
biztosítani kell.   
 
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 
302/2012. (IX. 27.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iskola 
Dr. Hepp Ferenc Tagiskola konyhájának 5 éves 
üzemeltetésére közbeszerzési eljárást ír ki.  
 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 

14.) Pályázati önerő biztosítása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását. 
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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 
303/2012. (IX. 27.) határozata: 

 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
23/2012. (VIII.31.) rendelet 5. mellékletének 12. 
sorában kimutatott EU önerő alap 25.024 EFt összegű 
előirányzatából 8.608 EFt összegű előirányzatot biztosít 
a Magyarország-Románia határon átnyúló 
Együttműködési program 2007-2013 HURO/1101 
kiírás 1. prioritási tengely 1.2 beavatkozási terület 1.2.1 
tevékenységi területére benyújtott nyertes pályázat 
Békésre jutó pályázati önerő biztosítására. 

2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon arról, hogy az előirányzatok változását 
jóváhagyó határozat átvezetésre kerüljön az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeleten. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 284/2012. (IX. 27.) 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: 
 

- Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válaszok: 1. Irányi utcai 
parkolási gond, Csabai úti sebességkorlátozás 2. Csabai úton kamionforgalom 
kitiltása 3. Zeneiskola kerítése 4. Szabó Dezső utca burkolathibái  

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A válaszokat elfogadja.   
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- Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz: Jégverem utca kátyúzása és 
Rákóczi utcai mederburkolás 

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

- Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott válaszok: 1. Kispince utcai 
sebességkorlátozás 2. Kossuth utcai ártézi kút 3. Közvilágítás  

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

- Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válaszok: 1. Önkormányzati rendeletek 
mellékleteinek pótlása 2. Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos 
javaslat 3. Gyalogátkelők veszélyes volta 4. Piactér 1. csapadékvíz elvezetése  

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: A válaszokat elfogadja, azonban kérdése, hogy valamennyi 
önkormányzati rendelet mellékleteit áttekintették?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Igen, valamennyi áttekintésre került.  
 

- Vámos László képviselő interpellációjára adott válasz: Váradi 30. közvilágítás 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja, de kérése, hogy a lakosság felé ismételten 
jelezzék, hogy ők is bejelenthetik a hibát. Illetve ismét jelezzék ezt a hibát is a DÉMÁSZ felé, 
mert még mindig lóg a lámpa.  
 
 
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 : 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: A Szík utca és a Galamb utca sarkán van egy ingatlan, 
amelynek a tulajdonosai egy évvel ezelőtt elköltöztek. Az ingatlant nem gondozza senki, 
viszont az udvart ellepte a gaz, parlagfű, mindenféle gyomnövény. A szomszédok 
megkeresték, hogy ez elviselhetetlen számukra, és kérdezték, hogy megtehetik-e, hogy 
bemenjenek, és levágják a parlagfüvet, mert egyikük allergiás rá. Továbbá az elhagyott 
ingatlanba befészkelték magukat az egerek, patkányok, és azok is átjárnak a szomszédba. 
Mivel ez több portát is érint, kéri, hogy hivatalból járjanak el ez ügyben.  
 
A városban nagyon sok embert érint, aki vályogházban lakik, hogy összerepedeztek a falak. 
Tudja, hogy ezek magántulajdonban lévő épületek, és az önkormányzat nem tehet semmit. 
Azonban konkrétan a Kispince utcán, a Nyíri utca és a Gőzmalom sor között minden 
bizonnyal a szárazságnak és az alacsony talajvízszintnek betudhatóan megbillent a járda. Ha 
jön az esős, havas időszak, ott nagyon komoly balesetek történhetnek. Egy ott lakó idős hölgy 
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már kétszer elesett ezen a megdőlt járdán. A páratlan oldalt érinti jobban, de a páros oldalon is 
van egy pár méteres szakasz, melyeknek a kijavítását kéri megoldani.  
 
A Bocskai utcán a Szík utca és a Jégverem utca közötti szakaszon van három nagyméretű 
kátyú, melyek kijavítását kéri. 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Lakossági kérés, hogy a Keserű sor végén lévő nagy téren, 
ahol szánkózni szoktak, az ott lévő mintegy 20 méteres árkot szeretnék lefedetni. A Szabó 
Dezső utcán, és máshol is van felesleges föld, amivel be lehetne ezt fedni, így 
biztonságosabban tudnák a szülők és gyerekek ezt a részt kihasználni.  
 
A Polgármesteri Hivatalban a kapubejáró alatt tárolják sokan a kerékpárjukat. Kérdése, hogy 
nem lehetne a dolgozók részére kialakítani egy biztonságos kerékpártárolót az udvarban?  
 
Kéri, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a kikötővel kapcsolatos ez évi részletes 
kiadásokról és bevételekről szóló kimutatást adjanak részére, illetve kéri a kikötő-naplót is 
rendelkezésére bocsátani.  
 
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Köszöni, hogy a DÉMÁSZ felé jelezték, hogy a lakosság is 
szólhat, ha meghibásodott lámpákat észlel. A Balázs képviselő úrtól kapott telefonszámon ő is 
jelzett, amely véleménye szerint arra jó, hogy egy magánszemély az előtte észlelt 
meghibásodást pontos címmel és helymeghatározással bejelentse, és azt kijavítják. A Bethlen 
utcán az OMW kútnál kijavították, de pl. a Penny Markettel szemben, ahol nem lakik senki, 
ott sem ég a lámpa, és azt nem fogja senki bejelenteni. Továbbá jelezte azt is, hogy a Liget 
bejáratánál lévő zebránál sem ég a lámpa. Azt kérte tőle az bejelentést felvevő, hogy járja 
végig a várost és írja fel, hogy hol nem égnek a lámpák. Ezt sajnos a maga részéről nem tudja 
felvállalni. Kéri, hogy olyan területeken, ahol nem laknak, az önkormányzat mérje fel a 
meghibásodásokat.  
 
Megkeresték a Baky u. 5. szám alatti társasházból, hogy a járda kijavítását kérik. Átadja a 
levelet a Műszaki Osztály vezetőjének, és kéri a kijavítását amennyiben lehetséges.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy a folyamatban lévő 
pályázatok megvalósításának állásáról folyamatosan tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 
Kéri, hogy készítsenek egy táblázatot, és azt folyamatosan aktualizálják, és folyamatosan 
terjesszék a képviselő-testület elé tájékoztatóként például a két ülés közti eseményeknél.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ  képviselő: Az uszoda előtt az utcai fronton törmelékek vannak, ami 
nagyon csúnyán néz ki. Kéri, hogy vagy simítsák el, és szórják meg fedőréteggel, vagy vigyék 
el.   
 
Visszatérő probléma az ivóvíz színelváltozása. A víz rendszeresen sötétbarna, és bizonyos 
területeken ez olyan sűrűn fordul elő, hogy gyakorlatilag lehetetlenné teszi a tisztálkodást is, 
nem hogy az ivást. A lakosok már nagyon türelmetlenek, kérik a vízdíj lefelezését, mert nem 
hajlandók ezt a vízdíjat fizetni azért a vízért, amit kapnak. Tényleg komolyan lépni kell, mert 
az embereknek a maguk szempontjából igazuk van. Tudja, hogy a Műszaki Osztály 
folyamatosan tárgyal ez ügyben a Vízművekkel, de véleménye szerint a képviselő-testületnek 
is foglalkoznia kell ezzel, mert a helyzet nem javul.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy megkeresték a Vízművek 
Zrt-t már sokszor, és személyesen is járt itt a műszaki igazgató és a területi szakaszmérnök. A 
műszaki osztályvezetővel meghallgatták, hogy mi a helyzet. Megnyugtató választ nem adtak, 
csak magyarázatot arra, hogy miért barna a víz. Megígérték, hogy ezt írásba is adják. Ettől 
azonban még nem lesz tiszta a víz. Összetett problémáról van szó. A barna uszadék vasoxid, 
ami abban az esetben, ha gyorsabb áramlás zajlik le azon a bizonyos keresztmetszetű 
vezetéken, mint általában, ez lemossa a lerakódást. Ezt okozhatja egy tűzcsap kinyitása, vagy 
csőtörés, de számtalan egyéb oka is lehet. Orvoslása az lehet, hogy folyamatosan próbálják 
kicserélni azokat az átereszeket, részeket, ahová el tudnak helyezni szivacsos tisztító 
berendezést, amely lesodorja ezt az uszadékot. Egyébként mindig fog képződni ilyen 
lerakódás, de ezeken továbbra is folyamatosan dolgozni kell. A legkritikusabb részeken meg 
kell csinálni ezt a szivaccsal történő mosatást. Az biztos, hogy ez a lakosságot nem fogja 
megnyugtatni, de tájékoztatják őket a helyi sajtón keresztül, és türelmüket kérik, hogy 
folyamatosan próbálják kiküszöbölni ezt a problémát.    
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Nem interpellációnak szánja, csak felvetés a közvilágítási 
meghibásodásokkal kapcsolatban, hogy annak idején pályázati pénzből kicserélték az izzókat 
energiatakarékosra, és azt mondták, hogy ezek élettartama kb. 10-12 év, amely már bőven 
eltelt, és ezért van az, hogy egyre több izzó megy tönkre. Nem lehetne megállapodást kötni a 
DÉMÁSZ-szal, hogy pl. kétheti, havi rendszerességgel egy éven keresztül vizsgálják felül az 
összes izzót és cseréljék ki, ne csak lakossági bejelentés alapján? 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy folyamatban van több olyan 
tárgyalás, amely szerint kicserélik a város legnagyobb részében a világítótesteket, amely 
valamennyi megtakarítást jelentene, és ebből fedeznék ennek az önköltségét. Most az 
ajánlatkéréseknél tartanak, jöttek is már ajánlatok a cserékre.  
 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az október havi képviselő-testületi és bizottsági 
ülések időpontjai – figyelemmel az október – november havi ünnepnapok miatt 
megváltoztatott munkarendre – a következők szerint alakulnak:  
 
2012. október 26. (péntek) 14.00 óra: Képviselő-testületi ülés 
Postázás: október 19. (péntek)  
 
Az ezt megelőző bizottsági ülések időpontjai:  
 
2012. október 17. (szerda) 16.00 óra: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság – lakásügyek 

2012. október 24. (szerda) 14.00 óra: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

2012. október 24. (szerda) 15.00 óra: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság   

2012. október 25. (csütörtök) 15.00 óra: Pénzügyi Bizottság   

 
Elmondja még, hogy hétfőtől az önkormányzat saját cége szállítja a szemetet. Kér mindenkit, 
hogy próbálják meg segíteni az átállást, a lakosság türelmét kérni az esetleges 
kellemetlenségek miatt. A vállalkozásokat pedig kérjék, hogy kössenek szerződést a céggel.  
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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  
  
 


