
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. június 28-án, a Városháza Nagytermében 

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

 

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

 Vámos László, Mészáros Sándor, Balázs László,  

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

 Rácz Attila, Pataki István képviselők 

   

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Kis Eszter Békési Kistérségi Iskola igazgatója 

 Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda vezetője 

 Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója 

 Erdősné Sági Mária Püski Sándor Városi Könyvtár igazgatója 

 Kádasné Öreg Julianna Szociális Szolgáltató Központ igazgatója 

 Pataky Attila Békési Hulladékgyűjtő Kft. ügyvezetője 

 Váczi Julianna gazdasági osztályvezető 

 Dr. Bimbó Mária igazgatási osztályvezető 

 Gál András műszaki osztályvezető  

 Sztrein Beáta gazdasági osztályvezető helyettes 

 Hidi József önkormányzati tanácsadó  

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 

 Dr. Uhrin Anna jogász  

 Sápi András oktatási referens  

 Kálmán Tibor sportreferens 

 a polgármesteri hivatal munkatársai, meghívottak 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 h 

 

Igazoltan távolmaradt: Barkász Sándor képviselő  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11 

képviselőből 10 képviselő jelen van.    

 

Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal, hogy vegyék fel a mai 

ülés napirendjére az alábbi egyéb előterjesztéseket is, melyeket a nyílt ülés végén javasol 

tárgyalni:  

 

IV/26. sorszámmal:  Együttműködési szándék kifejezése hulladékgyűjtésben 

IV/27. sorszámmal:  Önkormányzatai tulajdonban lévő terület bérbe adása iránti kérelem 

elbírálása 

IV/28. sorszámmal:  „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális 

színterek” c. pályázat benyújtása a TÁMOP-6.1.2/11/1 kiírásra 

 

Zárt ülésen javasolja megtárgyalni a meghívóban jelzett IV/21-25. sorszámig terjedő egyéb 

előterjesztéseket.  
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Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fentieknek megfelelően szavazásra bocsátja a 

napirendi javaslatot.  

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

198/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2012. június 28-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. Tájékoztató az Önkormányzat által beadott pályázatok megvalósításáról   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

2. A képviselő-testület 2012. II. félévi munkaterve 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester     

IV. Egyéb előterjesztések      

1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet 

megalkotása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezése  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

4. Az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester         

5. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által benyújtandó TÁMOP -

2.4.5.-12/7-8 és TÁMOP-6.1.2./11/1 pályázat jóváhagyása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

6. A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár által benyújtandó TÁMOP-3.2.12-12/1 

pályázat jóváhagyása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        
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7. 2012. II. félévi sporttevékenységek támogatása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

8. Szakorvosi rendelések szüneteltetése   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

9. Óvodai körzetek átalakítása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

10. Az intézményi létszámkeretek módosítása  
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester          

11. Intézményvezetői pályázat kiírása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

12. Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program 

megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem pályázat 

önerő átutalás, ÁFA kompenzáció, Konzorciumi Megállapodás módosítása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

13. Szennyvízhálózatra való rákötések támogatása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

14. Javaslat rekonstrukciós keret felhasználására  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

15. LISZ Kft-vel kötött szerződés meghosszabbítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

16. Békés Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

17. Az Önkormányzat feladatainak meghatározása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

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

19. Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

20. Gépjármű beszerzése  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

21. Együttműködési szándék kifejezése hulladékgyűjtésben   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

22. Önkormányzatai tulajdonban lévő terület bérbe adása iránti kérelem elbírálása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

23. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” 

c. pályázat benyújtása a TÁMOP-6.1.2/11/1 kiírásra  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

24. Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának 

megválasztása   

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      
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25. Lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás elosztása  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

26. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

27. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

28. Közművesítési hozzájárulási kérelem 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 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: A 28. pontban szereplőket helyesbíti, mely szerint az 

állófogadáson nem ő mondott pohárköszöntőt, mivel más irányú elfoglaltsága miatt nem ért 

oda, hanem Mucsi András képviselő, melyet ezúton is megköszön neki.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy részt vettek a Nyírő Józsefre 

emlékező ülésen, és a város nevében egy koszorút helyeztek el. Azóta nagy port vert fel ez az 

esemény. Egy ma délelőtti előadáson Pomogács professzor úr beszélt Nyírő Józsefről, és 

teljesen egyértelműen elmondta, elemezte, hogy miért is nem volt sem antiszemita, sem 

fasiszta, tehát a magyar irodalom egy kiemelkedő alakjáról van szó.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni a kiegészítést, és az utat is, amit a megemlékezésre 

tettek a képviselők, és elhelyezték a város koszorúját.   

 

Mivel több szóbeli kiegészítés, 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 

199/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót a szóban elhangzottakkal együtt tudomásul 

veszi.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok 

    végrehajtásáról 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, 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 

200/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, 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 

201/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az Önkormányzat által beadott pályázatok 

megvalósításáról 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a tegnapi pénzügyi 

bizottsági ülésen kérték, hogy a Műszaki Osztály egészítse ki a tájékoztatót a kisebb 

volumenű, illetve az intézmények által beadott pályázatokkal. Így további hat ponttal egészült 

ki a tájékoztató, és teljesebb képet kapnak a pályázatokról, amelyek jelenleg elbírálás, vagy 

megvalósulás alatt vannak.  

 

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

egyhangúlag elfogadása javasolta a tájékoztatót.  

  

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

tájékoztató tudomásul vételét.  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

202/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat által 

beadott pályázatok megvalósításáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi.  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A képviselő-testület 2012. II. félévi munkaterve 

 

 

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

megtárgyalta, és elfogadása javasolta az előterjesztett munkatervi javaslatot.   

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és elfogadása javasolta az előterjesztett 

munkatervi javaslatot.   

 

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

elfogadása javasolta az előterjesztett munkatervi javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a 

Pénzügyi Bizottság októberi ülésére vegyék fel a peremkerületi programról szóló beszámoló 

megtárgyalását. 

 

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

előterjesztett munkatervi javaslatot a bizottsági kiegészítés figyelembevételével.   

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

203/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2012. II. félévi 

munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja 

azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság októberi ülésére felveszi 

a peremkerületi programról szóló beszámoló 

megtárgyalását.   

Határidő:  értelem szerint  

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

 

1.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 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.    

 

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 

19/2012. (VI. 29.)   r e n d e l e t e :  

 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 

szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

2.) Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása 

 

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

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

előterjesztést.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Szóbeli kiegészítésében javasolja, mivel itt a nyári kaszálási 

időszak, az utcák rendbetétele, és jelenleg nincs semmi eszköz a kezükben, ami alapján 

büntetni, vagy felszólítani tudnának, hogy a rendeletnek a hatályba lépése a kihirdetést követő 

15. nap legyen, a tervezetben szereplő augusztus 1. helyette. Így a rendelet július 13-án lépne 

hatályba, és attól kezdve tudnak felszólítani, és akár büntetni is, mert elég sok a gazos terület 

a közterületeken, illetve a házak előtt.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Néhányan átolvasták az anyagot, és az előterjesztés szöveges része 

széleskörű tájékoztatást ad az önkormányzati rendeletalkotás szükségességéről, jogi 

hátteréről, a jogalkotási folyamatról. A hozzá csatolt tervezet azonban szöges ellentétben áll a 

szöveges résszel. Szakértőkkel átnézték, és néhány kérdés merült fel.  

 

A szöveges részben ezt olvashatják: „A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

elkövetőivel szemben közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának van helye, amelyre az 

irányadó általános szabályokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rögzíti.  

 

A rendelet-tervezet 3. § (2) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárást az eljárás alá 

vont személy ellen kell lefolytatni. A szabálysértési eljárás ismer eljárás alá vont személyt, a 

Ket.-ben ügyfél, hatóság és az eljárás egyéb résztvevői szerepelnek.  
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Mi a helyes?  

 

Vagy a szöveges részben: A közigazgatási bírság kiszabása a Ket. 94/A. §-ában foglalt 

eljárási szabály szerint történik, amely tartalmazza az eljárás során alkalmazandó főbb 

szabályokat és a bírság kiszabása során figyelembe veendő mérlegelési körbe tartozó 

tényezőket.  

 

A rendelet-tervezet 5. §-a felülírja a Ket.-ben szabályozott eljárási határidőket. A 

rendeletalkotási felhatalmazás a kirívóan közösségellenes magatartások, valamint a 

magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira vonatkozik, eljárási 

határidőre nem.  

 

Mi az indoka a Ket-től való eltérésnek?  

 

Szintén a szöveges részben: A cselekmény kisebb súlyára tekintettel a pénzbírság kiszabása 

helyett elegendő lehet a „feddés”, mint szankció alkalmazása is, a helyes jogkövető 

magatartásra ösztönző nevelő hatás elérése érdekében.  

 

A rendelet-tervezet 7. §-ában a feddés intézménye: A rendeletalkotási felhatalmazás a 

kirívóan közösségellenes magatartások, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni 

pénzbírság kiszabásának szabályaira vonatkozik, a feddés nem pénzbírság, nincs 

rendeletalkotási felhatalmazás rá.  

 

Mi a jogalapja a feddésnek?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tekintettel arra, hogy nagyon összetett, és bonyolult 

kérdésekről van szó, nem hiszi, hogy a következő másfél órában ezt kell megvitatniuk, bár 

nyilván meg kell vitatni, mert a felvetést tárgyalni kell. Kéri Dr. Uhrin Anna jogászt, a 

rendelet előkészítőjét, hogy amire most tud válaszolni, azt tegye meg, amire nem, a képviselő-

testületi ülés végéig ezeket összeszedik. Kérdezi a képviselőt, hogy elfogadja így?  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Igen elfogadja, de van még észrevétele. Pl. kiemeli a rendelet-

tervezet 19. §-át: Ebek póráz nélküli vezetését tartalmazza a szabálysértési törvény 193. §-a, 

illetve a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet 17. §-a.  

 

Kérdése, hogy ebben az esetben ez szabályozható még egyszer, ráadásul eltérően a magasabb 

szintű jogszabályoktól?  

 

Vagy a rendelet-tervezet 15. §-a szerint: tiltott magatartást követ el, aki Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2007. 

(III. 30.) önkormányzati rendelet előírásait megszegi.  

 

Kérdése: A rendelet és a mellékletében lévő temetőszabályzat bármely pontjának megsértése 

tiltott magatartás? A temetőkről szóló rendeletben az is benne van, hogy a temetőket be kell 

keríteni, ha ez nem történik meg, akkor az egyházak is tiltott magatartást tanúsítanak, és 

megbírságolhatják őket? Nincs kiemelve, hogy a temetői rendelet melyik pontját sértik meg.  
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Vagy például a szabálysértési rendeletből lát átemelve passzusokat, de azt már nem az 

önkormányzat intézi, és a kettőben nincs átfedés. Amiről rendelkezik a törvény, azt nem kell 

idesorolniuk a tiltott magatartások közé.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezeknek az észrevételeknek nyilván utána kell nézni. Bár jobb 

lett volna, ha az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén hangzik ez 

el, mert akkor a testületi ülésre el tudtak volna készülni a válasszal. Természetesen most is 

lehetséges ez, a képviselő-testületi ülésen. Megadja a szót először Pataki István képviselőnek, 

aki szólásra jelentkezik, utána pedig Dr. Uhrin Anna jogásznak a válaszadásra.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Az a problémája, és azon gondolkodott, hogy ha megszűnik a 

közmunkások foglalkoztatása, akkor ki fogja ezt a rengeteg munkát elvégezni?  

 

A településőrök nem kerültek megfogalmazásra ebben az összefüggésben a rendelet-

tervezetben, egyedül a piacfelügyelet van csak nevesítve. Mi ennek az oka? Csak hivatalnok 

láthat el ilyen feladatot?  

 

Konkrét javaslata a következő. Leírták, hogy autók is parkolnak kint az utcán, melyet évek óta 

tapasztalnak. Nem lenne olcsóbb, ha ezeket elszállítatnák, mint annak végrehajtása, hogy 

elszállítsák? Ezért javasolja, hogy aki nem hajtja végre az intézkedést, legyen az építőanyag, 

gépjármű, azt szállíttassa el a hivatal.  

 

A 13. § e) pontja annyiban jelent problémát számára, hogy aránytalanul nagyok a területek. 

Konkrét példaként mindenki tudna említeni területeket, melyek azok, amelyek jogtalanul, 

igazságtalanul vannak bevonva ebbe a területbe. Pl. az előttük lévő Fábián utcai terület végig, 

mert olyan szélességű, hogy azt szinte lehetetlen karbantartani. A fiataloknak természetesen 

nem okoz gondot, de az idősebbeknek igen.  

 

Azt zömmel tudják, hogy a kukákat ki szennyezi, ki forgatja össze pl. a Piac tér 3. számnál. 

Ott kit fognak kötelezni arra, hogy szüntesse meg az okot? Elsősorban a kukázásra gondol. A 

tulajdonost, a közös képviselőt, a kukázót büntetik ilyen esetben?  

 

Elég sok háznál került kihelyezésre magyar zászló. Ezek tisztántartását is figyelemmel kellene 

kísérni. Pl. a Rendelőintézettel szemben lévő épületen kint vannak zászlók, és figyelni kellene 

arra is, hogy ezek is rendben legyenek, ügyeljenek a tisztaságára, állagára.  

 

DR. UHRIN ANNA jogász: Rácz Attila képviselő észrevételeinek egy részére most is tud 

válaszolni, egy részét pedig átgondolják, és igyekeznek pontos választ adni rá. 

 

A Ket. alapján valóban ügyfél van, ezt javítani fogják, elírásról van szó.  

 

Az, hogy az elévülési idő mennyi, mi határozhatjuk meg, mert a Ket-ben az áll, hogy egy év, 

illetőleg a cselekmény elkövetésétől, vagy megvalósulásától számított öt év, kivéve ha 

jogszabály eltérően rendelkezik. Az önkormányzati rendelet jogszabálynak minősül, ezért a 

képviselő-testület joga, hogy ezt a Ket.-től eltérően is meghatározhassa. Véleményük szerint 

elég az, hogy rövidebb határban, tehát 30, illetőleg 60 napban határozzák meg az eljárás 

megindításának határidejét. Itt kategorizálták a cselekmény tényleges elkövetését, a mulasztás 

észlelését, illetőleg a jogsértő cselekményt. Tehát ha egy hosszabb ideje, akár évekig tartó 

jogsértésről is szó van, arról való tudomásszerzéstől számított 60 nap elegendő az eljárás 

megindítására.  
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Az állattartási rendeletben valóban párhuzamos szabály maradt benne, azt ki fogják venni. 

Feltehetően ezek a rendeletek változni fognak, nem jöttek még ki a kormánynak az állattartás 

szabályozására vonatkozó részletes rendeletei. Ezeket várják, és az egész rendelet át lesz 

dolgozva. Egyelőre a mostani rendelet szabályait kell figyelembe venniük.  

 

A szabálysértési rendelkezéseket hatályon kívül helyezte a képviselő-testület az előző testületi 

ülésen. Szabálysértést most már csak törvény határozhat meg, ami a szabálysértési törvényben 

benne van, az szabálysértésnek minősül, minden más nem az. Mivel ezeket a tényállásokat az 

új szabálysértési törvény tartalmazza, ezért ezek már jogilag szabálysértésnek nem 

minősülnek, tehát a képviselő-testület a régi, úgymond szabálysértéseket közösségellenes 

magatartásnak szabályozhatja.  

 

Valóban van, amit még lehetne pontosítani, pl. a temetkezési rendelet előírásainál is. A 

probléma az, hogy erre még egzakt, teljes jogi szabályozás nincs. Az önkormányzati törvény 

egy mondatban szabályozza azt, hogy valóban van lehetőség igazgatási bírság kiszabására 

helyszíni bírság és közigazgatási eljárás lefolytatása mellett. Itt teljes mértékben az 

önkormányzatokra van bízva jelenleg még az, hogy ezt milyen módon teszik meg, teljes 

joggyakorlat erre még nem alakult ki.  

 

A feddéssel kapcsolatban kifejti, a büntetőjogban is van egy ilyen kategória, ezt megrovásnak 

hívják, és ezek azok az esetek, amikor azt mondja az ügyintéző, hogy nem szükséges olyan 

súlyos szankció kiszabása, mint a pénzbírság, de mégis elérné azt a célját, hogy esetlegesen 

újabb ilyen magatartást ne kövessen el az eljárás alá vont személy. Véleményük szerint nincs 

arra tiltó szabály, hogy miért ne lehetne bevezetni, hiszen a lehető legkisebb büntetési tételt 

nem nevesít sem a Ket., sem az Ötv. ebben az esetben. Ezért ki kellett találni egy olyan 

lehetőséget, ami alkalmas arra, hogy pl. ha egy fiatalkorú, korlátozottan cselekvőképes követ 

el egy olyan közösségellenes magatartást, akkor ne rögtön pénzbüntetéssel indítsanak, hanem 

akár egy feddés is elegendő ahhoz, hogy a továbbiakban ilyen magatartásoktól eltiltsák.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Még megadja a szót Rácz Attila képviselőnek, és utána ezt a 

napirendet befejezi, nem tárgyalják tovább. Ha nem tudják most tisztázni a problémás 

kérdéseket, akkor leveszi napirendről, és a következő ülésen ismét előterjeszti. Megkéri a 

Képviselő Urat, hogy legközelebb az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság ülésére terjessze elő az ilyen javaslatait, mert ott célszerű ezeket megtárgyalni.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A rendelettel kapcsolatos probléma fennáll. Pl. a 6. § (2) 

bekezdésében az szerepel, hogy helyszíni bírság kiszabására a Polgármesteri Hivatal 

ügyintézői és piacfelügyelői lesznek jogosultak. A Ket. 12. §-a szerint kell meghatározni az 

eljáró hatóságot, és a Ket. piacfelügyelőt nem ismer. Mi lenne a helyes megfogalmazás?  

 

DR. UHRIN ANNA jogász: Utána fognak nézni ennek a problémakörnek. Pataki István 

Képviselő Úr kérdéséhez is kapcsolódva elmondja, azért nincs benne a mezőőr, településőr 

konkrétan, mert a mezőőr szabálysértési hatósági jogkört kapott, és el akarták kerülni a két 

jogintézményt. A piacfelügyelő azért került bele a tervezetbe, mert jelenleg vannak olyan 

esetek, amikor jó lenne, ha a piacfelügyelőnek hatósági jogköre lenne, és szankciót tudjon 

alkalmazni, mert jelenleg semmilyen intézkedési jogköre nincs, és emiatt a piac rendjét nem 

biztos, hogy minden esetben fenn tudja tartani. Erre azonban még vissza fognak térni.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Még megadja a szót Vámos László képviselőnek, utána leveszi 

napirendről ezt a kérdést. Megkér mindenkit, hogy akinek javaslata, észrevétele van, azt 

szíveskedjen írásban beadni, és a hivatal jogi munkatársai ismét előkészítik a következő 

testületi ülésre a rendelet-tervezetet.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Pataki István Képviselő Úrhoz kapcsolódva teljesen jogosnak 

tartja azt a felvetést, hogy ha valaki akár magyar, Árpád-sávos, történelmi zászlót helyez ki, 

azt tartsa tisztán és rendben, ne alázza meg. Támogatja, hogy ez is kerüljön be a rendeletbe.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy Jegyző Asszony 

elmondása szerint törvény szabályozza a zászló használatát, tisztántartását, ezért nem került 

bele a helyi rendelet-tervezetbe.  

 

A fentiek alapján leveszi napirendről a IV/2. sorszámú egyéb előterjesztést, melyet 

átdolgoznak az észrevételeknek megfelelően.    

 

 

3.) A menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedés viteldíjáról szóló önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése 

 

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.    

 

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 

20/2012. (VI. 29.)   r e n d e l e t e :  

 

A MENETRENDSZERINTI HELYI 

AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS VITELDÍJÁRÓL 

szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

és az azt módosító önkormányzati rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

4.) Az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 25.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata 

 

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

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

előterjesztést.  

 

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

elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett rendelet-tervezetet.    

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2012. (VI. 29.)   r e n d e l e t e :  

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A 

VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

5.) A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által benyújtandó TÁMOP-2.4.5.-12/7-8 és 

TÁMOP-6.1.2./11/1 pályázat jóváhagyása  

 

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

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

előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatokat.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatokat.     

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

204/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

TÁMOP-2.4.5.-12/7-8 „A munka és a magánélet 

összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések - 

Rugalmas munkahelyek” c. pályázat Békés Városi 

Szociális Szolgáltató Központ (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 
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likviditás biztosítása kapcsán felmerülő esetleges 

kamatkiadásait (likvid-hitel) is megtéríteni, és köteles a 

pályázat megvalósítása során 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  

  Kádasné Öreg Julianna igazgató 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

205/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

TÁMOP-6.1.2./11/1 „Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” c. 

pályázat Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (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 

teljesítésre kerülő számlákat a Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Osztályvezetőjével pénzügyileg ellenjegyeztetni. 

Felhatalmazza polgármesterét a pályázat benyújtásához 

szükséges okiratok aláírására. 
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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  

  Kádasné Öreg Julianna igazgató 

 

 

6.) A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár által benyújtandó TÁMOP-3.2.12-12/1 pályázat 

jóváhagyása  

 

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

megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.     

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

206/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

TÁMOP-3.2.12-12/1 „Könyvtárosok továbbképzése a 

Békés megyei könyvtárak korszerű szolgáltatásainak 

működtetése érdekében” c. pályázat Békés Városi Püski 

Sándor Könyvtár (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 
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kapcsán felmerülő esetleges kamatkiadásait (likvid-hitel) is 

megtéríteni, és köteles a pályázat megvalósítása során 

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 

Erdősné Sági Mária igazgató 

  

 

7.) 2012. II. félévi sporttevékenységek támogatása  

 

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

megtárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot.  

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.     

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

207/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2012. II. félévi 

támogatását – Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. 

évi költségvetéséről szóló rendeltében megállapított szabadidősport-tevékenység támogatása 

keret terhére – az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Sportszervezet 

2012.II. félévi 

támogatás 

EFt-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 1900 

BTE Ökölvívó Szakosztály 190 

BTE Súlyemelő Szakosztály 110 

BTE Sakk Szakosztály 190 
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Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 490 

Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 500 

Békési Diákok Atlétikai Clubja 540 

Békési Kajak - Kenu Club 1525 

Békési Futball Club 1525 

Női Kézilabda Torna Egylet 290 

Linea Aerobik Klub 110 

Surman Box Club 230 

ÖSSZESEN: 7600 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a 

fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön a támogatások 

felhasználásáról azzal, hogy 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  

 

 

8.) Szakorvosi rendelések szüneteltetése  

 

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

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

előterjesztést.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Tavaly az egyik bőrgyógyász kolleganő 

panaszkodott, hogy ők nem tudtak róla, hogy helyettesíteniük kell a békési bőrgyógyászatot. 

Tavaly is a Sürgősségi Osztályon kellett volna történni a helyettesítésnek, vagy a 

szakrendelőkben? Azonban a betegek a szakorvosoknál jelentkeztek, akik viszont nem tudtak 

róla, hogy helyettesíteniük kell. Lehet, hogy intézményvezetői szinten megállapodtak, de a 

szakrendelések nem tudtak róla. Véleménye szerint erre oda kellene figyelni, hogy az az orvos 

is tudjon róla, akinek helyettesítenie kell. Azt is feltétlenül ki kell emelni, hogy tudjanak róla 

betegek, ha problémájuk van, a Sürgősségi Osztályra kell menniük, nem a szakrendelésekre.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Meg fogják kérni majd az igazgató főorvos asszonyt, hogy 

nyomatékosítsa ezt a lakosság tájékoztatásában. Azt is megkérdezik, hogyan történt az 

egyeztetés a Sürgősségi Osztállyal. Ez viszonylag új fogalom az egészségügyben, és 

feltételezhetően ez okozott gondot.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Általános problémával kapcsolatos kérdése, hogy mennyiben 

érinti Békésen az orvosokat az egészségügyben is tervezett 62 éves kortól való 

kényszernyugdíjazás?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt még nem tudják, jelenleg folyik a vita. Politikusoknak is 

feltették a kérdést, hogy ez vonatkozik-e minden szakmára, mert bizonyos szakmáknál 

problémát jelent, pl. orvosoknál, mert 70%-uk így is a nyugdíjkorhatár fölött van. 

Összeomolhat a magyar egészségügy, ha elküldik őket nyugdíjba.  
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DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő kérdésével 

kapcsolatban elmondja, ma beszélt Dr. Gulyás Zsuzsanna főorvos asszonnyal, és úgy tudja, 

hogy hétfőn fog tárgyalni Becsei igazgató úrral, mert a sürgősségi ellátás a békéscsabai 

kórházban történik. A békési szakorvosokkal pedig kedden fog tárgyalni, mert új ellátó 

intézményeik lesznek, visszakerülnek Békéscsabához teljes belgyógyászati ellátás 

szempontjából (eddig Gyulához tartoztak). Azonban nem árt, ha Jegyző Asszony beszél 

Főorvos Asszonnyal a helyettesítések ellátásával kapcsolatban.  

 

Pataki képviselő úr kérdésére elmondja, hogy ez egy jelenleg alkotás alatt lévő törvény, de 

legjobb tudomása szerint az egészségügyben maximálisan tekintettel lesznek arra, hogy 

főként háziorvosi szinten, de hiányszakmákban is ez a 62 éves korhatár nem fog életbe lépni, 

mert akkor saját magukat lehetetlenítik el.   

 

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 

208/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet keretein belül 

működtetett egyes szakrendelések a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi 

időpontokban szüneteljenek:  

a) II. sz. Belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2012. július 16-tól augusztus 03-ig, 

b) Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2012. július 23-tól augusztus 09-ig, 

c) Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: 2012. július 16-tól július 20-ig és  

    2012. július 30-tól augusztus 10-ig, 

d) Urológiai szakrendelés szünetel: 2012. július 16-tól – július 27-ig és 

    2012. augusztus 21-től augusztus 24-ig, 

e) Neurológiai szakrendelés szünetel: 2012. július 16-tól - július 20-ig és 

     2012. augusztus 13-tól augusztus 27-ig, 

f) Szemészeti szakrendelés szünetel: 2012. július 09-től július 20-ig és 

   2012. augusztus 13-tól augusztus 24-ig, 

g) Reumatológiai szakrendelés szünetel: 2012. július 30-tól augusztus 17-ig.  

2. A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békéscsabai Réthy Pál 

Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.  
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Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos a lakosság felé történő tájékoztatásért, 

illetve az engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek határidőben 

történő bejelentésért   

 

9.) Óvodai körzetek átalakítása  

 

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

megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.     

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

209/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § 

(3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 2013/14. nevelési évtől a Békési Kistérségi 

Óvoda békési tagóvodái körzetét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Óvoda - 

Tagóvoda 

Körzet leírása 

Központi Fürkész 

Óvoda (Békés, 

Baky u. 4.) 

Ady Endre utca, Ág utca, Babilon sor, Baky utca, Bartók Béla utca, 

Bérenc utca, Bethlen utca, Bihari János utca, Csíkos utca, Csipke utca, 

Damjanich utca, Dankó utca, Darányi utca, Epresköz utca, Erkel Ferenc 

utca, Gagarin utca, Galamb utca, Gyár utca, Gyékény utca, Hegedűs 

utca, Hidvégi utca, Honfoglalás tér, Jégverem utca, Károlyi utca, 

Kecskeméti utca, Kereszt utca, Kert utca, Kisfaludy utca, Kodály Zoltán 

utca, Kossuth Lajos utca, Kötélverő utca, Kubikos utca, Legelő utca, 

Lengyel Lajos utca, Liliom utca, London utca, Magyar utca, Maróthi 

utca, Maxim Gorkij utca, Mezei utca, Mónus Illés utca, Móricz 

Zsigmond utca, Munkácsy Mihály utca, Nagykert, Pesti utca, Pipacs 

utca, Posta utca, Prágai utca, Pusztaszeri utca, Rét utca, Róna utca, 

Rövid utca, Sodrony utca, Soványhát utca, Summás utca, Szarvasi utca, 

Szélmalom utca, Szigetvári utca, Szikszai Sándor utca, Táborhely utca, 

Tanácssor utca, Táncsics Mihály utca, Tanya IX kerület, Tóth utca, 

Töltés utca, Törökvész utca, Vadvirág utca, Vágóhíd utca, Vásárszél 

utca, Vasút sor, Verseny utca 

Végvári Tagóvoda 

(Békés, Nevelő u. 

1.) 

Brassói utca, Csallóközi utca, Csendes utca, Décseri utca, Fiumei utca, 

Gyergyói utca,  

Halász utca, Híd utca, Hőzső utca 39-63 és 56-78 ,  Iglói utca, Kastély 

utca, Nevelő utca, Nyár utca, Nyereg utca, Szécsénykert , Tanya VII 

kerület, Tanya VIII kerület, Tárház utca, Tavasz utca, Temesvári utca, 

Váradi utca, Veres Péter tér 

Bóbita (Integrált) 

Tagóvoda (Békés, 

Ótemető u. 2.) 

Akácfa utca, Álmos utca, Andor utca, Árpád utca, Árvíz utca, Bánát 

utca, Bánvég utca, Bocskai utca, Bólyai utca, Csap  utca, Dr.Veres 

Endre utca, Előd utca, Fábián utca, Farkas Gyula utca, Földvár utca, 
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Fülöp utca, Gólya utca, Gőzmalom sor, Hőzső utca 1-37 és 2-54, Irányi 

Dániel utca, Iskola utca, Jámbor utca, Jégvermikert, Kastélyzug utca, 

Kasza utca, Katona utca, Keserűsor utca, Kikötő utca, Kispince utca, 

Kittenberger Kálmán park, Kopasz utca, Köröspart sor, Kürt utca, Lapos 

utca, Libazug utca, Lorántffy utca, Névtelen utca, Nyíri utca, Ótemető 

utca, Pacsirta utca, Pásztor utca, Rákóczi utca, Révész utca, Rózsa utca, 

Sas utca, Síp utca, Sirály utca, Szabó Dezső utca, Szeglet utca, Szík 

utca, Szív utca, Szőlő utca, Tanya VI kerület, Tél utca,Tűzkút utca, Új 

utca, Zsilip  utca 

Teleky Tagóvoda 

(Békés, Teleky u. 

26.) 

Árok utca, Asztalos utca, Bodoki Károly utca, Boglárka tér, Borz utca, 

Búzavirág utca, Dózsa utca, Drága utca, Ékes utca, Fehér-Körös  sor, 

Fekete-Körös sor, Fürdősétány utca, Füzes utca, Gyulai utca, Hajnal 

utca, Harcsa utca, Hargitta utca, Horgász tér, Jobbágy utca, Kárász utca, 

Keszeg utca, Kígyó utca, Kökény utca, Körös utca, Kőrösi Csoma 

Sándor utca, Kurta utca, Kút utca, Maróköz utca, Mátra utca, Nád utca, 

Napsugár tér, Nyíl utca, Pákász utca, Petőfi Sándor utca, Raktár utca, 

Révhajó utca, Sárhajó utca, Sátor tér, Sulyom utca, Szamos utca, 

Szegedi utca, Szélső utca, Tátra utca, Teleky utca, Telep utca, Tündér 

utca, Váci Mihály utca, Vadvíz utca, Vág utca, Vári utca, Vashalom 

utca, Zsibongó tér 

Korona Tagóvoda 

(Békés, Korona u. 

1.) 

Arany János utca, Bajza utca, Durkó utca, Ék utca, Fáy András utca 1-

7., Fúró utca, Jantyik Mátyás utca, József Attila utca, Karacs Teréz utca, 

Kerék utca, Korona utca, Múzeum tér, Múzeum-köz utca, Nagy Sándor 

utca, Piac tér, Szánthó Albert utca, Széchenyi tér, Templomköz utca 

Újvárosi Tagóvoda 
(Békés, Csabai u. 

30. 

Báthori utca, Bercsényi utca, Csabai utca 2-60 és 1-55/1., Cseresznye 

utca, Csók zug, Csokonai utca, Darab utca, Daru utca, Dió utca, 

Domokos utca, Egyenes utca, Fáy András utca 8-11., Fecske utca,  Gát 

utca, Gém utca, Görbe utca, Gyöngy utca, Gyűrű utca, Hajó utca, Hársfa 

utca, Kalászsor utca 1-17 és 2-18., Kemény utca, Kinizsi utca, Lánc 

utca, Lenkei utca, Lilla utca, Malom utca, Meggy utca, Mikszáth 

Kálmán utca, Oláh Mihály utca, Sarló utca,Szalag utca, Szendrei utca, 

Szentpálsor utca, Toldi utca, Vica sor, Vörösmarty utca, Zrínyi utca, 

Zsinór utca 

Hunyadi Tagóvoda 

(Békés, Hunyadi 

tér 1/1.) 

Attila utca, Borosgyán utca, Csabai utca  59-77, 60/1 - 74 , Deák Ferenc 

utca, Hunyadi utca, Hunyadi tér, Jókai utca, Kalászsor utca 19-től és 20-

tól , Kisvasút utca, Kölcsey utca, Körgát utca, Magyari Imre utca, Málna 

utca, Malomasszonykert utca, Malomasszonykert, Mátyás király utca, 

Mikes utca, Szabadkai utca, Szilva utca, Tanya X. kerület, Tompa utca, 

Tölgyfa utca, Zöldfa utca 

 

Azon gyermekeket, akiknek testvére a körzetváltozás előtt másik tagóvodába járt, mint ahová 

most tartozna, a testvérével azonos óvodába kell felvenni. A felvételi hirdetményeken a 

körzeteket fel kell tüntetni. 

Határidő:    intézkedésre azonnal 

Felelős:    Izsó Gábor polgármester 
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10.) Az intézményi létszámkeretek módosítása 

 

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

támogatta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.     

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

210/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete  

 

a) feladatnövekedés miatt a Bölcsődék létszámkeretét 4 

fővel megnöveli, 

b) a létszámkeret finanszírozására (bér és járulék) 2012. 

évben 823 EFt forrást hagy jóvá az Önkormányzat 

2011. évben képződött szabad pénzmaradványának 

terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

11.) Intézményvezetői pályázat kiírása  

 

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

megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést. Személy szerint a jelenlegi igazgató munkájával 

maximálisan elégedett.  

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.     

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

211/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében 

eljárva a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatói 

álláshelyére 2013. január 1-től pályázatot ír ki a határozat 

részét képező „Közzétételi adatlap”című melléklet szerint. 

 

Határidő:   intézkedésre azonnal 

beszámolásra: 2012. október 30. 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 
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12.) Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program 

megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem pályázat önerő 

átutalás, ÁFA kompenzáció, Konzorciumi Megállapodás módosítása  

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.     

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

212/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

1. 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 25.903 EFt saját erő 

összegét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 

tervezett 25.404 EFt forrás és az Önkormányzat 2011. 

évben képződött és 2012. évi felhasználásra jóváhagyott 

pénzmaradványa terhére 499 EFt összegben biztosítja és a 

mellékelt megállapodás szerint megfizeti.  

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

kiegészüljön azzal, hogy a konzorciumi döntéseknél a 

polgármesterek fax útján is szavazhassanak. 

3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.476 

EFt ÁFA változás miatti megnövekedett önerőt 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. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására, 

valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

13.) Szennyvízhálózatra való rákötések támogatása  

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

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

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

213/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1.) a víz- és csatornadíjakban 2012. január 1. és 2012. 

június 30. között képzett rekonstrukciós keret 

terhére nettó 14,0 millió forintot biztosít a városban 

hiányzó szennyvíz bekötővezetékek kiépítésére, 

2.) felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

14.) Javaslat rekonstrukciós keret felhasználására  

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.     

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

214/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víz és 

csatornadíjakban 2012. január 1. és 2012. június 30. között 

képzett rekonstrukciós keret terhére bruttó 8.000 EFt 

forintot biztosít a szennyvízberuházások során megsüllyedt 

aszfaltburkolatok helyreállítására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

15.) LISZ Kft-vel kötött szerződés meghosszabbítása  

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

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

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

215/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a LISZ Kft-vel 2010. 

március 26-án kötött vállalkozási szerződés időtartamát 

2014. június 30-ig meghosszabbítja, egyben felhatalmazza 

polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

16.) Békés Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és az írásos kiegészítés figyelembevételével 

tárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést.  

 

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

írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.     

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

216/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés Város Polgármesteri Hivatala 

162/2010. (IV. 29.) számú határozattal elfogadott alapító okiratának  

1. 7. pontjából törli a „Bankszámla száma: 11998707-04606811-00000000” szövegrészt, 

helyébe a „Fizetési számlaszáma: 11600006-00000000-52888818” szöveget lépteti. 

2. 10. pontjából törli a „ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény” 

szövegrész helyébe „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény” 

szöveget lépteti, és kiegészíti „A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” 

szöveggel. 

3. 11. pontja a közfeladatok jogszabályi hivatkozásaival egészül ki az alábbiak szerint: „A 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) 

bekezdése, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 

2004. évi CVII. törvény 3.§ (1) bekezdés i) pontja alapján.” 

4. A 12. pont helyébe az alábbi 12. pont lép: 

 

„12. Alaptevékenységek: 

Szakfeladat 

száma  

 

Megnevezés 

3812011 

 

Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése szállítása, 

átrakása 

5629201 Egyéb vendéglátás, konyha működtetése 
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6800021 

6800022 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7110001 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

8411121 Önkormányzati jogalkotás 

8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411151 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411161 Országos és helyi kisebbségi képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

8411331 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

8411691 
Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő tevékenység 

8414031 Város- és községgazdálkodás 

8821111 Rendszeres szociális segély 

8821121 Időskorúak járadéka 

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821151 Ápolási díj alanyi jogon 

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821191 Óvodáztatási támogatás 

8822011 Adósságkezelési támogatás 

8822021 Közgyógyellátás 

8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

9400001 Közösségi társadalmi tevékenységek” 

 

5. A 13. pont helyébe az alábbi 13. pont kerül: 

 

„13. Az intézmény vagyona: 

 

 

Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes 

önkormányzati törzsvagyon: 

Helyrajzi száma Címe Megjegyzés  

2245/1 5630 Békés, Petőfi u. 2.    

2246 5630 Békés, Petőfi u. 4.  
  

2245/2 5630 Békés, Piac tér 3.    

2288/38 5630 Békés, Piac tér 24.    

0329/3  Gyepmesteri telep   

0329/2  Dögtér   

 

Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi eszköznek 

minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a fenntartó hozzájárulásával 

dönthet. 
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II. A Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 

alábbiak szerint fogadja el: 

Alapító okirat 

 

Békés Város Polgármesteri Hivatala részére 

 
Békés Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. 

§ (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a alapján Békés 

Város Polgármesteri Hivatala számára az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

adja ki. 

 

A költségvetési szerv 

 

1. Neve:       

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 

2. Székhelye:      

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

3. Törzsszáma: 343006 

4. Illetékességi területe: 

Békés város közigazgatási területe, 

Gyámügyi feladatok tekintetében: Békés, Bélmegyer, Murony, Tarhos települések 

közigazgatási területe, 

Építéshatósági feladatok tekintetében: Békés, Bélmegyer, Murony, Tarhos települések 

közigazgatási területe. 

5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, székhelye: 

 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

 Belső ellenőrzési feladatait megbízás alapján a Békési Kistérségi Társulás látja el. 

 

6. Jogállása: Jogi személy 

7. Besorolása: 

 A feladatellátás funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési

       szerv 

 Számlavezető pénzintézet:  ERSTE BANK HUNGARY NYRT.  

      1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

 Fizetési számlaszáma:   11600006-00000000-52888818  

Adó nyilvántartási száma:  15343006-2-04 

 KSH szám:    15343006-8411-325-04 

Törzsszám:    343006 

8. Létesítő határozat száma: 

161/2000. (V.12.) KT határozat 

 

9. Vezetőjének kinevezési rendje: 

Vezetője a jegyző. A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban 

megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, kinevezése 

határozatlan időre szól. 

10. A munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási viszonyok: 

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény. 
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  A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény. 

11. Jogszabályban meghatározott közfeladat, alapvető szakágazat:  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (1) 

bekezdése, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 

2004. évi CVII. törvény 3.§ (1) bekezdés i) pontja alapján: 

 

Helyi Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége: 

841105 

 

12. Alaptevékenységei: 

 

Szakfeladat 

száma  

 

Megnevezés 

3812011 

 

Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése szállítása, 

átrakása 

5629201 Egyéb vendéglátás, konyha működtetése 

6800021 

6800022 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7110001 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

8411121 Önkormányzati jogalkotás 

8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411151 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411161 Országos és helyi kisebbségi képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

8411331 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

8411691 
Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő tevékenység 

8414031 Város- és községgazdálkodás 

8821111 Rendszeres szociális segély 

8821121 Időskorúak járadéka 

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821151 Ápolási díj alanyi jogon 

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821191 Óvodáztatási támogatás 

8822011 Adósságkezelési támogatás 

8822021 Közgyógyellátás 

8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

9400001 Közösségi társadalmi tevékenységek 

  

13. Az intézmény vagyona: 

 

Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes 

önkormányzati törzsvagyon: 



 27 

Helyrajzi száma Címe Megjegyzés  

2245/1 5630 Békés, Petőfi u. 2.    

2246 5630 Békés, Petőfi u. 4.  
  

2245/2 5630 Békés, Piac tér 3.    

2288/38 5630 Békés, Piac tér 24.    

0329/3  Gyepmesteri telep   

0329/2  Dögtér   

Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi eszköznek 

minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a fenntartó hozzájárulásával 

dönthet. 

 

Békés, 2012. június 28. 

 

          Tárnok Lászlóné                                                   Izsó Gábor 

                            jegyző                                                           polgármester 

Záradék 

 

Az egységes szerkezetű alapító okiratot Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i 

ülésén a 216/2012. (VI. 28.) sz. határozatával fogadta el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

17.) Az önkormányzat feladatainak meghatározása 

 

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

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

előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.     

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

217/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az Önkormányzat feladatait a 2012. január 1-én hatályos 

szakfeladat rend alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 a) Alaptevékenysége 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

b)     Feladatai:  

3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése 
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3821011 Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 

4120001 Lakó és nem lakóépületek építése 

4211001 Út, autópálya építés 

5220011 Közutak üzemeltetése 

5520011 Üdülői szálláshely szolgáltatás 

6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

8130001 Zöldterület-kezelés 

8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 

8414021 Közvilágítás 

8414031 Város és község gazdálkodás 

8421551 Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi 

kapcsolatai 

8424211 Közterület rendjének fenntartása 

8425311 A polgárvédelem ágazati feladatai 

8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

8560991 Egyéb oktatást kiegészítő feladatok 

8621025 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 

8821211 Eseti lakásfenntartási támogatás 

8821221 Átmeneti segély 

8821231 Temetési segély 

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

8822011 Adósságkezelési támogatás 

8822031 Köztemetés 

8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatások 

8903011 Civil szervezetek működési támogatása 

8904421 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 

8904431 Egyéb közfoglalkoztatás 

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

9312011 Versenysport tevékenység támogatása 

9312041 Iskolai Diáksport-tevékenység és támogatása 

9313011 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 

9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

9329191 Máshova nem sorolt szórakoztatási tevékenység 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

 

18.) Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele 

 

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

írásos kiegészítésben foglaltak szerint javasolta egyhangúlag elfogadásra a határozati 

javaslatot. 
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PATAKI ISTVÁN képviselő: Kérdése, hogy jelenleg mennyi a likvidhitel állomány?  

 

A múltkor már szóvá tette, hogy a korábban leszerelt bankautomatát még nem szerelték fel 

újra. Valamilyen szankciót kellene alkalmazni, mert legalább két hónapja döntöttek a hely 

biztosításáról.   

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Úgy gondolja, hogy a tranzakciós adó bevezetése miatt 

történik ez is. Nem lehetne kérni a Kormányt, hogy a tranzakciós adó ne vonatkozzon az 

önkormányzatokra?  

 

VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy jelenleg nincs, és ebben az 

évben idáig még nem is volt likvidhitel állománya az önkormányzatnak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az automatával kapcsolatban többször reklamáltak már az Erste 

Banknál. Tárgyaltak a fotóüzlet vezetőjével, és aláírás előtt van a szerződés. Az 

önkormányzat részéről többször is felszólították a bankot, hiszen jelentős számú dolgozót, 

köztük a közmunkás jelentős részét is átirányították az Erste Bankhoz, hogy a saját banknál 

vezessék folyószámlájukat, mert kedvezőbb lehetőségeket tudnak biztosítani. A Bank azt 

ígérte, hogy egy-két héten belül lesz újra automata, de ez nagyon elhúzódott, azonban most 

már aláírásra került a bérleti szerződés. Az épület helyi védelem alatt áll, ezért ez is 

bonyolította az ügyintézést. Többszöri felszólításra sem sikerült felelőst találni az ügy 

elhúzódásáért, de megígérték, hogy heteken belül újra lesz automata. Illetve annak idején 

kaptak egy olyan ígéretet, hogy az ebből származó pluszköltségeket a lakosság irányába 

megtérítik, mert az ügyfeleknek hatalmas kárt okoztak, hogy három hónapig nem volt 

automata.   

 

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 

218/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata számlavezető 

pénzintézetétől – az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt-

től – 2012. augusztus 1-tól 2013. július 31-ig terjedő 

időszakra maximum 250.000.000,- Ft felső határú, 1 

éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A hitelfelvétel 

célja a 2012. évi költségvetésben tervezett állami 

hozzájárulás, valamint pályázati pénzeszközök és 

pályázatos beruházások támogatásának szükség szerinti 

megelőlegezése.  

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a folyószámlahitel szerződés 

megkötésére. 

3. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a 

folyószámla hitelkeret változása miatt az önkormányzat 
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2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításának előkészítésre, a 

polgármestert a rendelet-tervezet beterjesztésére 

legkésőbb a testület augusztusi ülésére. 

Határidő:        1-2. pont: azonnal,  

   3. pont: 2012. augusztusi testületi ülés 

Felelős:             Izsó Gábor polgármester 

 

 

19.) Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása 

 

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

elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.     

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

219/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésében tervezett, 

működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 

előirányzatai terhére az alábbi pénzösszegek átcsoportosítását hagyja jóvá: 

a) Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete (székhelye: 5630 

Békés, Széchenyi tér 3. képviseli: Juhos Józsefné elnök) támogatására 

1.833.340,- Ft 

b) Békés Művészetéért Alapítvány (Székhelye: 5630 Békés, Bólyai u. 17. 

képviseli: Csuta György elnök) támogatására: 63.500,- Ft 

c) Békés Média Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Rákóczi u. 4. képviseli: 

Berta György István) 2.500.000,- Ft. 

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, 

hogy a fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön az 1. 

pontban megjelölt összegekkel, azzal, hogy a támogatások felhasználásáról a 

támogatottaknak 2012. december 31-ig kell írásos tájékoztató megküldésével 

elszámolnia, melynek elmaradása esetén – annak pótlásáig – az Önkormányzat minden 

további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 

felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli. 

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

szerint letétbe helyezett beszámoló. 

 

Határidő:      intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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20.) Gépjármű beszerzése 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.     

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

220/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete 

1. új személygépkocsi (Skoda Superb Business Plus 2.0 

CR TDi 140 4 ajtós) vásárlása mellett dönt, a gépjármű 

beszerzésére a Volkswagen Passat gépkocsi 

beszámításán kívül maximum 7 millió Ft-ot biztosít az 

Önkormányzat 2011. évben képződött és 2012. évben 

felhasználásra kerülő pénzmaradványa terhére. 

2. felhatalmazza polgármesterét a gépjármű beszerzésével 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, 

dokumentumok aláírására. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

21.) Együttműködési szándék kifejezése hulladékgyűjtésben 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tegnap is elmondta a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy 

elsőszámú érdek a közérdek, a lakosság érdeke, és amennyiben együtt tudnak működni, a 

jelenlegi szolgáltatóval, melyet nagyon remél, akkor biztos benne, ha nem is rövid időn belül, 

mert nagyon hosszadalmas folyamat a szelektív hulladékgyűjtés, de ebben az irányban meg 

tudnak indulni, és ezzel a lakosság számára a terheket kevésbé lesznek kénytelenek áthárítani.   

 

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 

221/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi 

szándékát a Békési Hulladékgyűjtő Kft-vel való 
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együttműködésre, és felhatalmazza polgármesterét a 

további tárgyalások lefolytatására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

22.) Önkormányzati tulajdonban lévő terület bérbe adása iránti kérelem elbírálása 

 

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

elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatokat azzal, hogy a II. határozati 

javaslat 2. pontjában a bérleti díj mértékét 5.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg a 

képviselő-testület.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Módosító javaslata, hogy 10.000,- Ft + ÁFA összegben 

határozzák meg a bérleti díjat. Ezt azzal indokolja, hogy a hivatal munkatársaival utánanéztek 

annak, hogy hasonló funkciójú területek milyen árban vannak bérbe adva, és mi lenne az az 

ár, ami a funkciónak jobban megfelel, és beleilleszthető a rendszerbe.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja az általa előterjesztett 

módosító javaslatot a bérleti díj meghatározására vonatkozóan.     

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

222/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzati 

tulajdonban lévő terület bérbe adása iránti kérelem 

elbírálására előterjesztett határozati javaslat II. 2.) 

pontjában a bérleti díj mértékét 10.000,- Ft + ÁFA 

összegben határozza meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat I. pontját.      

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

223/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a tulajdonát képező, 

Békés belterület 1876/1 helyrajzi szám alatt felvett területet 

az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. 

(XII.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 

forgalomképessé nyilvánítja, és a Békés belterület 1876/1 

hrsz. alatt felvett területet a közpark művelési ágba tartozó 

területet beépítetlen területté minősíti, azzal, hogy az 
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átminősítéssel kapcsolatos Földhivatali eljárási díj az 

ügyfelet terheli.   

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat II. pontját a bérleti díj 

meghatározására vonatkozó előző határozat figyelembevételével.      

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

224/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete  

1.) az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 

46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet 8. § (1) 

bekezdése alapján bérbe adja 3 éves időtartamra a 

tulajdonát képező, Békés belterület 1876/1 helyrajzi 

szám alatt felvett, 1 ha 3.719 m
2
 területet Kalló 

Zsoltné (5630 Békés, Vág u. 7.) és Meszlényi Zsófia 

(5630 Békés, Csap u. 5.) részére,  

2.) a bérleti díj mértékét 10.000,- Ft + ÁFA összegben 

határozza meg,  

3.) felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására, 

valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.    

Határidő:  értelem szerint  

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 

22/2012. (VI. 29.)  r e n d e l e t e :  

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 

SZABÁLYOZÁSÁRÓL szóló 46/2006. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

23.) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” c. 

pályázat benyújtása a TÁMOP-6.1.2/11/1 kiírásra 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  



 34 

 

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 

225/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

1.) A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartói jogokat 

gyakorló tagtelepülése, Békés Város Önkormányzata öt darab 

pályázatot nyújt be a TÁMOP „Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmód programok - lokális színterek” című, TÁMOP-6.1.2/11/1 

kódszámú pályázati kiírásra, az alábbi feladat-ellátási helyekkel és 

bruttó összegekkel: 

 

- Újvárosi Tagóvoda, a pályázat összege bruttó 9.950.000,-Ft, 

- Hunyadi téri Tagóvoda, a pályázat összege bruttó 9.950.000,-Ft, 

- Korona úti Tagóvoda, a pályázat összege bruttó 9.950.000,-Ft, 

- Teleki úti Tagóvoda, a pályázat összege bruttó 9.950.000,-Ft, 

- Végvári Tagóvoda, a pályázat összege bruttó 9.950.000,-Ft. 

 

2.) A pályázat 100 % -os támogatottságú, ezért az önerőre forrást nem kell 

biztosítani a költségvetésből. 

3.) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására. 

Határidő: pályázat beadására: 2012. július 23. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 198/2012. (VI. 28.) 

határozatával elrendelt  z á r t   ü l é s   tartására kerül sor.  

 

Elrendeli a zárt ülést, és megkéri a hallgatóságot az ülésterem elhagyására.  

 

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

 

A zárt ülés befejezése után a képviselő-testület ismét  n y í l t   ülésen folytatja munkáját a 

bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

Interpellációkra adott válaszok:  

 

1.) Puskaporos tó kezelése – Balázs László képviselő interpellációjára adott 

válasz 

 

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ  képviselő: A választ elfogadja.   
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2.) Piros és sárga jelzéssel ellátott túraútvonal helyzete – Rácz Attila képviselő 

interpellációjára adott válasz 

 

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

 

RÁCZ ATTILA  képviselő: A válasz elfogadása előtt néhány kérdést szeretne tisztázni. Mit 

jelent az, hogy a turistautat az egyesület gondozza? Szerződéssel átadtuk, melynek 

megfelelően elvégzi a turistajelzések felfestést, kaszálást, gréderezést? A KBC által kiadott 

kiadvány és projektzárón részt vettek, és a kiadványban ez a túraútvonal is szerepel, amely 

most nem járható. Ezzel nem látja megoldottnak ezt a problémát. A Körösök Völgye Turista 

Egyesület nem tudja ellátni a feladatát? Tudnak-e esetleg ebben segíteni neki?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a pályázati időszak kezdetén 

elég sok olyan pályázat került beadásra, ami túraútvonalak kialakításával kapcsolatos, és ezek 

95-100%-os támogatottsági intenzitásúak voltak. Megépültek, és az a probléma, hogy ezeken 

azóta senki nem ment végig. Lehet, hogy egy évben egyszer végigmennek rajta, és ellenőrzik, 

hogy megvannak-e azok a műtárgyak, amiket hozzá alkottak. Nyilván nem is tudják használni 

turisták, ha benőtte a gaz, és járhatatlan. A megoldás az lenne, ha a KBC, vagy a Natúrpark 

létrehozna turisztikai egyesületet, és ezáltal szervezetten vezetett túrákkal gyakorlatban is 

beintegrálná a túrák rendszerébe ezeket a gyalogtúra útvonalakat, hasonlóan a vízi- és 

kerékpáros túrákhoz. Gyalogos útvonalakra lehet, hogy nincs is akkora igény. Az Egyesületet 

meg fogja keresni, és a KBC-nél is felveti ezt a problémát. Már most vannak olyan körtúrák, 

teljesítménytúrák, amelyek ezeket a gyalogos utakat igénybe veszik. Lehet, hogy egy 

következő városi takarítási nap alkalmával ennek a túraútvonalnak a takarítását is 

megszervezik.  

 

RÁCZ ATTILA  képviselő: Tulajdonképpen járható lenne ez a túraútvonal, de mint jelezte is, 

egy ember átszántotta a töltést. Ez esetben még az elbirtoklás ténye is felmerül, mert 

sajátjaként műveli, és ezért nem lehet rajta végigmenni. Szerencse, hogy van egy kis 

gyaloghíd, amelyen át lehet menni, és ott lehet folytatni a túrát. A felszántott rész kb. 100 

méter hosszú. Kinek a tulajdonában van a töltés?  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Ezen a szakaszon Sikkonyig magántulajdonban vannak a 

töltések, viszont ez nem menti fel a tulajdonost, hogy mint másodrendű árvízvédelmi 

védvonalon bizonyos művelési módot használhat csak. Ha a pontos helyet megjelöli 

Képviselő Úr, akkor felhívják a Vízügyi Igazgatóság figyelmét, hogy szólítsa fel a tulajdonost 

a védmű jogszerű használatára.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kéri Rácz Attila képviselő urat, hogy jelölje meg ezt a helyet a 

térképen, és megnézik, hogy ki az elkövető, illetve megteszik a szükséges lépéseket. 

Javasolja, hogy még egyszer vizsgálják meg ezt a kérdést, és ne fogadják el ezt a választ. 

Szavazásra bocsátja ezt a javaslatot.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

233/2012. (VI. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Rácz Attila képviselőnek 

a piros és sárga jelzéssel ellátott túraútvonal helyzetével 

kapcsolatos interpellációjára adott választ nem fogadja el.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

   

 

3.) Korona utcai óvoda melletti vascsonk eltávolítása – Rácz Attila képviselő 

interpellációjára adott válasz 

 

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

 

RÁCZ ATTILA  képviselő: A választ elfogadja.   

 

 

4.) Tárház utca aszfaltozása – Vámos László képviselő interpellációjára adott 

válasz 

 

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

 

VÁMOS LÁSZLÓ  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 : 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Korábban már kérdezte év elején, és választ is kapott rá, 

hogy kb. mennyibe kerülne a malomasszonykerti ivóvízvezeték továbbvezetése 250 – 300 

méter hosszan. Azon a részen kb. 20 főt érintene ez, akik közül 7-8 gyermek, és kérdésük, 

hogy mi a realitása a megvalósulásnak, és mikorra várható, mert hajlandók saját maguk is 

áldozni rá. Javasolja, hogy a hivatal részéről keressék meg az érintetteket, és tárgyaljanak 

velük a megvalósítás lehetőségéről.   

 

Polgármester Urat és a Műszaki Osztályt is megkeresték már a Borosgyánban lakó D. 

Vargáék, akik szeretnék, ha előttük is megemelnék a kerékpárút szintjét, hasonlóan a másik 

szakaszhoz, hogy közelebb legyen a szint a portájukhoz és a kövesúthoz is. Mennyi lenne 

ennek a költsége, és mikor lenne rá lehetőség?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Valóban volt nála az érintett, és megbeszélték, hogy megemelik 

előttük a kerékpárútnak azt a szakaszát, mert lejjebb van, beakad a kamion.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Örömmel tapasztalta, hogy a Galamb utcán és a Szép utcán, 

illetve a városban máshol is megtörtént a kátyúzás zúzott kővel. Azonban a Pusztaszeri 

utcáról jelezték két-három hete, hogy ott még nem volt kátyúzás. Kérdése, hogy azóta 

megtörtént-e ebben az utcában is a zúzott kővel történő kátyúzás?  

 



 37 

Kérdése továbbá, hogy a Táncsics utcai kerékpárút építése mikorra várható? Tudja, hogy a 

belvízcsatorna zárttá tétele az első lépcső, de ebből lesz valami az idén?  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy a Csabai utcán a gyógyszertártól kezdődő 

útszakaszon a 30 km/órás sebességkorlátozás indokolt? Mikor döntött erről a képviselő-

testület? Túlzásnak tartja az ilyen mértékű sebességkorlátozást a Csabai úton, tudomása 

szerint nem volt ott baleset.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy természetesen a megfelelő 

döntéshozó szerv döntése nyomán született a forgalomkorlátozás, volt rá képviselő-testületi, 

vagy pénzügyi bizottsági határozat, mivel egy idő óta átruházott hatáskörben a bizottság dönt 

a forgalmi rend változtatásáról. Lakossági kezdeményezésre történt a forgalomkorlátozás 

egyrészt az ott lévő óvoda miatt, illetve a gyógyszertár előtti ötös csomópont eléggé 

balesetveszélyes, és a sebességkorlátozást nyilván nem csak az indokolja, ha ott balesetek 

voltak, hanem annak a megelőzése is.  

 

Mucsi András képviselő kérdésére a belvízrendezéssel kapcsolatban elmondja, hogy a mai 

testületi előterjesztésben is szerepel egy új menetrend, mely alapján ebben az évben a 

Táncsics utcán nem kerül sor munkálatokra. Jövő évben kellene megvalósulnia az ottani nyílt 

csapadékcsatorna zárttá tételének, és utána lehet a kerékpárutat megépíteni. Bízik benne, hogy 

meg is valósul.    

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Nagyon balesetveszélyesnek tartja a borosgyáni 

horgásztavakhoz történő bejárást, illetve a kijárást is, mert takarásban van.   

 

Másik felvetése, hogy egyik legnagyobb problémának tartja a kerékpárutaknál a békéscsabai 

út és az útkereszteződés közötti átkötés megvalósításának hiányát. 

  

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez utóbbi kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy előkészület 

alatt áll egy kerékpáros kisturisztikai attrakció című pályázat, és ennek része lesz a Csabai, 

illetve a Petőfi utcai kerékpárút összekötése, és ennek keretén belül folyamatossá tudják tenni 

a kerékpárutat, amennyiben nyernek a pályázaton. Az elképzelések szerint Dánfokra menne 

még ki kerékpárút úgy, hogy egy kerékpársáv lenne kijelölve, és egyéb turisztikai attrakciókat 

is szeretnének ebbe betenni, melybe beleférne minden, kerékpárúttal kapcsolatos elképzelés, 

így nyilvános WC építését is tervezik a Ligetbe, mert kerékpárutak találkozásánál van.  

 

Mivel nincs több kérdés, interpelláció, bejelenti, hogy a nyári szünet utáni augusztusi testületi 

ülést egy héttel korábban, augusztus 23-án tartják.  

 

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  
  

 


