
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-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, 

 Vámos László, Mészáros Sándor, Bakász Sándor, Balázs László,  

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

 Rácz Attila, Pataki István képviselők 

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Farkas László aljegyző  

 Durkó Albert MPE Országos Cigánymisszió misszióvezető 

 Kiss Beáta Reményhír Intézményfenntartó Központ 

 Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója 

 Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vezetője 

 Erdősné Sági Mária Püski Sándor Városi Könyvtár igazgatója 

 Bagoly László Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezető 

 Szilágyi Erzsébet Kecskeméti Gábor Kulturális Központ munkatársa 

 Nánási Olga Békési Kistérségi Iskola gazdaságvezető 

 Guskáné Kiss Mónika BVSZSZK igazgató helyettes 

 Duma Konstantin bizottsági tagjelölt  

 Balog Krisztián Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 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 

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 

 Sápi András oktatási referens  

 

 

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 (Pocsaji Ildikó képviselő az ülés folyamán később érkezett). 

 

Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását a következő módosításokkal:  

 

Javasolja új napirendi pontként felvenni a mai ülés napirendjére a meghívóban nem szereplő, 

pótlólag kiosztott alábbi egyéb előterjesztést:  

 

IV/31. sorszámmal: Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület támogatási kérelme – nyílt 

ülésen 
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Javasolja, hogy a meghívóban kiközöltek szerint zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület 

a III/4. és a IV/25-26-27-28-29-30. sorszámú előterjesztéseket azzal, hogy a III/4. sorszámú 

előterjesztéssel kezdjék a zárt ülést. A IV/31. sorszámú előterjesztést a nyílt ülésen 

tárgyalandó napirendi pontok végén tárgyalja meg a képviselő-testület.  

 

Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi 

javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

236/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2012. augusztus 30-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

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

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

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

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/2. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

III. Előterjesztések 

1. Beszámoló Békés Város 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, és a 

2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 29.) rendelet módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

2. Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. II. negyedévben  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester     

3. Beszámoló a XXXVI. Békés-tarhosi Zenei Napok rendezvényeiről  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester     

IV. Egyéb előterjesztések      

1. Külsős pénzügyi bizottsági tag lemondása, az SZMSZ módosítása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet 

megalkotása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

4. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        
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5. Önkormányzati tulajdonban lévő terület forgalomképessé nyilvánítása, korábbi 

testületi határozat hatályon kívül helyezése, a vagyonrendelet módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

6. Közoktatási megállapodás felmondása, együttműködési megállapodás 

megkötése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

7. Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) 

című, TÁMOP-5.3-6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

8. Szent Lázár Szociális Központ székhelykérelme 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

9. Létszámleépítés többletköltségei miatti támogatásigénylés 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

10. Bölcsődei feladatátadás miatt intézményi létszámkeretek és előirányzatok 

módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

11. Pályázat benyújtása Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési 

feltételeinek biztosítására (KAB-KEF-12) 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

12. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

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

benyújtása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

14. Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program 

megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem pályázat 

ÁFA változás miatti többlet önerő módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

15. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület tagi kölcsön iránti kérelme 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

16. Javaslat rekonstrukciós keret felhasználására 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

17. A Békési Önkormányzati Tűzoltóságot érintő képviselő-testületi határozat 

módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

18. Békés Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott 

alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

19. Vállalkozói Alap pályázati felhívásának elfogadása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

20. Helyiségek bérletére vonatkozó bérleti díj csökkentése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        
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21. LOGO GAME Kft. kérelme 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

22. A Puskaporos tó halászati jogának haszonbérbe adása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

23. Rácz Attila képviselő turistautas interpellációs kérdésére adott válasz 

kivizsgálása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

24. A Békési Kistérségi Iskola által benyújtandó TÁMOP – 3.1.4.-12/2 pályázat 

benyújtása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

25. Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

26. Ifjúsági díjak adományozása  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

27. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

28. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

29. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

30. Cserekérelmek 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

31. Ápolási díj ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

32. Kamatmentes kölcsön formájában nyújtandó átmeneti segély ügyében benyújtott 

fellebbezés elbírálása  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

V. Bejelentések, interpellációk 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 

 

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

eseményekről, értekezletekről 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A közfoglalkoztatás keretében megvalósult Rákóczi utcai 

mederburkolással kapcsolatban észrevételezi, hogy ezáltal megnőtt a balesetveszély, mert ha 



 5 

valaki véletlenül beleesik, pl. gyerekek görkorcsolyával, vagy este, akkor komoly sérüléseket 

szenvedhet, mert betonlapokkal burkolták ki. Kéri, hogy ahol vannak ilyen veszélyes 

szakaszok, vagy táblával hívják fel a figyelmet a veszélyre, vagy lássák el korláttal, ezáltal 

védjék a közlekedőket.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt jegyzik, és az interpellációknál majd tárgyalják tovább.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Nagy hibának tartja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat megszüntetését.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez nincs megszüntetve, csak nem került még kiírásra. Másik 

szervezet ki fogja írni, ezt jelezték is a tájékoztatóban. 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 

237/2012. (VIII. 30.) 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. Kéri, hogy intézkedjenek ez ügyben.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy folyamatos tárgyalásban 

vannak az Erste Bankkal. Mostanra az adminisztratív akadályok elhárultak, minden engedélye 

megvan, és szorgalmazni fogják, hogy minél előbb nyíljon meg. Egyébként állandóan azt 

mondják, hogy egy-két hét múlva meglesz, de most már bízik benne, hogy így is lesz. 

 

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 

238/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A tájékoztató második oldalán szerepel, hogy felállnak a járási 

kormányhivatalok, és arra hívja fel a figyelmet, hogy ezzel párhuzamosan 2012. szeptember 

1-jétől működik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, és legújabb információi szerint 

fel fognak állni ennek járási szervezetei. Ez a városok életében szintén jelentős szerepet fog 

betölteni, és ennek is Békés lesz a központja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerik ezt az információt, de köszöni, hogy Képviselő Úr 

elmondta. 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 

239/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló Békés Város 2012. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről, és a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II. 

29.) rendelet módosítása 

 

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

megtárgyalta, és egyhangú igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.  

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak 

tartotta az előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  

 

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

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

240/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. 

évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.   

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete:  

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. II. negyedévben 

 

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

egyhangúlag javasolja a tájékoztatás elfogadását. A bizottsági ülésen is megköszönte, de itt is 

szeretné megköszönni a Gazdasági Osztály munkatársainak az előterjesztést, amely mindenki 

számára világosan tartalmazza az adatokat. Látszik, hogy a kötvény jó kezekben van, és a 

terveknek megfelelően használják.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Már szóvá tette korábban, hogy mi a helyzet a visszapótlási 

kötelezettséggel, és úgy tudja, a képviselő-testület azt vállalta, hogy a képződő nyereséget 

vissza fogja pótolni. Ezt nem igazán látja a mostani anyagban. Ez így van?  

 

VÁCZI JULIANNA osztályvezető: A táblázatból kivehető soronként, hogy milyen bevételek 

és költségek keletkeztek a kötvényforrás kezeléséből. Ebben az évben a képződött hozamból 

nem került sor felhasználásra, tehát ott maradt a számlán, és a tavalyi záró állományú kötvény 

alaptőke feletti része is. Ha felhasználás nincs, úgy gondolja, hogy a visszapótlási 

kötelezettségnek ilyen mértékig eleget tesznek. Arra, hogy ez elég lesz-e a visszafizetéskori 

kötelezettségre, most nem tud válaszolni, hiszen még addig öt év van. Viszont úgy gondolja, 

hogy felelősen kezelik a kötvényt, mert pillanatnyilag felhasználás nem történt, és remélik, 

hogy nem is kell. A költségvetésbe egyébként be van állítva a bevétel, de remélik, hogy nem 

kerül rá sor. Tavaly is csak csekély mértékben került sor átvezetésre.   

 

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 

241/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a BUDAPEST PRIV-

INVEST Kft. által készített, a kötvényforrás pénzügyi 

műveleteinek eredményéről szóló 2012. II. negyedévi 

tájékoztatót tudomásul veszi.     

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a XXXVI. Békés-tarhosi Zenei Napok 

rendezvényeiről 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirendi pont tárgyalásához megjelenteket,  a Zenei 

Napok lebonyolítóit: Koszecz Sándor igazgató urat, Bagoly László művészeti vezetőt és 

Szilágyi Erzsébet asszonyt, aki a Kulturális Központ részéről az operatív munka jelentős 

részét végezte.  

 

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

megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangú igen szavazattal javasolta az elfogadását. Néhány 

gondolatot kíván ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Az első az, hogy nívós rendezvény volt, 

és ugyan az előterjesztés végén nem szerepel az aláírása, de Bagoly László úrnak szeretne 

köszönetet mondani, aki mint az egész rendezvény művészeti vezetője, úgy gondolja, hogy a 

Kulturális Központ stábja mellett nagyon színvonalas munkát végzett. Erről a helyről szeretne 

gratulálni hozzá. Koszecz igazgató úrnak is köszöni az anyagot. Közérthetően, és nagyon jól 

összefoglalta, hogy mi történt júniusban Békésen. A bevétel úgy alakult, hogy az 

önkormányzatnak csak egyharmadnyi részt kellett hozzátenni, hiszen saját bevételből elő 

tudták teremteni a teljes költség kétharmadát. Nőttek ugyan ebben az évben a jegyárak, de 

országos viszonylatban ez még mindig alacsony ahhoz képest, hogy más szinteken milyen 

árak vannak. A bérlet nagyon jó ötlet volt, hiszen elérhető áron biztosította azt, hogy két héten 

keresztül a kultúrára igényes közönség tudott szórakozni. A pályázatból még egymillió Ft 

beérkezett a végén, így átcsoportosítással a Madzagfalvi Napok költségvetését is tudják 

javítani. Illetve nem volt benne a két ülés közti tájékoztatóban, de el kell mondania, hogy 

ebben az évben is volt a BÉTAZEN-en néptánc est, és Mahovics Tamás úr Augusztus 20. 

alkalmából egy nívós állami elismerést kapott. Reméli, hogy erről is hallhatnak majd az 

előterjesztőktől. Szívből gratulálnak, mert ez is messze földre viszi a város jó hírét.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Csak csatlakozni tud Mucsi András képviselő-társához. Valóban 

az előterjesztés nagyon magas színvonalú, legalább olyan, mint maga a rendezvény volt. Aki 

nem tudott részt venni minden programon, de elolvasta a beszámolót, akkor hasonló élménye 

lehetett, mint ha ott lett volna a rendezvényen. Gratulál hozzá az előterjesztés elkészítőjének, 

és természetesen a lebonyolításhoz is, hiszen ahogyan Mucsi képviselő-társa említette, a mai 

nehéz gazdasági helyzetben ilyen színvonalon megrendezni egy eseményt igazán nagy dolog.   

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Csatlakozik az előtte szólókhoz. Sikerült a rendezvényt úgy 

lebonyolítani, hogy a költségvetési keretek között maradtak, és még maradt is belőle. Ehhez 

gratulál. Felhívja a figyelmet arra, hogy a táblázatban egy kis számolási hiba történt: a 

kiadásoknál a 3-as tételnél, de a vége egyezik.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Minden elhangzott már szinte, azokat nem is szeretné 

megismételni. Csupán egy dologra hívja fel a figyelmet, hogy a Szép Magyar Beszéd tábor is 

megrendezésre került, és Gellénné Körözsi Eszternek is köszönet jár, aki ezt lebonyolította 

ugyanazon a magas színvonalon, mint eddig is volt ez a rendezvénysorozat.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat. Mindenki megdicsérte valóban 

méltó módon a tartalmi részt, a maga részéről az anyagi részéhez fűz megjegyzést. Azt tudni 

kell, hogy a kulisszák mögött nagyon komoly erőfeszítésekre került sor. Olyan áldozatot 

vállaltak többen a rendezésben a szervezők, rendezők részéről, amelyet korábban nem kellett, 

a Zeneiskola, a különböző kurzusok, a Kulturális Központ részéről, és ezek nincsenek benne a 

számokban. Egyrészt köszönet ezért, másrészt el kell mondania, hogy hosszú távon ez nem 
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fog így működni, hogy ilyen elvonások legyenek. Az a javaslata, hogy annak az egymillió Ft-

nak, amit pluszban megnyert a Kulturális Központ a BÉTAZEN-re, egy részét arra fordítsák, 

hogy ezek részben kompenzálásra kerüljenek. Elsősorban azért, mert ezzel is a jövőt építik, 

pl. hangszerjavítások, amik eddig elmaradtak. A Madzagfalvi Napokra is javasolnak ebből a 

pénzből valamennyit, ezért kéri, hogy osszák meg. A maga részéről is megköszöni mind a 

beszámolót, mind a végzett munkát mindenkinek.   

 

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

elfogadására előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

242/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Kulturális 

Központ XXXVI. Békés-tarhosi Zenei Napok 

rendezvényeiről szóló beszámolóját elfogadja.      

Határidő:  értelem szerint  

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.) Külsős pénzügyi bizottsági tag lemondása, SZMSZ módosítása 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri Duma Konstantin urat, hogy néhány szóban 

mutatkozzon be. 

 

DUMA KONSTANTIN: Békésen él több mint húsz éve, lassan 23 – 25 éve. Több helyen 

dolgozott Békésen, és Békéscsabán is. Az utóbbi néhány munkahelyéről szeretne tájékoztatást 

adni. Dolgozott az Olimpik Kft-nél mint kereskedelmi vezető, Békéscsabán az 

Intertechnikánál volt logisztikai vezető, volt egy vállalkozása, működtetett egy 

vámügynökséget majdnem tíz éven keresztül. Jelenleg a Szent Lázár Alapítványnál dolgozik 

mint igazgató helyettes.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mindenesetre meggyőző volt személyének kiválasztásánál, 

hogy a pénzügyekben jártas, hiszen vállalkozott, gazdálkodással is foglalkozott. Bíznak 

benne, hogy a bizottsági munkájában is helyt fog állni, amennyiben a képviselő-testület 

megválasztja.   

 

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

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

tartotta. 

 

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

243/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

 Békés Város Képviselő-testülete 

1. tudomásul veszi Domokosné Bartyik Márta nem 

képviselő pénzügyi bizottsági tag lemondását 2012. 

augusztus 31-i hatállyal, helyére Duma Konstantint 

(szül.: Cadea /Kágya, Románia/, 1966. 04. 25.; 5630 

Békés, Durkó u. 14. sz. alatti lakos) választja 2012. 

szeptember 1-jétől a jelenlegi Képviselő-testület 

megbízatásának hátralévő idejére a Pénzügyi 

Bizottság nem képviselő tagjának, 

2. a Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 13/2011. (IV. 1.) ör. 2. Függelékének 2. 

pontjában Domokosné Bartyik Márta nevét 2012. 

szeptember 1-jei hatállyal Duma Konstantin nevére 

módosítja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

 A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 13/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A vonatkozó törvény értelmében a megválasztott bizottsági 

tagnak esküt kell tennie. Felkéri Duma Konstantin urat, a Pénzügyi Bizottság megválasztott 

nem képviselő tagját az eskütételre. Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel időtartamára 

álljanak fel. 

Duma Konstantin bizottsági tag az esküszöveg előmondásával az alábbi szövegű esküt letette:  

 „Én, Duma Konstantin becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; BIZOTTSÁGI TAGSÁGI tisztségemből eredő feladataimat 

BÉKÉS VÁROS fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!”  
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Az esküokmány jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az eskütétel után gratulál a megválasztáshoz, és átadja a nem 

képviselő bizottsági tag részére a megbízólevelet.  

 

 

2.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

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

előterjesztést.  

 

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

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az 

üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő. 

 

 A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete:  

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS 

ELLÁTÁSOKRÓL 

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

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

 

3.) Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet 

megalkotása 

 

 

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

előterjesztést, és az írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslattal együtt elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek.  

 

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, elsőként szavazásra 

bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete:  

 

AZ EGYES TILTOTT, KIRÍVÓAN 

KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az írásos kiegészítésben szereplő határozati 

javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

244/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottságot, hogy vizsgálja felül és terjessze a Képviselő-

testület elé, Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az egyes tiltott, kirívóan közösségellen 

magatartásokról szóló önkormányzati rendeletével érintett 

önkormányzati rendeleteket. 

 

Határidő:  2012. novemberi képviselő-testületi ülés 

Felelős:     Mészáros Sándor bizottsági elnök 

 Tárnok Lászlóné jegyző 

 

 

4.) A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

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

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

előterjesztést.  

 

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

kiegészítésben szereplő határozati javaslattal együtt elfogadásra javasolja.  

 

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

bocsátja az írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

245/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak 

lehetőségét, hogy a helyi védelem alatt álló fák országos 
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védelem alá helyezhetőek-e, és a vizsgálat eredményéről 

legkésőbb 2012. novemberi ülésén tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 

 

Határidő:  tájékoztatásra legkésőbb 2012. novemberi  

 képviselő-testületi ülés 

Felelős:     Izsó Gábor  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete:  

 

A HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

VÉDELMÉRŐL 

szóló 4/1998. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

5.) Önkormányzati tulajdonban lévő terület forgalomképessé nyilvánítása, 

korábbi testületi határozat hatályon kívül helyezése, a vagyonrendelet 

módosítása 

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság ezt az előterjesztést is tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását a most kiosztásra került kiegészítéssel 

együtt.  

 

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

bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

246/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1) a tulajdonát képező, Békés belterület 3738/2 helyrajzi 

szám alatt felvett területet az önkormányzati 

vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
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21/2012 (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) 

bekezdése alapján forgalomképessé nyilvánítja, 

2) felkéri polgármesterét az önkormányzati vagyonról és 

a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 

29.) önkormányzati rendelet 7. § (3) g) pontja alapján 

a 3738/2 helyrajzi szám alatt felvett, az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, kivett beépítetlen 

terület Csapó Imre pékmester, egyéni vállalkozó 

(5630 Békés, Gagarin u 26.) részére történő 

értékesítésére, 

3) tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a vevő a 

3738/2 helyrajzi szám alatt felvett területre építési 

engedélyt nyújtson be, 

4) hatályon kívül helyezi a 223/2012. (VI. 28.) és a 

224/2012. (VI. 28.) számú határozatokat. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az írásos kiegészítésben a rendelet-tervezet 

5. § a) pontjának pontosítására vonatkozó módosító javaslatot.   

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

247/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzati 

vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet tervezet 5. § a) pontját az alábbi pontosítás 

szerint fogadja el: 

 

 „A nyílt és feltételhez nem kötött értékesítési eljárás során 

a legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére történik az 

értékesítés. A vagyontárgy értékesítéséről szóló pályázati 

felhívást 15 napon keresztül helyben szokásos módon 

közzé kell tenni, valamint legalább egy alkalommal a helyi 

médiában meg kell hirdetni.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet az 

előbbiekben elfogadott pontosítás figyelembevételével.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete:  

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A 

VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL 

szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

6.) Közoktatási megállapodás felmondása, együttműködési megállapodás 

megkötése 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a jelenlévő Durkó Albert urat, az MPE Országos 

Cigánymisszió vezetőjét, illetve Kis Beáta asszonyt, az intézmény főigazgatónőjét.  

 

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

ezt az előterjesztést is megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. A képviselő-testület 

tájékoztatására elmondja, hogy a Reményhír Intézménynek Szabó Istvánné gyulai illetőségű 

pedagógus az igazgatója, és Gyulán van egy tagintézménye, illetve Békésen az egykori 

Eötvös Székhelyintézmény, és az Epreskerti Óvoda.  

 

Elmondja még, hogy az oktatás teljes átalakulása során a városban is egyre jobban 

pluralizálódik az intézményfenntartói kép. Van egy református, egy önkormányzati, illetve a 

Tisza Kálmán állami iskola, és megjelent egy új fenntartó, a Magyar Pünkösdi Egyház, amely 

oktatási intézményt tart fent. A városnak, ahogy elmúlt hónapokban Polgármester Úr is 

megfogalmazta, koordinatív szerepe van. Megemlíti, hogy Vámos László tanácsnok úr lett a 

közelmúltban a sportiskolai képzés felelőse, és az általános iskola és a gimnázium között a 

speciális sportosztályi képzést fogja koordinálni, illetve már végzi is ezt a munkát. Tehát az 

önkormányzat feladatának tekinti, hogy a fenntartók között koordináljon.  

 

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

elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen jelezte, hogy természetesen a 

napirendi pontot megszavazzák, de a napirendhez kapcsolódóan volt egy észrevétel, amelyet 

az átadás-átvétel során nem hivatalos csatornákon jeleztek. Erre reagálva megkereste a 

Kormányhivatal Oktatási Főosztályát, és levélben kért tájékoztatást az átadás-átvételről. Az 

ezzel kapcsolatos állásfoglalást a képviselők megkapták, kéri szíves tudomásulvételét.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem hivatalosan tudomásul veszik, mert nem volt hivatalos ez 

az egész, de köszönik az információt.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Az szerepel az előterjesztésben, hogy az egyház jogosulttá válik 

az állami kiegészítő normatívára. Az önkormányzat nem válna jogosulttá?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A kiegészítőre nem. Az intézmény megalakulásával működési 

engedélyt kapott az iskola, és ezáltal az állami normatíva egyértelműen őket illeti meg. A 

kiegészítő normatíva pedig az egyházakról szóló törvény értelmében illeti meg. Tehát az 
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önkormányzat lemondott az állami normatíváról, illetve átengedte a Reményhír Intézménynek 

ezt a lehetőséget. Az iskola után az önkormányzat nem kap állami normatívát, és kiegészítő 

normatívát eddig sem kapott, azt mindig az önkormányzat tette hozzá.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Mi a garancia arra, hogy megkapja az állami támogatást az 

egyház?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megállapodás, illetve törvény garantálja.   

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Rácz Attila képviselő elhagyta az üléstermet, így 

a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

248/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete a 168/2012. (V. 24.) 

számú határozata 1. és 4. sz. mellékleteként elfogadott 

Közoktatási megállapodásoknak a Reményhír 

Intézményfenntartó Központ által azonnali hatállyal 

történő felmondását tudomásul veszi. 

2. Békés Város Képviselő-testülete a Reményhír 

Intézményfenntartó Központtal a határozat mellékletét 

képező együttműködési megállapodást jóváhagyja a 

békési oktatási intézmények további működtetése 

vonatkozásában, és felhatalmazza polgármesterét annak 

aláírására. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

7.) Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) 

című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása 

 

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

megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta a pályázat benyújtását. Hálásak lehetnek azért, hogy 

az Országos Cigánymisszió Békést választotta székhelynek. Elég nagy szervezetté nőtte ki 

magát időközben, és több ezer embert érnek el. A foglalkoztatotti létszáma is több ezer főre 

tehető. A Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat mellett két olyan erős civil szerveződés 

van a városban, amely romákkal szakszerűen foglalkozik. Az egyik a Szent Lázár Alapítvány, 

és a hozzá kapcsolódó Szociális Szolgáltató Központ, illetve a Cigánymisszió. Ez a nagyon 

magas színvonalon összeállított pályázat is azt mutatja, hogy olyan emberek foglalkoznak a 

romák speciális kérdéseivel, felzárkóztatásával, akik értenek is hozzá. Ehhez a munkához sok 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását. Bizottsági ülésen felvetődött, hogy 

igen sok pályázat kerül benyújtásra a képviselő-testület jóváhagyásával. Mucsi András 

képviselő ezt az előterjesztést vetette fel példának, hogy valamivel több információt szeretne 

kapni a pályázatokról. A maga részéről kéri, hogy a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban 

valamilyen visszajelzést adjanak a képviselő-testületnek. Ugyanis a megszavazás és benyújtás 

után nagyon kevés információ jut vissza arról, hogy milyen stádiumban van, hogyan 

valósulnak meg ezek a pályázatok.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Megismétli az általa a Pénzügyi Bizottság ülésén elmondottakat. 

Nagyon jó dolog, hogy egy ilyen nagyságrendű összeg érkezhet a városba erre a célra. 

Valószínűnek látják, hogy az a munka, amit elkezdtek a városban hosszú évekkel ezelőtt, az 

érik be mostanra, és érződik a hatása. Hosszú évek óta visszatérő probléma ez, nagyon sok 

pénz került ebbe a rendszerbe, de úgy látták eddig, hogy sosem azokhoz került, akikhez kellett 

volna. Most már ezek a szintek kikapcsolásra kerülnek, és a valóban arra rászorultakhoz jut el. 

Ezáltal talán megoldódik ennek a rétegnek is a problémája. Az a munka, amit a misszió ebben 

évek óta végzett, a városnak egy olyan feladatát vette át és viszi magával, amit régóta nem 

tudnak igazából hatásosan kezelni. Ezért köszönetét fejezi ki, és sok erőt, egészséget kíván 

ehhez a feladathoz.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Néhány gondolatot fűz az előbb elmondottakhoz. A Szent Lázár 

Alapítvány is foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, és a következő lépcsőben már a hátrányos 

helyzetűek, elsősorban a cigány lakosság, illetve csökkent munkaképességűek részére újabb 

pályázat körvonalazódik munkahelyteremtésre, mellyel a napokban keresték meg. Ezt azért 

említi meg, mert az egész telep-program akkor ér valamit, ha majd munkahelyhez tudják 

juttatni az embereket, mert mindannyian tudják, hogy itt van a probléma gyökere. Ebben is 

lesznek kezdeti lépések; úgy tudja, hogy kezdetben 15 főnek szeretnének munkát biztosítani 

savanyító üzemben, stb. Olyan nagy a munkanélküliség, hogy nagyon nagy az igény rá. Ha ez 

megvalósulna, akkor valóban példaértékű lehet az, ami Békés Városában történik, és ennek 

elsősorban civil szervezetek, egyházak a teherviselői. Részben az önkormányzat most 

szerényen a koordináló szerepbe helyezkedik, és szerinte ez így is van jól.   

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Rácz Attila képviselő visszatért az ülésterembe, 

így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő. 

 

 

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

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

249/2012. (VIII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás 

hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 

kódszámú pályázati felhívásra vonatkozóan elkészített 
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pályázat benyújtásával egyetért és a pályázati program 

megvalósítását támogatja. 

 

Határidő: a pályázat benyújtási határideje: 

2012. szeptember 30. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

8.) Szent Lázár Szociális Központ székhelykérelme 

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  

 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

250/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1.) a tulajdonát képező Békés belterületen elhelyezkedő 

3076 helyrajzi számú kivett általános iskola 

művelési ágba tartózó, természetben Békés Hunyadi 

tér 1/1 sz. alatt található ingatlant a Szent Lázár 

Alapítvány részére – változatlan feltételekkel -2012. 

szeptember 7. napjától 2017. szeptember 6. napjáig 

– további 5 évre ingyenes haszonkölcsönbe adja az 

önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati 

rendelet 10. § (1) bekezdése alapján.   

2.) hozzájárul ahhoz, hogy a Szent Lázár Alapítvány 

által létrehozni kívánt, Békés Manufaktúra Humán 

Szolgáltató Non-profit Kft a fenti ingatlant 

székhelyként bejegyezhesse, 

3.) felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötéssel 

kapcsolatos okiratok aláírására, valamint a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

4.) az önkormányzati vagyonról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 

28.) önkormányzati rendeletének Függelékét 

kiegészíti az 1. pontban írt használati jog alapítással 

kapcsolatban rögzítendő adatokkal. Felkéri a 

jegyzőt, hogy az átvezetésről gondoskodjon. 

Határidő:     értelem szerint 

Felelős:         Izsó Gábor polgármester  

 

   



 19 

9.) Létszámleépítés többletköltségei miatti támogatásigénylés 

 

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

kiegészítésben szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadásra.  

 

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

kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az 

üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

251/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete közoktatási feladatok - 

egyházi fenntartó részére történő - átadása 

következtében a Békési Kistérségi Iskolával 

közalkalmazotti jogviszonyban álló 1 fő takarítónő, 1 fő 

konyhai dolgozó, 1 fő karbantartó és 1 fő pedagógus 

munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetését rendeli el 2012. augusztus 31. napjával. 

2. Az Önkormányzat költségvetési szerveinél és a 

Polgármesteri Hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, 

az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 

tervezett új álláshelyeken szervezeti változás, 

feladatátadás következtésben a létszámcsökkentéssel 

érintett álláshelyen a foglalkoztatottak jogviszonyban 

töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nincs lehetőség. 

3. Békés város Képviselő-testülete a 4 fő 

létszámleépítésének többletköltségeire egyszeri 

költségvetési támogatást igényel a központi 

költségvetésből a 2/2012. (III.1.) BM rendelet alapján. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

10.) Bölcsődei feladatátadás miatt intézményi létszámkeretek és 

előirányzatok módosítása 

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

252/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete a bölcsődei feladatok átadása miatt a Békés Városi 

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet létszámkeretét 52 fővel (ebből 

51 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős munkavállaló) csökkenti, a Békési 

Kistérségi Óvoda és Bölcsőde létszámkeretét 52 fővel (ebből 51 fő teljes munkaidős, 1 

fő részmunkaidős munkavállaló) megnöveli 2012. július 1-i hatállyal. 

2. Békés város Képviselő-testülete a bölcsődei feladatok átadása miatt elrendeli 

a) a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 

költségvetésében az alábbi előirányzatok zárolását: 

- a személyi juttatások          27.451 EFt 

- járulékok                7.370 EFt 

- dologi kiadások               7.339 EFt 

- Intézményi működési bevételek           2.221 EFt 

- Működési költségvetés támogatása  39.939 EFt, 

b) a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében az alábbi 

előirányzatok jóváhagyását: 

- a személyi juttatások          27.451 EFt 

- járulékok                7.370 EFt 

- dologi kiadások               7.339 EFt 

- Intézményi működési bevételek           2.221 EFt 

- Működési költségvetés támogatása  39.939 EFt. 

3. Békés város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy a 

létszámkeret és az előirányzatok változását jóváhagyó határozat átvezetésre 

kerüljön a 2012. évi költségvetési rendeleten. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

 

11.) Pályázat benyújtása Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 

működési feltételeinek biztosítására (KAB-KEF-12) 

 

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

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

előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  
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Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

253/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

1.) Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 

„Pályázat benyújtása Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 

biztosításra” - KAB-KEF-12 kódszámú - pályázati 

kiírásra.  

2.) A pályázathoz szükséges 2.200 Ft pályázati díj 

befizetését és az 5 % saját erőt, 25.000 Ft-ot Békés 

Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

3.) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a Mentálhigiénés Egyesülettel 

(5630 Békés, Borosgyán utca 1/1, képviseli: Szűcs 

Judit elnök) a pályázatban foglalt célok 

megvalósítása érdekében megbízási szerződést 

kössön, valamint felhatalmazza valamennyi 

szükséges jognyilatkozat megtételére és aláírására. 

 

Határidő: Pályázat beadása: 2012. augusztus 31. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

12.) Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervének 

jóváhagyása 

 

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

az előterjesztést, és a kiegészítés szerinti határozati javaslatot javasolja elfogadásra.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Mennyit fog fizetni a lakosság, illetve a céggel kapcsolatos 

költségeket ki fizeti és mikortól?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Jelenleg a lakosság részére a kommunális adó évi 18 ezer Ft. 

Az, hogy a jövőben mennyit fog fizetni a lakosság, még pontosan nem tudott. A 

hulladékgazdálkodásról szóló új törvény talán szeptemberben kerül elfogadásra. Egyelőre 

mendemondákra támaszkodhatnak, de a lerakási díjat valószínűleg emelik, köteleznek a 

szelektív hulladékgyűjtésre. Részleteket még nem lehet tudni, de az valószínű, hogy a 

hulladékgazdálkodás, illetve a szemétgyűjtés tekintetében a lakossági terhek nőnek, mert a 

lerakási díjat törvényi szintre emelik, és az összege is emelkedni fog. Éppen ezért célszerű 

minél kevesebbet lerakni a hulladéklerakóba, és minél többet kiszedni belőle, ami egyéb 

módon hasznosítható. Ezért nagyon nehéz még most megmondani, hogy mennyit fizet a 

lakosság. Egyesek szerint 3 ezerrel, mások szerint 6 ezer forinttal lesz több jövőre a 

tonnánkénti lerakási díj, de azt is hallották, hogy négy év alatt 12 ezer forintra akarják emelni. 

Ezért mindenképpen célszerű egy olyan céggel végeztetni ezt a munkát, amely az 
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önkormányzat és a lakosság érdekeit tartja elsősorban szem előtt, és nem profitorientált, 

illetve a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzésére jobban meg vannak az eszközei az iskolákon, 

óvodákon, egyéb lehetőségeken keresztül. Ezért pontos összeget most nem tud mondani. 

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Kérdése, hogy az új szolgáltató változtat-e a 

hulladékgyűjtő járművek begyűjtési útvonalán? Lakossági megkeresés miatt kérdezi ezt. 

Békés – Dánfokon vannak olyan utcák, ahová nem megy be a kukás autó, hanem ki kell vinni 

a sarokra a hulladékgyűjtő edényeket. Ez szilárd burkolatú út esetén is így van.  

 

ILYÉS PÉTER BKSZ ügyvezető: Válaszában elmondja, hogy szeptemberben felülvizsgálják 

a szállítási útvonalakat, és ez alapján fogják meghatározni. Előzetesen úgy tudja, hogy nem 

fog változni az útvonal és a gyűjtési napok, azonban amennyiben változik, arról minden lakót 

tájékoztatnak szórólapon, illetve egyéb formában.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tehát automatikusan nem fog változni, hiszen előbb be kell 

üzemelni az új céget, és az időpontokon sem változtatnak. Majd a tapasztalatok alapján 

később esetleg változtatnak, ha szükséges lesz.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A bizottsági ülésen megfogalmazott gondolatok mentén, mely 

szerint mindaddig, amíg nem látják, hogy önkormányzati szinten mekkora költséget képvisel 

az új szolgáltató cég indulása, addig nem tudják tiszta szívvel támogatni ezt az előterjesztést. 

A módosító indítványt meg is fogalmazta a bizottság.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A kiegészítő javaslatban benne van, hogy készítsenek tervezetet 

a következő időszakra. Akkor is elmondta, hogy ha csak tisztán önkormányzati erőből valósul 

meg, akkor biztosan nagyobb terhet ró, ha sikerül pályázati pénzeket, vagy a Startmunka 

programból bekapcsolni munkaerőket, akkor kisebb lesz a teher. Nyilván egy induló 

vállalkozásnál van egy kifutási idő. Amit most elkezdenek, alkalmas arra, hogy a hulladékot 

összegyűjtsék, és beszállítsák a legközelebbi lerakóra. A távlati cél az, hogy a keletkező 

nyereséget – ha lesz ilyen – folyamatosan visszaforgassák. Biztos, hogy kell néhány év, hogy 

rentábilis legyen, hiszen befektetés, gépek, eszközök nélkül nem lehetséges. Az elv az, hogy 

az önkormányzat a legjobb gazdája egy kommunális szolgáltatásnak, és ez nem véletlenül 

fogalmazódott meg a törvényben is, hiszen 51%-os tulajdonjogot írtak elő. Egy vállalkozónak 

első érdeke, hogy nyereséges legyen, az önkormányzatnak viszont a lakosság érdekeit kell 

nézni. Bíznak benne, hogy ezek a kételyek eloszlanak majd, és ez a Kft. valamennyiük „közös 

gyermekeként” jól fog működni. A jelenlegi vállalkozóval is kereste a kapcsolatot, kérte, 

hogy tárgyaljanak, de nem sikerült ezt realizálni. Egyébként ennek ellenére is tudnak 

együttműködni, eddig sem zárkóztak el ettől, de ez a kommunikáció a vállalkozó részéről 

valamilyen ok miatt megszakadt, amit a maga részéről sajnál.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A törvényhozók valószínűleg alaposan átgondolták, és 

azért látták jónak, hogy az önkormányzatoknak biztosítanak nagyobb részt ebben. Lehet, hogy 

gazdaságosabban, és ugyanolyan módon tudják majd végezni ezt a feladatot, mint a 

vállalkozók. Részben már elmondta Polgármester Úr a lehetőségeket.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A FIDESZ frakció nem fogadja el ezt az előterjesztést, de ennek 

ellenére azt kéri, ha megszavazza a képviselő-testület, akkor egyöntetűen álljanak mellé ennek 

a dolognak, és próbálják segíteni, hogy jól működjön. Egy induló vállalkozásnál mindig lehet 

kisebb hibákat találni, de kéri, hogy ne a rosszat keressék. Ha sikerül ez a vállalkozás, akkor 

az valamennyiük sikere lesz.  
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RÁCZ ATTILA képviselő: Félreértés ne essék, a törvényalkotói szándékot nem kifogásolták, 

csupán egyszerűen látni akarják, hogy mennyibe kerül a városnak az új cég indítása. 

Látszódjék az üzleti tervben, hogy mit kell még megvásárolni, mit vettek meg, mennyibe fog 

kerülni. Ha egy vállalkozást indítanak, annak tisztán és világosan látni kell a költségeit.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez szerepel a kiegészítés szerinti határozati javaslat 4. 

pontjában.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kiegészítésként elmondja, hogy nincs semmi kifogása a 

vállalkozó ellen, de ahogy Polgármester Úr is mondta, együtt kellene működni, a 

tapasztalatokat a városnak fel kell használni. Azonban kettőn áll a vásár. A múltkor is mondta, 

hogy a jelenlegi szolgáltatóra szüksége lenne a városnak, de valami miatt Pataky Attila nem 

akar közeledni. Továbbra is szeretne monopóliumot magának, de tudomásul kell venniük 

mind az önkormányzatnak, mind a vállalkozónak a törvényben foglaltakat.  

 

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

bocsátja a kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

254/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

1.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. évre vonatkozó 

üzleti tervét. 

2.) A Képviselő-testület javasolja a Taggyűlés részére a 

Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti 

tervének elfogadását, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Taggyűlésen e döntés szerint 

szavazzon. 

3.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft. az Önkormányzat tulajdonát képező 

0151/6 hrsz-ú ingatlan f) földrészletén inert 

hulladékkezelő telepet létesítsen és üzemeltessen. 

Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. az inert 

hulladékkezelést követően maradékanyagként keletkező 

anyagot a tulajdonát képező 0151/6 hrsz-ú ingatlan h) 

földrészletén véglegesen elhelyezze.  

4.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri polgármesterét, hogy a Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft. jövő évi üzleti tervét az új 

hulladékgazdálkodásról szóló törvény Országgyűlés 

általi elfogadását és kihirdetését követő képviselő-

testületi ülésre újra dolgoztassa ki, és terjessze be 

különös tekintettel a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés bevezetésének költségvetésére, illetve 
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az ehhez esetelegesen igénybe vehető pályázati 

támogatási forrásokra. 

 

Határidő:        értelem szerint 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Bejelenti, hogy a fenti szavazásnál tartózkodni kívánt, de tévesen 

az „igen” gombot nyomta meg. Kéri, hogy szavazatát tartózkodásnak vegyék.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A bejelentést tudomásul veszi, ennek megfelelően megállapítja, 

hogy az előző szavazás szavazati aránya a következő: 7 igen, 3 tartózkodás (Megjegyzés: A 

határozat előtt már az így korrigált szavazati arány került feltüntetésre.) 

 

 

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

pályázat benyújtása 

 

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

megtárgyalta, és támogatja az előterjesztést.  

 

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

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

előterjesztést. Itt szeretné jelezni, amit már Balázs László képviselő úr is említett, hogy 

szeretnék folyamatában látni a pályázat megvalósítását, ezért pontos kimutatást kérnek arról, 

hogy kinek, mennyit, mire fordítottak.  

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Kérdése, hogy a Petőfi – Csabai utcákat összekötő kerékpárút 

párszáz méteres szakaszát nem lehetne megcsinálni ennek kertében?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az igaz, hogy nincs nevesítve, de amikor majd részletesen kész 

lesz a pályázat, képviselő-testület elé terjesztik, és ez tartalmazza ezt a szakaszt, sőt a Berényi 

útit is.  

 

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 

255/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-

alföldi Operatív Program „Turisztikai attrakciók- és 

szolgáltatások fejlesztése” DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú 

pályázati kiírásra „Körösök Völgye márkanévhez 

kapcsolódó turisztikai célú kerékpáros infrastruktúra- és 

szolgáltatásfejlesztés” beruházással. 
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A beruházás bruttó bekerülési költsége 288.912.300,-Ft, a 

megpályázott támogatás 288.912.300,-Ft, az összköltség 

100 %-a, önerő biztosítása nem szükséges. 

 

Határidő: pályázat beadására 2012. október 31. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Többször elhangzott már, hogy tájékoztatást kérnek a 

képviselők a pályázatok pillanatnyi állásáról, ezért megkéri a pályázatírókat, illetve az ezzel 

foglalkozó osztályt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítsen egy előterjesztést 

arról, hogy most hány pályázatunk van beadva, milyen fázisban van, mikorra mi várható, hol 

tartanak, hogy tájékoztassák a képviselőket. Bár két hónappal ezelőtt volt egy ilyen 

tájékoztató, de nem árt, ha aktualizálják. A két ülés közti tájékoztatóba majd beírják. 

 

 

14.) Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési 

program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. 

ütem pályázat ÁFA változás miatt többlet önerő módosítása 

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  

  

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 

256/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

212/2012.(VI.28.) számú határozata 3. pontját hatályon 

kívül helyezi. 

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

„Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex 

belvízrendezési program megvalósítása belterületen és 

a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című, DAOP-

5.2.1/D-2008-0002 kódszámú pályázat 1.490 E Ft, ÁFA 

változás miatti megnövekedett többlet önerejét az 

Önkormányzat 2011. évben képződött és 2012. évi 

felhasználásra jóváhagyott pénzmaradványa terhére 

biztosítja és hozzájárul, hogy a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás az ÁFA változás miatti 

kompenzációval kiegészüljön. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására, 

valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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15.) Körösök Völgye Natúrpark Egyesület tagi kölcsön iránti kérelme 

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztés 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 

257/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

a) jóváhagyja a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által – a 76/2011. (VII. 29.) VM 

rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtását 

célzó pályázati felhívásra a 1016770 azonosítási számú „Promóciós és marketing 

tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére” célterületre – benyújtott és 

nyertes pályázat előfinanszírozására kért 1.558.712,- Ft, azaz egymillió-

ötszázötvennyolcezer-hétszáztizenkettő forint tagi kölcsön kifizetését. 

b) jóváhagyja, hogy a tagi kölcsön összege az alább felsorolt 3 részletben és módon kerüljön 

átadásra a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület részére: 

- 2012 októberében 103.914,- Ft, mely az önkormányzat 2011. évi jóváhagyott szabad 

felhasználású pénzmaradvány terhére kerül biztosításra,  

- 2013 januárjában 1.143.056,- Ft, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe 

kerül betervezésre, 

- 2014 februárjában 311.742,- Ft, mely az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe 

kerül betervezésre. 

2.  Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a tagi kölcsönnel 

kapcsolatos kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi 

jognyilatkozat megtételére. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

16.) Javaslat rekonstrukciós keret felhasználására 

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Annyit kíván hozzátenni, hogy most kezd kamatozni a két évvel 

ezelőtt bevezetett rekonstrukciós díj, amivel elkezdték gyűjteni a pénzt a víz- és 

szennyvízhálózat rekonstrukciójára. Ez a 36 millió Ft már ebből kerül kifizetésre, és még 

mindig marad pénz arra, hogy a legszükségesebb javításokat elvégezzék.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ tanácsnok: Már telefonon jelezte Gál András osztályvezetőnek, hogy 

időnként barnás, teaszínű az ivóvíz, amely alkalmatlanná válik ivásra, mert gusztustalan, bár a 
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vízügyesek azt mondták, hogy ivásra alkalmas. Kérdése, hogy a felújításokkal ez a probléma 

megoldódik? 

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Ezek a beruházások a Vízművek állítása szerint ezen a 

problémán javítani fognak. Megpróbálnak még eredményt elérni azáltal is, hogy az 

üzemeltetési problémákat is megpróbálják orvosolni. A Vízművek bízik abban, hogy a 

vezetékek átmosásával javulni fog az ivóvíz minősége. A víztorony is rekonstrukción esett át 

másfél éve. Egy másik viszonylagos lerakódási gócpont volt a Kőgyescsatárkertben lévő 

tározó, azt pedig kiiktatták a rendszerből. Ezek eredményeként bíznak abban, hogy legalábbis 

olyan gyakran nem fog előállni ez a vízminőségi probléma. Az elmúlt év folyamán, illetve ez 

évben is nagyon sokat találkoztak ezzel a problémával. A mosatásokat is megismételték, de 

nem igazán volt eredménye.  

  

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

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

258/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víz és csatornadíjakban 2012. január 1-je és 

2012. június 30-a között képzett rekonstrukciós keret terhére nettó 35.903.425 forintot biztosít 

az alábbi rekonstrukciós munkák elvégzésére: 

 

Ssz. Munka megnevezése Nettó Ft 

1. Tátra u. vezeték és csomópont rekonstrukció 7 224 227 

2. Rákóczi u - Névtelen u. vezeték összekötése 1 080 011 

3. Zöldfa u - Róna u. csomópont rekonstrukció 1 197 389 

4. Vásárszél u. I.sz. csomópont rekonstrukció 1 683 398 

5. Széchenyi tér vezeték rekonstrukció 2 017 718 

6. Keserű u.-Árpád u. csomópont rekonstrukció 766 779 

7. Kecskeméti u - Magyar u. csomópont rekonstrukció 1 009 586 

8. Kecskeméti u - Kereszt u. csomópont rekonstrukció 990 086 

9. Daru u - Gyöngy u szakaszoló tolózár csere 638 636 

10. Báthori u.-Gyöngy u. csomópont rekonstrukció 2 272 846 

11. Vásárszél u. II. sz. csomópont rekonstrukció 2 320 902 

12. Róna u.-Szabadkai u. csomópont rekonstrukció 705 799 

13. Róna u. bekötések építése 507 933 

14. Tátra u. bekötések építése 528 277 

15 Gőzmalom u. 15. sz. tolózár csere 426 945 

16. Ady u. 1. csomópont rekonstrukció 1 375 165 

17. Ady u. 5. csomópont rekonstrukció 1 130 368 

18. Ady u. 12. csomópont rekonstrukció 1 556 685 

19. Cseresznye utca, csőhíd rekonstrukció 2 299 453 
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20. Csók zug, csőhíd rekonstrukció 2 970 441 

21. 

Aszfaltburkolatok helyreállítása szennyvízcsatorna 

nyomvonalakon 
1 700 787 

22. Csabai úti ivóvízvezeték meghosszabbítása 1 500 000 

 Összesen:      35 903 425 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy ezzel, illetve a Startmunkával 

együtt több mint 320 tonna aszfalt kerül bedolgozásra az idén Békés útjaiba. Javításra nagyon 

régen tudtak ennyit szánni, ezért ez nagyon kellett. Biztosan maradnak még ki részek, de a 

nagyjavításokat el tudják végezni. Az útalappal rendelkező utcákat is alaposan fel sikerült 

javítani kohósalakkal. Sajnálatos, hogy aszfaltozásra nincs pályázat, így tönkremennek az 

útalapok.  

 

 

17.) A Békési Önkormányzati Tűzoltóságot érintő képviselő-testületi 

határozat módosítása 

 

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

egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  

 

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 

259/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 186/2012. 

(V. 24.) határozatának 3. pontja helyébe a következő 3. 

pont lép:  

 

„3.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Békési Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez, 

személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához 

szükséges 2.905.000,- Ft, azaz Kettőmillió-

kilencszázötezer forint többletforrást az 

Önkormányzat jóváhagyott szabad felhasználású 

pénzmaradványából biztosítja.” 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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18.) Békés Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben 

támasztott alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása 

 

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

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

tartotta.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

260/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete a határozat 

mellékletét képező „Békés Város Polgármesteri 

Hivatala Etikai Kódexe” című szabályzat-tervezetben 

foglaltak szerint elfogadja Békés Város Polgármesteri 

Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott 

hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait. 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Békés 

Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel 

szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai 

eljárás szabályait a Polgármesteri Hivatal 

Közszolgálati szabályzatához mellékletként csatolja, 

valamint a Köztisztviselői Etikai Kódex tartalmát a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel 

megismertesse. 

Határidő:   2012. szeptember 30.  

Felelős:      Tárnok Lászlóné jegyző 

 

 

19.) Vállalkozói Alap pályázati felhívásának elfogadása 

 

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

kiegészítés szerinti módosítás figyelembevétel javasolja elfogadásra az előterjesztett 

határozati javaslatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön 

szavazásra bocsátja az írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslat 1. és 2. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mészáros Sándor képviselő elhagyta az 

üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

261/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Vállalkozói Alap Pályázati Felhívás „Pályázók, 

kedvezményezettek köre /ld. Pályázati felhívás 2. oldal lap 

teteje/” pontját az alábbiakkal egészíti ki: 

 

„Azonos számú munkahely(ek) teremtésére vagy 

megőrzésére benyújtott pályázatok közül előnyben kell 

részesíteni azt a pályázót, aki a támogatott vállalkozási 

tevékenységét az önkormányzattól – a pályázati felhívás 

megjelenését követően – megvásárolt, vagy ezt követően 

bérbevett (különös tekintettel az Inkubátorházra) 

ingatlanban kívánja gyakorolni.” 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

262/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

határozat mellékletét képező Vállalkozói Alap pályázat 

részletes pályázati felhívását a 261/2012. (VIII. 30.) 

határozatban foglalt módosítással együtt elfogadja. Felkéri 

polgármesterét, hogy a módosított részletes pályázati 

felhívás egységes szerkezetbe foglalásáról és annak 

közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:         intézkedésre azonnal 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester 

 

 

 

20.) Helyiségek bérletére vonatkozó bérleti díjak csökkentése 

 

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

írásos kiegészítés szerinti határozati javaslatot javasolja elfogadásra.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Megjegyzi, hogy ez a 4-5% infláció mértéke nem hiszi, hogy 

fog segíteni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Valamennyi segítséget jelent. Mivel több kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

263/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

érvényes bérleti jogviszonnyal rendelkező 

üzlethelyiségekre vonatkozó bérleti díjak összegét 

változatlanul hagyja, azzal, hogy 2013. évben az infláció 

mértékének emelésétől eltekint.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:     Izsó Gábor polgármester 

 

 

21.) LOGO GAME Kft. kérelme 

 

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

megtárgyalta, és javasolja a kiegészítés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, ezért nem vesz részt a 

szavazásban.  

 

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

írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: (Rácz 

Attila képviselő nem szavazott) 

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

264/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 40. § (1) 

bekezdése alapján a pályázatás alól felmentést ad.   

 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete bérbe 

adja a tulajdonát képező  2236 hrsz. alatt felvett, 

természetben a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatt 

található, 290 m
2
 alapterületű „Kazamata” elnevezésű 

pincehelyiséget  a LOGO GAME Kft. (5630 Békés, 

Asztalos u. 48. Képviseli: Rácz Zoltán ügyvezető) 

részére 2012. szeptember 8. napjától kezdődően, 

határozott, 1 év időtartamra, azzal, a feltétellel, hogy a 

fennálló bérleti díj tartozását, valamint az esedékes 

késedelmi kamatot 2012. szeptember 07. napjáig 

maradéktalanul megfizeti.  
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3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

bérleti díjat 45.000,- Ft/hó + ÁFA összegben határozza 

meg. Felhatalmazza polgármesterét a bérleti szerződés 

aláírására.  

 

Határidő:        értelem szerint 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester 

 

 

22.) A Puskaporos tó halászati jogának haszonbérbe adása 

 

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

egyhangúlag javasolta az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.   

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mészáros Sándor képviselő visszatért az 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

265/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. Minya Gábor (Békés, Darab u. 1.) kérelmében 

foglaltaknak megfelelően, részére, a békési Puskaporos 

tó (Békés, belterület 3720 hrsz.) halászati jogát a 

halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 

13-14. §-a alapján haszonbérbe adja 2012. szeptember 

1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tartó öt évre 

azzal, hogy a vállalkozó cserébe köteles a haszonbérleti 

szerződésben meghatározott, a tó és környéke 

gondozására vonatkozó kötelezettségeket teljesíteni. 

2. felhatalmazza polgármesterét, hogy a határozat 

mellékletét képező „Haszonbérleti szerződést” aláírja. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

23.) Rácz Attila képviselő turistautas interpellációs kérdésére adott válasz 

kivizsgálása 

 

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

egyhangúlag javasolta az előterjesztés elfogadását.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.   
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

266/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 

Rácz Attila képviselő turistaútvonalak állapotát érintő 

interpellációja alapján indult vizsgálat megállapításait. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

24.) A Békési Kistérségi Iskola által benyújtandó TÁMOP – 3.1.4.-12/2 

pályázat jóváhagyása 

 

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

elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a pályázat benyújtását.  

 

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 

267/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

TÁMOP-3.1.4.-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” c. 

pályázat Békési Kistérségi Iskola (a továbbiakban: 

Intézmény) általi benyújtását támogatja. A támogatás 

intenzitása 100 %, önerő biztosítása nem szükséges. A 

pályázat utófinanszírozású, előlegként 25 % hívható le. 

A Képviselő-testület a megpályázott összegnek a 

pályázat keretében igényelhető előlegen felüli részét – 

amennyiben szükségessé válik – előlegként 2013. évi 

költségvetésében biztosítja úgy, hogy az intézmény 

által benyújtott, számlákkal és szerződésekkel 

alátámasztott kifizetések teljesítésére a felmerülés 

mértékének arányában forrást biztosít, azzal, hogy az 

Intézmény az Önkormányzat által esetlegesen 

megelőlegezett összegek elszámolásakor köteles az 

Önkormányzat részére a likviditás biztosítása kapcsán 

felmerülő esetleges kamatkiadásait (likvid-hitel) is 

megtéríteni, és köteles a pályázat megvalósítása során 
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teljesítésre kerülő számlákat a Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Osztályvezetőjével pénzügyileg 

ellenjegyeztetni. Felhatalmazza polgármesterét a 

pályázat benyújtásához szükséges okiratok aláírására. 

2. Az Intézmény köteles az önkormányzat által 

megelőlegezett összeget az általa elnyert támogatás 

bankszámlájára történő megérkezését követő öt 

munkanapon belül az Önkormányzat bankszámlájára 

visszautalni. Az Önkormányzat és az Intézmény – 

amennyiben előleg biztosítása szükségessé válik – az 1. 

pont szerinti finanszírozás biztosítására és a 

részletszabályok rögzítése érdekében megállapodást 

köt. A megállapodás megkötésre felhatalmazza Izsó 

Gábor polgármestert. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:      Izsó Gábor polgármester 

Kis Eszter igazgató - BKI 

 

 

25.) Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 

 

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

előterjesztést, és javasolja az elfogadását.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy kik ezek az emberek? Bár leírták, hogy 

mivel foglalkoznak, és mit szeretnének, de kérdés, ha ezt a támogatást megkapják, valóban 

mennyi jut belőle Békésre? Személy szerint nem támogatja a javaslatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az egyesület Gyulán van 

bejegyezve, és annak idején ők kezdeményezték az Élővíz-csatornán a turizmust. Azóta is 

folyamatosan ápolja ennek a csatornahálózatnak, illetve az élővizeknek, a víziturizmusnak a 

hagyományait. Évről-évre több túrát bonyolítanak, az elmúlt években tizenkét olimpiai bajnok 

csatlakozott hozzájuk. A környezetvédelem, a természetvédelem a fő motivációjuk. Békést 

mindig érintik a túráik során, többször innen indult ki, itt is ültettek fákat, szálláslehetőségeket 

kihasználnak, stb. Ami ezt a pályázatot illeti, három olyan túrába fogják bevonni a békési 

túravezetőket, ahol ezért támogatást is kaphatnak. Jelentősen tudják támogatni közvetett 

módon az „Egy hajóban evezünk” vízitúra költségeit. Ezen kívül az eszközeik egy részét 

Békésen fogják tartani. Úgy gondolja, hogy ez a hárommillió Ft-os kölcsön akkor is megérné, 

ha semmit sem kapnánk, közvetett módon pedig pláne megéri, mert nekünk itt, akik a vízitura 

apostolai vagyunk, ezt kötelezettségünk is lenne teljesíteni. Javasolja a Képviselő Úrnak, 

hogy támogassa.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Ezt a napirendi pontot együtt kellett volna tárgyalni a Körösök 

Völgye Natúrpark kérésével, hiszen mindkét civil szervezet elnyert pályázatáról van szó, 

hiszen tudomása szerint a Zerge Egyesület is 22 millió Ft-ot nyert pályázaton, viszont az 

önerőhöz van szüksége az önkormányzat segítségére, mert e nélkül nem tudja lehívni a 

pályázati támogatást. Mindkét pályázat utófinanszírozott. Valóban, a város is csak több lesz 

ettől. Szintén támogatják a kérelmet.  
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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 

268/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata a Zerge Ifjúsági 

Túrasport Közhasznú Egyesület (5700 Gyula, 

Klapka utca 24., képviseli: Sós Imre elnök) számára 

– az Egyesület 2013. évi programjainak 

lebonyolítása céljából -2013. április hónapban 

3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint 

visszatérítendő támogatást nyújt, 2013. december 

31-ei kamatmentes visszafizetési kötelezettséggel.  

A 3.000.000,- visszatérítendő támogatás az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésébe kerül 

betervezésre. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek 

szerint támogatásban részesített szervezettel 

szerződést kössön az 1. pontban megjelölt 

összeggel, azzal, hogy a támogatás felhasználásáról 

a támogatottnak 2014. március 31-ig kell írásos 

tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek 

elmaradása esetén – annak pótlásáig – az 

Önkormányzat minden további támogatást 

felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem 

rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott 

szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli. 

3. A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi 

CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe 

helyezett beszámoló. 

Határidő: szerződéskötési határidő: 2012. augusztus 31. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 236/2012. (VIII. 30.) 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.  
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Interpellációkra adott válaszok: 

 

- Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz: Pusztaszeri utca kátyúzása 

 

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

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A választ elfogadja.   

 

- Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válasz: Malomasszonykerti 

ivóvízvezeték továbbvezetése 

 

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

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A választ elfogadja.   

 

- Pataki István képviselő interpellációjára adott válasz: Borosgyáni horgásztavakhoz 

történő bejárás 

 

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

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: A választ elfogadja.   

 

 

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 : 

 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Izsó Gábor polgármester úr részére az önkormányzat stabil 

működtetéséért, valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó 500.000,- Ft összegű 

jutalmat állapítson meg az önkormányzat 2011. évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére. 

 

Javasolja továbbá a Pénzügyi Bizottság, hogy Dr. Pálmai Tamás alpolgármester úr részére 

munkája elismeréseként bruttó 250.000,- Ft összegű jutalmat állapítson meg az önkormányzat 

2011. évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel az első határozati javaslat személyét érinti, nem kíván 

részt venni a szavazásban, és átadja az ülésvezetés tisztét Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármesternek.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Átveszi az ülésvezetést, és megkérdezi, hogy van-e 

valakinek kérdése, észrevétele az első bizottsági javaslattal kapcsolatban.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az első bizottsági határozati 

javaslatot. 

 

 

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

Gábor polgármester nem szavazott) 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

279/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester 

részére az önkormányzat stabil pénzügyi működtetéséért, 

valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó 

500.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az Önkormányzat 

2011 évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Átadja az ülésvezetés tisztét Izsó Gábor 

polgármesternek.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Átveszi az ülésvezetést, és megkérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése, észrevétele a második bizottsági javaslattal kapcsolatban.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt ne kíván 

részt venni ebben a szavazásban. 

 

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

második bizottsági határozati javaslatot.  

 

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

Pálmai Tamás alpolgármester nem szavazott) 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

280/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester részére munkája elismeréseként bruttó 

250.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az Önkormányzat 

2011. évben jóváhagyott pénzmaradványa terhére.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a részére megszavazott jutalomról lemond.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti, hogy ő is lemond a részére megszavazott 

jutalomról.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A felszabadult pénzösszegekre 

tekintettel átcsoportosítást javasol a következők szerint:  

 

„A Békési Fürdőért” Közalapítványnak 510.000,- Ft-ot, és a Keresztény Értelmiségiek 

Szövetsége Békési Szervezetének pedig 445.000,- Ft-ot.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a fenti javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja a pénzösszegek átcsoportosítását.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

281/2012. (VIII. 30.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében tervezett személyi jellegű kiadások 

és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi 

pénzeszközök átcsoportosítását hagyja jóvá:  

- „A Békési Fürdőért” Közalapítvány (székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2., 

képviseli: Dr. Csiby Miklós kuratóriumi elnök) 510.000,- Ft 

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

Széchenyi tér 3. képviseli: Juhos Józsefné elnök) 445.000,-  

2. felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint támogatásban részesített 

közhasznú 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. 

 

Határidő:       intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fentiekhez annyit kíván hozzáfűzni, hogy bár szerény módon, 

de az elmúlt időszakban volt lehetőség arra, hogy a hivatali apparátus is kapjon jutalmat. 

Amennyiben mód van rá, a képviselő-testület a vezetők részére is szokott megállapítani ilyen 

alkalmakkor jutalmat. Az apparátus munkáját a Köztisztviselői Napon sikerült elismerni 

szerény mértékben.  

 

I n t e r p e l l á c i ó k : 

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Ma délelőtt látogatást tett a Zeneiskolában, és felmerültek a 

hangszerekkel kapcsolatos folyamatosan halmozódó gondok. Ezeket a hangszereket 

rendszeresen használják városi rendezvényeken, BÉTAZEN-en is, és a folyamatos használat 

során tönkre mennek, illetve annyira elhasználódnak, hogy most már nagyon aktuális a 

folyamatos, tervszerű felújításuk. Ebben mindenképpen gondolkodni kell. Megkérte az 

iskolát, hogy mérjék fel, melyek azok a hangszerek, amelyeknek elengedhetetlenül szükséges 

a felújítása, és készítsenek egy távlati koncepciót rá. Egyelőre nincs szó vásárlásról, csak 

kizárólag a rendbehozásról. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyébként ezért is javasolta többek között, hogy azt a plusz 

egymillió Ft-ot, amit megnyertek a BÉTAZEN-re, ne használják fel teljes egészében a 

Madzagfalvi Napok hiánypótlására, hanem valamennyit adjanak át a Zeneiskolának.  
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MUCSI ANDRÁS képviselő: A Jégverem utca 7. szám előtt kb. 3 méteres szakaszon a 

burkolat olyan rossz állapotban van, hogy ha pl. egy kerékpáros és gépjármű közlekedik 

egymással szemben, a kerékpárost belekényszeríti a nagy mélyedésbe, amely igen 

balesetveszélyes főleg esős időben. Mindenképpen javasolja a burkolat javítását a most folyó 

startmunkák keretében.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Három témában interpellál. 

- Az önkormányzat honlapján az önkormányzati rendeletek egy részénél nem találhatók meg a 

mellékletek, pedig ezek is a rendelet részét képezik, és közérdekű információt tartalmaznak. 

Kérik soron kívül pótolni.  

- A Múzeum-köznél és az OTP-nél lévő kerékpáros átvezető rendkívül balesetveszélyes, mert 

a legtöbb kerékpáros úgy megy át, hogy nem száll le a kerékpárról, hanem „átszáguld” az 

úton. Mindkét kereszteződésben történt baleset az elmúlt időszakban, közte súlyos is. 

Békéscsabán látott olyan figyelemfelhívó táblát, amely szerint a kerékpárról leszállva, 

gyalogosan áttolva lehet csak áthaladni. Lépéseket kellene tenni, hogy Békésen is legyenek 

ilyen táblák.  

- A rendkívüli testületi ülésen már említette, de Polgármester Úr elmondta, hogy akkor nincs 

interpellációra lehetőség, és Gál András osztályvezető sem volt jelen, így most megismétli, 

hogy a Piac tér 1. szám alatti háztömb bizalmija kereste meg, és az ő vállalkozása is ott 

működik, hogy az épületet körbevevő csapadékvíz elvezető csatorna el van dugulva, és oda 

folyik be a régi Bérház felőli csapadék is. Az esős időszak közeledtével felhívja a figyelmet, 

hogy tegyenek lépéseket a csatorna tisztítására. A múlt hétvégi esőzéskor a Piac tér 1. alatti 

épület udvara víz alá került, már annyira nem tudja ellátni a feladatát az ottani csapadékvíz 

elvezető.     

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Az Irányi utca elején, a Rákóczi utcáról a rendőrségnél 

lefordulva rendszeresen mindkét oldalon állnak járművek, és időnként egy sávra szűkül. 

Valamit tenni kellene, esetleg a jobb oldalon tegyenek ki „Várakozni tilos” táblát.  

- Véleménye szerint a képviselő-testület egy korábbi hibás döntését ki kellene javítani. Maga 

is tapasztalta, és nagyon sokan is mondták már, hogy a Csabai úton végig bevezetett 30 

km/órás sebességkorlátozás nem igazán volt jó ötlet. Miért nem csak az óvodánál, vagy a 

Durkó utca sarkán van kitéve a sebességkorlátozó tábla? Miért az egész utcára vonatkozik? 

Vannak olyan képviselők, akiket meg is büntettek sebességtúllépés miatt.  

- Továbbá erről az útról ki kellene tiltani a nagy kamionokat, gépjárműveket, ugyanis nem 

egy alkalommal előfordult, hogy aki ismeretlen, azt a GPS behozta a Csabai útra, mert sokkal 

rövidebb volt, mint az elkerülő, és utána alig tudtak kikanyarodni a Szarvasi út felől. Erre is 

valamilyen megoldást kellene találni, hogy az átmenő forgalom a főúton menjen, és ne a 

Csabai úton.  

- Kérdése, hogy a Zeneiskolánál a Teleki utcán kijavították már a kerítést?  

- Ha már az utak javításáról van szó, már említette korábban is, hogy a Szabó Dezső utca egy 

elkerülő út, és a legrégebben aszfaltozott út Békésen (1959-ben aszfaltozták), és azóta csak 

toldozták-foldozták, és a szennyvízvezetés óta a nagy járművektől megsüllyedt. Ennek is 

majd később meg kellene oldani a komolyabb javítását, ha már idén nem is tudják 

megvalósítani.  
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POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A Kispince utca elején ki van téve egy 80 km/óra ajánlott max. 

sebességű tábla, alatta gyermekek áthaladására figyelmeztető, veszélyt jelző tábla. Mivel az út 

elég rossz állapotban van, és kanyargós is, felül kellene vizsgálni, hogy ez indokolt-e.  

- Fontos lenne végre megoldani a Kossuth utcai artézi kút működését, szeméttárolók, 

kerékpártárolók kihelyezését.  

- Tavaly decemberben elkezdték a Békés Megyei Hírlappal, hogy a DÉMÁSZ legalább a 

főutak mellett nézze meg a hibás izzókat. Nagyon sok helyen továbbra is rosszak az égők, 

nyáron személyesen is meggyőződött róla. Pl. a Liget bejáratánál, a Kossuth utcai 

körforgalom előtt három izzó nem ég, a benzinkútnál, az OMW kútnál, illetve nagyon sok 

utcán, pl. Csíkos utcán csak villognak. Ezeket felül kellene vizsgálni, nagyon sok kis utcában 

csak egy lámpa van, és az sem világít.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Kapcsolódva az előtte szólóhoz elmondja, hogy a Váradi u. 30. 

előtti lámpának a javítását már korábban jelezte, de még mindig ugyanolyan rossz. Látszik 

rajta, hogy régi, el van használódva a teljes lámpatest. Biztosan jelezte ezt a Műszaki Osztály 

a DÉMÁSZ-nak, de mégsem csináltak semmit. Kéri, hogy ismét hívják fel a cég figyelmét.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A DÉMÁSZ-szal kapcsolatban megjegyzi, hogy ő már 

többször beszólt a DÉMÁSZ-hoz, és egy hét – tíz napon belül mindig megjavították a jelzett 

meghibásodást. Tehát bárki, állampolgárok is bejelenthetik, nyilvántartásba veszik, és 

kijavítják. Neki ez a tapasztalata.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a 

hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület ülését befejezettnek nyilvánítja.  

  

K. m. f.  

 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző  
 


