
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. május 24-én, 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, Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Balázs László,  

 Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Rácz Attila, Pataki István képviselők 

   

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Farkas László aljegyző  

 Sódar Attila Munkaügyi Központ kirendeltségvezetője  

 Kiss Beáta főigazgató, Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió 

 Fábián Márk Tamás Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió 

 Patkás Rita Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió 

 Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetője  

 Sallai György Békési Férfi Kézilabda Kft. könyvelője 

 Krizsán Miklós könyvvizsgáló  

 Kis Eszter Békési Kistérségi Iskola igazgatója 

 Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda vezetője 

 Bondárné Pásztor Emma Békési Kistérségi Óvoda vezetője helyett 

 Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója 

 Erdősné Sági Mária Püski Sándor Városi Könyvtár igazgatója 

 Sápiné Turcsányi Ildikó Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója 

 Kádasné Öreg Julianna Szociális Szolgáltató Központ igazgatója 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Szegfű Katalin Békési Újság 

 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  

 Csökmei László Erik városi főépítész  

 Sápi András oktatási referens  

 Kálmán Tibor sportreferens 

 Ilyés Péter környezetvédelmi referens 

 Juhos Józsefné belső ellenőr 

 a polgármesteri hivatal munkatársai, meghívottak 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 h 

 

Igazoltan távolmaradt: Koppné Dr. Hajdu Anikó 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 8 képviselő jelen van (Barkász Sándor és Mészáros Sándor képviselők az ülés 

folyamán később érkeztek).    
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A napirend elfogadása előtt ügyrendi kérdésben megadja a szót Rácz Attila képviselőnek.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy az SZMSZ 7. §-ában foglalt előírásoknak 

megfelelően történt-e a mai képviselő-testületi ülés összehívása? Nevezetesen, valamennyi 

nyilvános előterjesztés felkerült-e a honlapra? Ugyanis az SZMSZ-ben az áll, hogy a testületi 

ülés előtt 5 nappal fel kell tenni az előterjesztéseket a városi honlapra is, és a IV/19. és IV/20. 

sorszámú egyéb előterjesztés a mai napig nincs fent.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez a két előterjesztés még nem volt kész a pénteki postázáskor, 

pótanyagként készültek el, és még csak most javasolja az SZMSZ-ünk szerint felvenni 

napirendre. Ilyen esetek korábbi üléseken is előfordultak. 

 

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/19. sorszámmal: Korábbi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata törvényességi 

felhívás alapján 

IV/20. sorszámmal:  Együttműködési megállapodás megszüntetése 

 

Zárt ülésen javasolja megtárgyalni a meghívóban jelzett IV/14-18. sorszámig szereplő egyéb 

előterjesztéseket.  

 

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

napirendi javaslatot.  

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

155/2012. (V. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2012. május 24-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. Szakmai és gazdasági beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft. 2011. évi 

tevékenységéről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

     Polgár Zoltán ügyvezető, Békési Férfi Kézilabda Kft. 
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2. A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város munkanélküliségi helyzetéről  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

     Sódar Attila kirendeltség-vezető, Békés Megyei Kormányhivatal 

     Munkaügyi Központja Békési Kirendeltsége   

3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának átfogó 

értékelése  

  Előterjesztő: Tárnok Lászlóné jegyző       

4. Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról     

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

     Koszecz Sándor igazgató, Békés Városi Kecskeméti Gábor  

     Kulturális, Sport és Turisztikai Központ     

5. Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2011. évi tevékenységéről    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

     Erdősné Sági Mária igazgató, Békés Városi Püski Sándor 

     Könyvtár  

6. Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum működéséről    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

     Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató, Békés Városi  

     Jantyik Mátyás Múzeum    

7. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

IV. Egyéb előterjesztések      

1. Intézmények átszervezése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. A Békésen működő nemzetiségi önkormányzatok és az Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodások feltételrendszerének beépítése a Szervezeti és 

Működési Szabályzatba 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

4. Haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, 

Soványhát u. 11. szám alatti ingatlan forgalomképessé nyilvánítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

5. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványának megosztása s 2012. évi 

felhasználása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

6. Az intézményi létszámkeretek módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

7. Hozzájárulás a TÁMOP-3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás pályázati kiírásra 

pályázat benyújtásához 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

8. Óvodafejlesztés pályázat benyújtása TÁMOP-3.1.11-12/2 kiírásra 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

9. Sportkönyvre felkerülő sportolók, sportvezetők 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        
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10. Dánfoki csatorna halászati vízterületté történő minősítése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

11. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

12. Dr. Nagy György szerződésmódosítási kérelme 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

13. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. alapítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

14. Korábbi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata törvényességi felhívás 

alapján 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

15. Együttműködési megállapodás megszüntetése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

16. Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

17. Lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás elosztása  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

18. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

19. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

20. 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 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 

május 18-án a Kistérségi Suligála került lebonyolításra, melyen a Békési Kistérségi Iskola 

valamennyi intézményegysége képviseltette magát. Nagyon színvonalas rendezvényen 

vehettek részt, melyet ezúton is köszönnek Igazgató Asszonynak, és rajta keresztül a 

kollegáknak a felkészítést.  

 

Május 19-én a Nefelejcs Hagyományőrző Közhasznú Egyesület megrendezte a szokásos 

tavaszi összejövetelét nagy sikerrel.  

 

Szintén május 19-én jótékonysági bált rendezett az Együtt Könnyebb Egyesület, melyen több 

képviselő is részt vett. A sérült gyermekek támogatásáért rendezett összejövetel nagyon 
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sikeres volt. Ma került lebonyolításra a Derűs Kupa, amelyet a Szociális Szolgáltató Központ 

szervezett. Ezúton gratulál a verseny győztesének.   

 

Mivel több szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy vegye 

tudomásul a képviselő-testület a tájékoztatót, melyet szavazásra bocsát.  

                                                                                                       

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

156/2012. (V. 24.) 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  

 

 

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 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

157/2012. (V. 24.) 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 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

158/2012. (V. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót a szóban elhangzott 

észrevétel figyelembevételével tudomásul veszi.  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Szakmai és gazdasági beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft. 

2011. évi tevékenységéről 

 

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

megtárgyalta, és elfogadása javasolta a beszámolót.  

 

A maga részéről azt emeli ki az anyagból, hogy nagyon örülhetnek annak, hogy ismét 

szárnyal a kézilabda. A békésiek számára nagyon fontos, hogy elsősorban békésiekkel 

dolgozzanak, és az ügyvezető úr jelzi a beszámolójában, hogy 14 fő a szerződéses felnőtt 

sportolók száma, és ebből öten békésiek, továbbá négyen vannak olyanok, akik békési 

nevelkedésűek. A csapat 90%-a Békés megyei születésű, ezzel is bizonyíthatják, hogy a 

megyében is lehet, és van élet a gazdasági nehézségek ellenére. Az ügyvezető úrnak gratulál 

azért, hogy rengeteget dolgozik azért, hogy az önkormányzati támogatáson túl minden 

pénzügyi lehetőséget megragadjon, és a források bevonása minél nagyobb legyen ahhoz, hogy 

a kézilabda kft-t lehessen működtetni, a csapatot versenyeztetni. Ugyanis nagyon sok a 

kiadásuk a versenyeztetéssel. Nagyon tartalmas anyagnak tartja, és javasolja az elfogadását.  

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta a beszámolót. Látszik a beszámolóból, hogy a múlt év 

gazdálkodása rendben volt, sikerült kihasználni a törvényi változásokat a támogatások 

megszerzésére vonatkozóan. Ez által stabilabb pénzügyi hátteret sikerült kialakítaniuk.   

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási és kulturális tanácsnok: Gratulál a kézilabda 

szakosztály eredményes működéséhez. Jó döntés volt annak idején kb. 5 éve, amikor az 

utánpótlás-nevelést a békésiekre szerették volna ráépíteni. Látszik, hogy ez ma rendkívül 

eredményesen és jól működik, hiszen a gyermek-, serdülő- és ifjúsági utánpótlás eredményei 

felette vannak a felnőtt csapat eredményeinek. Ez azt vetíti előre, hogy a felfutó rendszer 

szerint újra kiemelkedő eredményeket érhetnek el. A Gimnázium nem várja meg az általános 

iskolából felfutó osztályokat, hanem már szeptembertől beindul a sportiskola képzése, és várja 

a jó békési sportolókat, akik ennek következtében Békésen fognak maradni, és itt tudják 

folytatni a pályafutásukat.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Köszöni a színvonalas beszámolót, különösen az utánpótlás 

neveléssel kapcsolatos rész elfogadható. Két dologgal kapcsolatban van alapvető problémája. 

Az egyik az, hogy az elnök úr említette, hogy megint szárnyal a csapat. Kérdése, hogy mihez 

képest szárnyal? A korábbi NB I-es múlthoz, a mostani rosszabb helyezéshez elért jobbhoz?  

 

Miből vonja le azt a következtetést az ügyvezetés, hogy elérték azt, hogy szerethető a csapat? 

Ez a megállapítás a beszámoló 6. oldalán szerepel.  
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MUCSI ANDRÁS képviselő: Az előbbi kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy minden 

hónapban a bizottsági ülésre tájékoztatót készítenek az adott havi sporteseményekről, és 

ezekben is láthatják a férfi kézilabda eredményeit, hogy sorban nyerik a mérkőzéseket, pl. 

Eger, Tiszavasvár, Vác ellen. Azzal kapcsolatban, hogy a szárnyalást mihez képest méri, 

elmondja, hogy egy nagyon nehéz helyzet volt az, amit félbe kellett vágni a korábbi NB I-es 

csapatnál, hiszen ez óriási finanszírozási igénnyel járt, és egy idő után nem tudták 

finanszírozni. Ezt a megjegyzést így mindenképpen jogosnak tartja. Véleménye szerint a 

körülményekhez képest szárnyal most a csapat. A gyerekeket be tudták vonni, több száz azok 

száma, akiket megmozgat a kézilabda a városban. Erre is épít az akkreditált sportgimnázium, 

melyhez gratulál Pocsaji Ildikó képviselő asszonynak, aki kiharcolta azt, hogy a Szegedi Kis 

István Református Gimnáziumnak legyen egy akkreditált sportgimnáziumi tagozata. Ezt meg 

fogják tölteni élettel, és ebben kardinális szerepe lesz a kézilabdának. Az óvodásoktól, 

általános iskolásoktól, középiskolásoktól a felnőttekig játszanak, tehát az anyagi 

lehetőségekhez képest mondja azt, hogy rendben van a Kft. Az új finanszírozási rendszer is 

kedvezően hat a működésükre.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Amikor NB I-es volt a kézilabda csapat, bizony közel sem 

volt ennyire komoly az utánpótlás, amelynek nagyon örülhetnek. Gratulál az elért 

eredményekhez.  

 

POLGÁR ZOLTÁN ügyvezető: Az elhangzott kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban a 

következők adja elő.  

 

Ez a szárnyalás valóban viszonylagos. Mérhetik ahhoz is, amit Mucsi képviselő úr mondott, 

de ahhoz is, amikor ő átvette a Kft-t, és elindultak. Akkor három ember volt a Kft-ben, most 

120 – 130 gyerek, plusz a felnőtt csapat és a technikai személyzet alkotják a Kft-t. Százötven 

embert mérjenek a háromhoz, tehát ennyire lett felépítve a csapat.  

 

Az eredményekről szólva elmondja, addig az utánpótlás csapatnak nem hogy eredménye nem 

volt, de nem volt utánpótlás csapat sem. Egy gyermek sem volt a Kft-ben. Az NB-I-es csapat 

természetesen gyönyörű eredményt ért el, amit folytatni is lehetett volna, de akkor döntött a 

képviselő-testület, hogy melyik irányba menjen a Kft. Az NB I-es csapatot nem tudta volna 

tovább fenntartani, ezért döntött az NB II-es csapat mellett, ahol az utánpótlás nevelésre 

helyezik a hangsúlyt. Ehhez képest a döntés után egyre feljebb mentek, és ehhez képest 

mondja azt, hogy szárnyalnak. Kiegészítésként elmondja, mert még a bizottsági ülés óta is 

történtek változások, hogy Debrecenben voltak hétvégén, és az országos első hely mellé egy 

országos második helyet is el tudtak érni. Az első hely elérésével kapcsolatos meccsről DVD-

t készítettek, amelyet a képviselőknek most ajándékba átadtak. Ma Csurgón szintén országos 

döntőn vesznek részt. Holnap pedig Gyöngyösre utaznak ugyancsak országos döntőn való 

részvétel céljából. Ez mindegyik más-más korcsoport. Most négy országos döntőn vesznek 

részt. Az országban másik ilyen csapat a Pick Szeged. Csak ez a két csapat vesz részt ennyi 

országos döntőn. Tegnapi újabb szép eredmény, hogy országos diákolimpiai döntőbe jutott a 

Békési Kistérségi Általános Iskola csapata is. Ez azért fontos a sportiskolának, mert az 5. és 6. 

osztályos kézilabdázók jutnak az országos diákolimpiai döntőbe, tehát a kézilabda kft. adja a 

legtöbb gyereket a sportiskolához is. Általános iskola még eddig egyszer sem volt 

diákolimpiai döntőben, kb. 10 éve volt a gimnázium. A Szegedi Kis István Gimnázium első 

osztályos sportiskolájába már érkeznek gyermekek kívülről is, más városokból, pl. 

Balmazújváros, Debrecen, Tiszaföldvár.  
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Az év végi eredmény még sosem volt ilyen jó, mint az elmúlt évi. Az új sporttörvény tavaly 

lépett hatályba, és ennek köszönhetően a cégek az éves eredményükből támogathatják a 

sportot. Így a kézilabda kft. 25 millió Ft-ot pályázott meg, és ezt sikerült is cégektől 

megszerezni. Ehhez a pénzhez december 20. után jutottak hozzá, melyet fel kellett 

használniuk év végéig. Ez az idő nagyon rövid volt, nem is sikerült mindet elkölteni. A 

támogatást utánpótlás nevelésre és tárgyi eszközökre lehetett felhasználniuk. Tárgyi 

eszközöket több millió Ft értékben vásároltak, amelyek sokáig elég lesznek. Az edzők 

korábban teljesen térítés nélkül végezték a munkájukat, most már a minimálbér feléért tudják 

őket támogatni. Nagyon fontos volt még az utánpótlás nevelésnél a személyszállítás, illetve a 

gyerekek utaztatása. Amíg országos döntőig eljutnak, addig részt kell venniük területi, 

megyei, régió, országos elődöntőn, és ez mind-mind utazással jár, nem beszélve az 

edzőmeccsekről, bajnokságokról, pl. Csurgó csak oda 430 km, és a mai hétvégén mennek kb. 

2 ezer km-t, akkor ki lehet számolni, hogy mennyibe kerül ez a hétvége. Ez a társasági 

adótörvény tehát nagyon megsegítette a sportot. Június 30-áig ezt a pénzt el kell költeniük, és 

természetesen csak a meghatározott célra lehet felhasználniuk. Ezt ellenőrzi is a 

könyvvizsgáló, csak utána lehet beadni az elszámolást.  

 

Sajnos július 1-től visszatérnek a nullás állapothoz. Remélhetőleg marad ez a törvényi 

lehetőség ebben az évben is, de a következő támogatásra csak december 20 után 

számíthatnak, és addig és élniük kell valamiből.  

 

Megköszöni a képviselő-testület előtt is az edzőknek, szülőknek a támogatását, a legfőbb 

támogatójuknak, a képviselő-testületnek, az önkormányzatnak a támogatását. Megköszöni 

továbbá Mester Péternek is a képviselő-testület előtt, hogy tizenéve közvetíti a mérkőzéseiket, 

ugyanúgy elmegy velük hétvégeken is, az országos döntőn is ott volt.   

 

Arra kéri a képviselő-testületet, hogy a DVD-n látottak szerint döntsenek, és támogassák 

továbbra is a kézilabdát.   

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Lehet, hogy félreérthető volt, amit mondott. Pont az ellen 

próbált szót emelni, hogy az utánpótlás nevelés eredményei nem moshatók össze a felnőtt 

csapat eredményeivel, miközben szorosan összefüggnek, de ebben nincs vita közöttük. Az 

utánpótlás nevelésről maga részéről is csak elismeréssel szólhat. Azonban a kettőt el kell 

választani, mert tehetetlenségre sarkallhat, ha úgy gondolják, hogy ha az utánpótlás rendben 

van, akkor a csapat is rendben van.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elhangzott, hogy amit az utánpótlás nevelésre kaptak 

támogatást, abból egy fillért nem lehetett az NB I-B-s csapatra költeni. Az önkormányzat ez 

évi 20 milliós támogatása az NB I-B-s csapatra ment jelentős részben. Az eredmények pedig 

nyilván nem most kezdődtek, amikor sikerült a 25 milliós támogatást összeszedni. Annak 

idején összecsaptak a hullámok a kézilabda csapat fölött, amikor a nagyon jól működő 

csapatot már nem bírta támogatni az önkormányzat. Külön öröm, hogy az akkor megkezdett 

utánpótlás nevelés támogatását sikerült megfejelni ezzel a 25 millió Ft állami támogatással, 

amit remélnek, hogy a jövőben is folytatódik, mert csak úgy van értelme, ha koncepciózus. 

Gratulál a csapatnak és köszöni a munkát. Megköszönik az ajándék DVD-t is, meg fogják 

nézni.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy fogadják el a Kézilabda Kft. 

beszámolóját, melyet szavazásra bocsát.  
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Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mészáros Sándor képviselő megérkezett, így a 

szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

159/2012. (V. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda 

Kft. 2011. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja.   

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város 

munkanélküliségi helyzetéről 

 

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

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

előterjesztést.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A beszámoló elkészítésében nagy munka van, és a Sódar úrtól 

megszokott igényességgel készült el az anyag. Arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor a 

közfoglalkoztatásra kevés pénz áll rendelkezésre, akkor azt értelmesen kell felhasználni. Úgy 

látja, hogy az előterjesztésben megfogalmazott öt cél nagyon hasznos: belvízprogram 175 

fővel, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 8 fővel, téli és egyéb értékteremtő munka 

90 fő, közút karbantartás 90 fő, mezőgazdasági program 40 fő. Polgármester úr hosszú évek 

óta mondja, hogy a közmunkából a lehető legtöbbet ki kell hozni, ami megnyilvánulhat pl. 

abban, hogy mezőgazdasági programot indítanak, és az ott megtermelt zöldségeket, 

gyümölcsöket vagy felhasználja a város intézményrendszere, vagy értékesítik megfelelő áron. 

Az is fontos lenne, hogy a korábbi kiskertekben is újra meginduljon a termelés, mert a mai 

elszegényedő világban, ha valaki munkanélküli, az idejéből ez kitelik. Azonosul azzal a 

nézettel is, hogy fontos lenne a gazdátlan kertek összegyűjtése is, és akár egy ilyen koordinált 

program keretében mezőgazdasági program induljon meg.  

 

A beszámoló tartalma természetesen nem ennyire rózsás. A Békés Megye munkaerőpiaci 

helyzetképéről szóló részből kiemel egy gondolatot: 4494 db új álláshely került bejelentésre. 

Jó lenne, ha ezek plusz munkahelyek lennének, de sajnos ezek általában nyugdíjba menő 

dolgozók helyére felvett új dolgozók foglalkoztatását jelentik. Sajnos elég nehéz helyzetben 

van ez a régió, de bíznak a jobb jövendőben.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szintén megköszöni egyrészt a beszámolót, másrészt a szoros és 

aktív együttműködést, ami a kirendeltség és az önkormányzat között évek óta létrejött, és 

szinte napi kapcsolatban vannak különböző programok és álláshelyek betöltésével. Nagyon 

nagy segítséget kapnak, és közösen igyekeznek azoknak az embereknek lehetőséget találni, 

akik regisztrált munkanélküliek, illetve valamilyen programban benne vannak. Ennek is 

köszönhető, hogy eredményesen működik a közmunkaprogram. Az anyagból kitűnik, hogy 

nagyon kevés a vállalkozások aránya az országos szinthez viszonyítva, sőt ezek közel 90%-a 
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egyszemélyes kényszervállalkozás. Ez jellemzi a régió lehetőségeit. Erre vonatkoznak 

különböző olyan intézkedések és programok, amiket a munkaügyi központon keresztül a 

kirendeltség is próbál előtérbe helyezni, mert olyan globális problémáról van szó, amelynek a 

kezelésében összefogás látszik kibontakozni, amelyre utal egy későbbi előterjesztés, a 

Kulturális Központ működéséről szóló beszámoló is.  

 

A Startmunka program beindult, működik, kezdetétől fogva aktívan részt vettek benne. 

Nagyon jó szándékkal, kicsit kapkodva, átgondolatlanul, de nagy rugalmassággal indult be, a 

munkaügyi hivatallal együtt megoldották a problémákat. Most éppen a hagymamagot kell 

kitárcsázni, mert nem kelt ki, de ilyenek előfordulnak a mezőgazdasági programban, hiszen 

tavaly ősszel még nem tudták megfelelően előkészíteni a talajt, mert nem tudták, mi kerül 

bele. Egy éves tapasztalatra mindenképpen szükség van, a következő évben biztosan még 

hasznosabb és jobb lesz ez a terület.  

 

Meg kívánja jegyezni, hogy ebben a régióban a közmunkaprogram túlzott mértékben a 

Startmunkára koncentrál. Bár ez sem rossz cél, de a szabadon felhasználható közmunka 

csökkent, aránytalanul eltolódott ebbe az irányba. Jelenleg 273 fő van a Startmunkában, akik 

mind irányított munkaterületen dolgoznak, pl. betonlap gyártás, útjavítás, mezőgazdasági 

munka, illegális hulladékgyűjtés, belvízelvezetés. Ugyanakkor mindössze 35 fő lehetőséget 

kapott a város 6 órában történő foglalkoztatásra egyéb munkahelyeken, pl. különböző 

intézményeknél, játszótérőrzésnél, egyéb helyeken. Ezt aránytalanul kevésnek tartja, 

korábban sokkal nagyobb lehetőségek voltak az önkormányzatnál, és ezzel a költségvetési 

lehetőségek is javultak. A közmunkások foglalkoztatása az előző időszakban is nagyon jól 

működött, nagy gyakorlattal és szakértelemmel rendelkező vezetői gárda alakult ki, és rájuk 

építették a Startmunka programot. Ugyanakkor ez a 273 fő nem állandó, vannak, akiket nehéz 

bevonni a munkába, ezért nagy feladat hárul elsősorban a munkákat megszervező LISZ Kft-

re. A mezőgazdasági programot folytatni akarják, és 2-3 év múlva egy szövetkezetet tudnak 

alakítani, amelyben dolgozó emberek megtermelik a saját ellátásukhoz szükséges összeget. 

Bíznak benne, hogy ez így lesz. Egyre többen segítenek ebben kívülről is, pl. nagyobb 

gazdák, akikhez szaktanácsért fordultak.  

 

Megköszöni a kirendeltségvezető úrnak a munkát, az együttműködést, és további erőt, jó 

egészséget kíván.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A munkáltató oldaláról mondja el a véleményét. A 

közmunka szükséges dolog, de úgy tekinti, mint egy iskolai előkészítőt. Szívesen bővítené a 

vállalkozását, és felvenne fiatal, húzós, szorgalmas, becsületes, jól felkészült, jó eszű, és belső 

hajtóerőkkel rendelkező kollegákat, és ha ilyen jelentkezik, fel is veszi. A többi vállalkozó is 

hasonlóan gondolkodik. Sajnos nehéz olyan munkaerőt találni, aki reménybeli teljesítményt 

nyújt. A fiataloknál azt a figyelmességet, hozzáállást, amit a családból, iskolából, 

társadalomból lát, egyre elkeserítőbbnek tartja. Sajnos jó szakmunkások sincsenek, akikre 

építhetné a vállalkozásának a bővítését. Először meg kellene tanulniuk dolgozni, és ez nincs 

meg, és ez nagyon nagy problémája a társadalomnak. A fiataloknak, munkanélkülieknek 

nincs céljuk, az öngondoskodás csíráját sem lehet észrevenni. Bár nagyon jó az 

önkormányzatnak a közfoglalkoztatás, de erre nem szabad hosszú távon építeni.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Mint munkáltató, meg tudja erősíteni Barkász képviselő-társa 

szavait. Több munkakörbe keres jelenleg is munkatársat, és hónapok óta nem talál, mert nem 

felelnek meg a jelentkezők az elvárásoknak.  
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Szintén mint munkáltató, csak meg tudja erősíteni az 

előtte szólók véleményét. Meghirdetett egy állást, melyre 17 jelentkező volt, és közülük 

mindössze egy olyan volt, akinek a szakmai mellett az emberi hozzáállása is megfelelő volt. 

Képzetlenek az emberek, és nem is akarnak dolgozni. Mit várhatnak azoktól, akiknek a szülei 

kb. 25 éve, mióta megszületett, nem járnak el munkába. Addig csak azt látta, hogy az egész 

család nem dolgozik, és sajnos nagyon sok helyen ez a példa. Azt szeretnék, hogy minél több 

ellenpélda legyen.  

 

SÓDAR ATTILA kirendeltségvezető: Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy elég mély 

társadalmi probléma, amit felvetett Mészáros képviselő úr, és ezt a helyi munkaerőpiacon 

nagyon nehéz megoldani. Ez olyan oktatási rendszeri probléma, ami már jó pár évvel ezelőtt 

kialakult. Talán most vannak lépések, hogy elindulnak egy olyan szakmunkásképzés felé, ami 

lehet a jövő, és a vállalkozók részére nyújthat majd megfelelő szakképesítésű 

munkavállalókat. Álláskeresők képzése folyamatosan működik, minden évben felmérik a 

körzet munkáltatói igényeit, és ehhez próbálják a képzéseket társítani. Az oktatás minősége 

egy másik dolog. Olyan mély ez a probléma, hogy a közfoglalkoztatás nem hivatott ezt 

megoldani. A közfoglalkoztatás célja az lenne, hogy az átmeneti időszakban munkába állt 

embereket visszavezesse a nyílt munkaerőpiacra. Az, hogy ez hogyan fog megvalósulni, 

nagyon nehéz kérdés, és erre nem tud választ adni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bíznak abban, hogy ez az év jobb lesz, ebben a Startmunka 

programban megmaradnak páran a mezőgazdaságban.  

 

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

vételére vonatkozó határozati javaslatot. 

 

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

jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

160/2012. (V. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ Békési 

Kirendeltségének Békés Város munkanélküliségi 

helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi 

ellátásának átfogó értékelése 

 

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

megtárgyalta a beszámolót, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak.  

 

A 3-4. oldalból emel ki két gondolatot. Az egyik a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

kérdése. Sajnos városunkban is előfordul az, hogy időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, 
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vagy a létfenntartást veszélyeztetető rendkívüli élethelyzetbe kerül valaki. Az elmúlt évben 

494 olyan eset volt, amikor támogatást kellett nyújtani pl. kórházi gyógykezelésre, szemüveg 

kiváltására. Az önkormányzat négymillió Ft-ot különített el erre, és fel is használták.  

 

A másik a városban folyó Hét Krajcár program. Úgy gondolja, hogy más településeknek is 

példa lehet ez, amely az összefogás, a szolidaritás jele, és remélhetőleg követni fogják.  

 

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

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

beszámolót. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy egy igen komoly, színvonalas 

előterjesztést terjesztettek a képviselő-testület elé. Az is látható, hogy az elvégzett munka is 

hasonló színvonalon működik.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni az előterjesztést, és az előző egy éves munkát a 

Polgármesteri Hivatal és a Szociális Szolgáltató Központ szakirányú dolgozóinak, amit ezen a 

téren végeztek. Ez a terület összefügg az előző napirendi pontnál tárgyaltakkal. Az anyagiak 

hiánya, az állástalanság, az ellehetetlenülés egyre több szociális problémát generál. A 

gyermekvédelemben is fokozott aktivitásra van szükség, illetve a sportban, civil életben. Bár a 

munkahelyteremtés lenne az igazi, de ezzel minimálisan tudnak élni. Ez tulajdonképpen tüneti 

kezelés, amelyet nagyon jó szervezeti egységben, nagyon jól, és eredményesen végeznek. 

Évről-évre egyre többen kerülnek ebbe a körbe, és egyre többet kell foglalkozni ezekkel az 

esetekkel. A munkatársak ezt nagy türelemmel és hozzáértéssel végzik, melyet megköszön. 

Azt is megköszöni, hogy a jelenlévők közül is többen aktívan dolgoznak a Szociális 

Kerekasztal terén is, amely korábban is működött, de mostanában egyre gyakrabban 

találkoznak, és beszélik meg a problémákat. Érzik a vezetők és a dolgozók is, hogy ezen a 

területen nagyobb aktivitásra van szükség, és ez mindenképpen nagyon pozitív dolog. Ezt a 

beszámolót hivatalosan is el kell készíteni, de ezen túlmenően ezen a területen más 

szervezetek is dolgoznak, pl. civilek, egyházak, stb., akik benne vannak a Szociális 

Kerekasztalban is.  

 

Köszöni a munkát, és további sok erőt kíván az előttük lévő feladatokhoz. Kéri, hogy minél 

többen kapcsolódjanak be a Hét Krajcár programba.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, kéri, hogy fogadják el a beszámolót, melyet 

szavazásra bocsát.  

 

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 

161/2012. (V. 24.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, melyet 

elfogad. Felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy 

az értékelés határidőben megküldésre kerüljön a Békés 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 
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Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Határidő: 2012. május 31. 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport 

és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális 

életének összehangolásáról 

 

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

megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a beszámolót. Az anyagból is kitűnik, 

amit igazgató úr a bizottsági ülésen is elmondott, hogy az intézmény finanszírozása az utóbbi 

időben olyan mértékben átalakult, hogy már a feladatellátást veszélyeztetik az elvonások. 

Nyilvánvaló, hogy az önkormányzatnak a kötelező feladatait el kell látni, és ha kevés a 

forrása, a nem kötelező feladatoktól von el bizonyos összeget. Ezért át kell gondolni az 

intézmény finanszírozását a jövő évben. Egy megaintézményt hoztak létre számos profillal, és 

pl. a felnőttképzés jelentős forrásokat hoz be a rendszerbe, viszont úgy tűnik, hogy Dánfok 

egy feneketlen zsák, hiszen százmilliókat lehetne ráfordítani, illetve pályázatok bevonása 

szükséges. Az uszoda is nagyon szép, és jó, és szeretik, de erre is fordítani kell. A kishajó 

kikötő helyzete remélhetőleg rendeződik, egy jó vezetőt sikerült találni a működtetésére. Az 

intézmény szervezeti felépítése látható a mellékletben, a marketing munka szakmailag jól 

működik, de a finanszírozását kell ennek is megtalálni.     

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Annyit kíván a beszámolóhoz hozzáfűzni, hogy úgy 

gondolták 2010-ben, hogy a Kulturális Központ elért egy színvonalat, amelyen már csúcsokat 

dönget, és 2011-ben azt kell tapasztalniuk, hogy az anyagi nehézségek ellenére még tovább 

sikerült emelkedni. Még több, és még komolyabb rendezvényt sikerült szervezniük. Sok sikert 

és erőt kíván, hogy ezt tovább tudják végezni.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Valóban egy nagyon részletes anyag áll előttük, amely az új 

összevont intézmény munkájáról szól. Néhány pontosításra szoruló kérdése van. Az első 

oldalon szerepel, hogy most nem csak a pályázati források beszűkülésével kell számolniuk, 

hanem ezen források olyan központ felosztásával is, amelyek messzemenően nem szakmai 

szempontokat vesznek figyelembe. Kérdése, hogy mire gondolt itt az igazgató úr?  

 

Szerepel a beszámolóban, hogy az uszodánál a helyzetfeltáró munka során szembesültek több 

olyan műszaki megoldással, amely a folyamatos s biztonságos működést veszélyeztetik, pl. 

szivattyúk állapota, hűtőtorony működésképtelensége, vagy a vegyszeradagoló 

meghibásodása. Kérdése, hogy mi okozza ezeket a problémákat? További megoldandó 

problémaként vetik fel a megörökölt szolgáltatások árszínvonalának nem kellőképpen 

átgondolt voltát. Itt mire gondol igazgató úr? Netalán az uszoda áremelésére? Mert ezt már 

nem igazán tudnák elviselni a békési lakosok.  

 

Szintén a sportlétesítményekkel kapcsolatban írja a beszámoló, hogy a kikötő vashordóból 

álló pontonjai oly mértékben károsodtak, hogy kétséges, kibírnak-e még két évadot. Van-e 

ennek felelőse? Mi az oka? A karbantartás hiánya, vagy a nem megfelelő minőség 

alkalmazása a kivitelezés során?     

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Teljes mértékben egyetért a bizottsági elnök úrral, hogy az 

intézmény finanszírozási kérdését át kell gondolni a jövő évi költségvetés készítésekor. 
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Ugyanis már olyan mértékű a pénzszűke, hogy véleménye szerint már komolyan veszélyezteti 

azt a kultúrát, amit kialakítottak.  

 

Kitörési pontként említik a felnőttképzést. Kérdése, hogy ebben van a pénz? Miközben 

szakmunkásképző intézet és szakközépiskola működik a városban, illetve a munkaügyi 

központ is végez ilyen feladatot. Véleménye szerint más területen kellene keresniük a kitörési 

pontokat.  

 

KOSZECZ SÁNDOR igazgató: Az elhangzott kérdésekre a következő válaszokat adja. A 

legutolsó kérdésre elmondja, hogy a közművelődési területnek hagyományosan van 

felnőttképzéshez kapcsolódó funkciója. Ez év elején, amikor a minősített közművelődési 

intézmény címet megkapták, akkor 12 szakmai területet vizsgáltak, abból egyik a képzés. A 

képzés nem csak szakmunkásképzést jelent, hanem az európai uniós elveket alapul véve az 

élethosszig tartó tanulás kapcsán egyéb képzésekben való részvételt. Munkatársai éppen most 

fejeznek be egy olyan TÁMOP pályázatot, ami a város oktatási – nevelési intézményeinek a 

szabadidős keretére megvalósuló szakköri képzés. Tehát a szakköri képzéstől kezdve nagyon 

széles ez a skála, amit képzésen értenek. A hagyományos értelemben vett közművelődési 

funkciónak szerves része maga a képzés.  

 

Rácz Attila képviselő első kérdésére válaszolva elmondja, a beszámolóban is jelezte, hogy 

hatókörén kívüli problémáról van szó, melybe nem akar részletesen belemenni. Tekinthetik 

sikertörténetnek is azt, hogy a megye egyik 500 és 1000 fő közötti településének 

mezőgazdasági egyesülete 10 millió Ft-ot nyer egy kórustalálkozóra, nem sajnálja tőlük, de az 

a problémája, hogy ezeken a példákon keresztül látja és érzékeli azt, hogy bizony aránytalan, 

és nem feltétlenül szakmai alapokon nyugszik az a beszűkült forráselosztás, ami ma jelenleg 

hazánkban van. Mivel ez az ő hatókörén kívül van, nem kíván vele részletesen foglalkozni, 

csak jelezni kívánta ezt a jelenlegi helyzetet.  

 

Az uszodai problémákkal kapcsolatban elmondja, vannak olyan problémák, amelyek még 

garanciálisak, és vannak olyanok, amelyek nem. A szivattyúk, vegyszeradagoló  

csúcsrajáratott üzemmódban vannak, tehát a kopások jelentkeznek. Nem jelezték külön az 

anyagban, de az uszoda belső festésére is szükség lenne a faszerkezet állagmegóvása 

érdekében. Pillanatnyilag reményük sincs arra, hogy ilyenfajta munkákat el tudjanak végezni. 

Azért kell látni ezeket a problémákat, mert még nincs gyakorlatuk az üzemeltetésben, hiszen 

most vették át nemrég az uszodát, és ezeket nem tudták előre prognosztizálni. Ami nem 

garanciális, azt valamilyen módon javítani kell, és erre forrást kell szerezniük, ha a 

költségvetésükben nincs nevesítve.  

 

Az uszoda árszerkezetével kapcsolatban előadja, jelenleg nagyon széles spektrumon működik. 

Nem gondolják, hogy a kedvezményes árhoz kellene hozzányúlni, de úgy gondolja, hogy 

nagyon nem reális a nyári 200, vagy 300 forintos jegy, mert az messze elmarad az önköltségi 

ártól. Az uszoda költségvetését és a jegyár szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a 

100%-osan árusított jegyeket is féláron adja a város. Arra törekszenek, hogy olyan 

szolgáltatásjegyzéket hozzanak létre a teljes intézményrendszerben, amely napokon belül 

bevezetésre kerülne, amikor az egyes intézményegységek nem konkurensei egymásnak, 

hanem egymást kiegészítő, vagy segítő rendszerei. Nem szeretnének az intézményegységek 

között olyan árversenyt, ami nem tartható, mert messze alatta van a reális áraknak. Tehát nem 

a normál árakhoz kívánnak hozzányúlni, hanem a szuperkedvezményekhez, amiknek nem 

látják a fedezetét.  

 



 15 

A kikötői pontonok vashordóival kapcsolatban elmondja, hogy a mostani kipakoláskor az a 

véleménye alakult ki, hogy ez már a tervezéskor is hibás elképzelés volt. Hiszen bármennyire 

is elvégzik a felületkezelést, az előbb utóbb korrodálódni fog. Ebben az évben 

kényszermegoldásként közmunkások segítésével annyit tudtak tenni, hogy megfordították a 

hordókat, és a korrodált rész közvetlenül a járórész alatt van, és a vízbe került az a felület, ami 

eddig nem volt víz alatt. Kérdés, hogy a korrodált rész mennyire bírja felülről a terhelést. Egy 

biztos, hogy ez a fajta műszaki megoldás messze nem ideális. A Kishajó Kikötő a működése 

óta városi támogatással működik, és ennek oka ez a pontonrendszer, hiszen egy ember éves 

munkabérét elviszi a ki- és bepakolás. Ma már rendelkezésre állnak műanyag alapú, 

időjárásálló rendszerek, amelyeket akár néhány ember mozgatni tud. Tisztában van azzal, ha 

ilyen megoldásban gondolkodnak, akkor azt csak valamilyen pályázati forrásból tudják 

megvalósítani. A fenntartási időszak 2013. december 31-ig tart, felmerült, hogy utána nem 

pontonrendszer kerülne kiépítésre, hanem az öbölnek a fix kikötése, vagy az úszóstég 

rendszer. Műszaki részletekbe nem akar most belemenni, ezeket majd át kell gondolni, de 

hosszú távra kell tervezni.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A legtöbb ember csak szombat – vasárnap teheti meg, hogy 

elmegy a fürdőbe. Gond, hogy meleg víz csak 11 órától van, és ez nem piaccentrikus. Így ne 

várják, hogy a környező településekről ideszoknak az emberek. Hétvégén a teljes napon 

kellene biztosítani a meleg vizet a kinti medencébe, és ugyanígy egész nap működtetni 

kellene a szaunát is, így kialakítani a szolgáltatást, ha azt akarják, hogy sok vendég legyen.  

 

KOSZECZ SÁNDOR igazgató: Igyekszenek ezt megoldani.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Szintén ezt akarta elmondani, amit Barkász képviselő úr. 

A családi hétvégi jegy viszont nagyon pozitív, szeretnék, ha ez a későbbiekben is 

megmaradna. Felhívja a figyelmet még arra, amit többen jeleztek, hogy nem minden vendég 

tartja be a higiéniai szabályokat, pl. lábmosót nem használják, de ezt eléggé erélyes 

hangnemben közlik velük az ott dolgozók. Fel kellene hívni a figyelmüket, hogy ezt 

kulturáltan tegyék.  

 

KOSZECZ SÁNDOR igazgató: Kéri, ha bármikor ilyen típusú jelzés van, akkor azt idejében 

juttassák el hozzájuk.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az uszodai problémák előtte is ismeretesek, és folyamatosan 

dolgoznak a megoldáson.  

 

A beszámolóhoz csatolta igazgató úr a vállalkozókkal kapcsolatos felmérést, amelyet 

önszorgalomból végzett el. Ezt megköszönik, mert nagyon fontos információkat tartalmaz. A 

felnőttképzéssel kapcsolatban az a véleménye, hátha tudnak segíteni a munkanélküliségi 

helyzeten a Munkaügyi Központtal közösen.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a beszámolót, melyet szavazásra 

bocsát.     

 

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:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

162/2012. (V. 24.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 

Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális 

életének összehangolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2011. évi 

tevékenységéről  

 

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

megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

Az anyaggal kapcsolatban kiemeli, hogy igazgató asszony és munkatársai is utalnak arra, 

hogy alapvetően országos szinten, és Békés Városban is megfigyelhető, hogy átalakul az 

emberek olvasási szokásrendszere, hiszen kibővültek a lehetőségek a különböző elektronikus 

dokumentumformákkal – e-könyv, hangoskönyv, illetve az emberek keveset olvasnak, és 

keveset járnak könyvtárba. A könyvtár erre a helyzetre reagál, új utakat keresnek, hogy a 

város közművelődési, kulturális életét gazdagítsák. Évekkel ezelőtt már beindultak a 

különböző előadások, amelyeknek kialakult törzsközönsége van. Számtalan rendezvényt 

hoznak be a könyvtárba, és ezekre olyanok is elmennek, akik egyébként nem kölcsönöznek 

könyvet, ilyenek a versmondó versenyek, távoli országok bemutatása, vagy a BÉTAZEN 

programjaiba is bekapcsolódnak. Felhívja a figyelmet még a „könyv házhoz megy” 

szolgáltatásra, amely keretében akik nem tudnak elmenni a könyvtárba, azoknak házhoz 

viszik a kért könyveket. Ez egy jó kezdeményezés, és már van egy kicsi, de növekvő bázisa. 

Javasolja a beszámoló elfogadását.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Hasonlóan a Kulturális Központhoz, a szűkös anyagiak és 

egyre nehezedő körülmények ellenére fejlődik a könyvtár. Az ott dolgozók nem törődnek bele 

a szűkülő lehetőségekbe, hanem egyre több pozitív kezdeményezésük van, ezért folyamatos 

fejlődést tapasztalhatnak. Köszönik szépen ezt a munkát.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Megragadja az alkalmat, és Erdősné Sági Mária és Koszecz 

Sándor igazgatónak megköszöni azt az emberi hozzáállását, amit bármilyen nehézség 

közepette az intézmény vezetésében az emberek felé nyújtanak. Bármikor ment bármilyen 

rendezvényre, mindig a higgadtság, nyugodtság volt érezhető a vezetők részéről, és ez 

napjainkban igen-igen fontos.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Számára a legbeszédesebbek a mellékletben szereplő statisztikai 

adatok. Kapcsolódva Mucsi elnök úrhoz, ebből látszik, hogyan változnak meg a szokásaik. A 

regisztrált használók száma és összetétele azonban szinte azonos. Az internethasználat viszont 

szinte a felére csökkent, melynek az lehet az oka, hogy egyre elterjedtebb az otthoni 

internethasználat. Kérdése viszont, hogy a távhasználat jelentős emelkedését mi indokolja?  
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ERDŐSNÉ SÁGI MÁRIA igazgató: Az előbbi kérdésre válaszolva elmondja, hogy a 

legutóbbi TÁMOP-os pályázatuknak köszönhetően új szolgáltatásokat vezettek be, mely 

alapján egyes szolgáltatásaik interneten is elérhetők, és nőtt a katalógus használata is. Például 

a könyvkölcsönzés hosszabbítását meg tudják oldani on-line, vagy előjegyzéseket is tudnak 

fogadni. Továbbá az is oka, hogy szerencsére sokan látogatják a honlapjukat, melyet egy 

számláló végez, ami a háttérben működik. Ebből is látszik az, hogy mennyire eltolódott a 

könyvtári szolgáltatások igénybevétele. Szerinte ez országosan jellemző, ezért is kellett erre a 

könyvtáraknak reagálniuk.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Az is örvendetes, hogy a rendezvények számát jelentősen emelték. 

Gratulál, hogy a mai gazdasági környezetben egyáltalán sikerült a rendezvényeket 

megvalósítani.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Csatlakozik azokhoz, akiknek az a véleményük, hogy elismerés 

illeti a könyvtárat. Mindenképpen dicséretes az alkalmazkodóképesség, amit szintén kiemel, 

különösen a rendezvények és pályázatok területén.  Kevesebb szó esik a gyermekkönyvtárról, 

de gondolja, ott is minden rendben van. Kérdése, hogy az állományfejlesztés milyen utasítás 

alapján történik? A közönség elsősorban a sikerkönyveket keresi, amelyek drágák, és nem 

nagyon tudják megvenni. Hogy lehet ezt a kettőt összehangolni? Vannak most is olyanok, 

akik házalnak az előadásaikkal, végigjárják a megye könyvtárait?   

 

ERDŐSNÉ SÁGI MÁRIA igazgató: Az előbbi kérdésre válaszolva elmondja, rájuk nem 

jellemző, hogy olyan előadókat keressenek, akik házalnak, ők ezt tervszerűen végzik. A 

TÁMOP-os pályázat keretében lehetőség volt olvasásnépszerűsítő programok szervezésére, és 

erre kapták a támogatást. Az állománygyarapítás tekintetében jelentős megszorítások voltak 

az elmúlt évben, de ezt minden intézmény átélte, itt azért is van csökkenés. Sajnos pályázati 

lehetőség nagyon kevés erre. Tavaly a Márai program keretében lehetőségük volt 650 ezer Ft 

értékben könyveket válogatni. Ez egyrészt pozitív, de van negatív oldala is, mert olyan 

kínálatból kellett válogatniuk, amelyre nem biztos, hogy szükségük volt. Viszont nem 

szerették volna, hogy a pénz elvesszen, ezért kihasználták a teljes keretet. Egyébként tavaly 

más pályázati lehetőségük nem volt, egyedül az érdekeltségnövelő pályázat, ami 

állománygyarapításra és a technikai eszközök fejlesztésére fordítható, ez kb. 300 ezer Ft 

évente. Ezt az önkormányzat igényli a könyvtár, és a kulturális terület részére is.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönik az elvégzett munkát és gratulálnak a könyvtár 

dolgozóinak, hogy ilyen nehéz körülmények között is helytállnak, és a névadóhoz méltóan 

végzik a munkájukat. Tudja, hogy a Püski család is meg van elégedve, és nagyon büszkék 

arra, hogy a névadójuk könyvtára ilyen szép munkát végez. Az önkormányzat is büszke a 

könyvtárára. Bíznak abban, hogy ezeket a „kisebb” intézményeiket hasonló szinten, vagy 

talán pályázati támogatással még magasabb színvonalon meg tudják a jövőben is őrizni. Ilyen 

a múzeum is, és ezek nagyon szükségesek ahhoz, hogy a város azt a szerepét betöltse, amire a 

nagyságrendjénél fogva a területi körzetközponti jellegénél fogva hivatott.  

 

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

 

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

 

 

 

 



 18 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

163/2012. (V. 24.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2011. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 

működéséről  

 

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

megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

Korábban is kapott a képviselő-testület tájékoztatást a múzeum munkájáról, de csak a 

bizottság ülésére készítette el a korábbi igazgató asszony. Örül annak, hogy most képviselő-

testület elé került a beszámoló.  

 

Igazgató asszonynak köszönetet mond a színvonalas városházi kiállítások megrendezéséért. 

Ezeket nagyon fontosnak tartja, mert hasonlóan a könyvtárhoz, ha nem mennek be az 

emberek a múzeumba, akkor ki kell vinni közéjük. Ezek a kiállítások olyan fogyasztható 

formában mutatják be a múzeumi állományt, hogy felkeltik a lakosság érdeklődését.  

 

Szintén jónak tartja a múzeumban megrendezett kiállításokat, melyek mindig színvonalasak. 

Köszöni, hogy előadásokat is kínál igazgató asszony, melyet majd szeretne igénybe is venni. 

A 60 év 60 kép Csuta György festőművész munkásságát bemutató kiállítás. Nehezményezi, 

hogy annak ellenére, hogy meghirdették a megyei Munkácsy Mihály Múzeumba a kiállítását, 

mégis Püski Sándort kérték fel kiállításra. Remélik, hogy lesz majd valamikor Csuta – 

kiállítás a Munkácsy Múzeumban, bár ez most lett volna jó a művész 60 éves születésnapja 

kapcsán.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szintén megköszöni a beszámolót, illetve a múzeum 

munkatársainak az elvégzett munkát. Tudni kell, hogy a múzeum munkatársainak szakmai 

végzettsége a kritériumoknak jelenleg megfelel, de tudják, hogy milyen szakképesítésű 

dolgozók munkája szükséges ahhoz, hogy a múzeumi státuszt megőrizhesse az intézmény. 

Természetesen nem szeretnék, és nem is fogják engedni azt, hogy közgyűjteménnyé 

degradálódjon a Jantyik Mátyás Múzeum, de a szakmai hátteret biztosítani kell.  

 

A Tájházban nincs gondnok, vissza kellett lépni kicsit az anyagiakban, és szép példáját adták 

a múzeum dolgozói annak, hogy társadalmi munkában elvégezték a Tájház udvarának a 

rendbetételét. Ezt példaértékűnek tartja, mert előfordulhat, hogy a munkahelyeken a dolgozók 

elvégzik azokat a feladatokat, amelyre az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt nem 

tud áldozni. Ez a munkahely iránti lojalitás, a munkahely megőrzése példaértékű lehet mások 

számára is. Szülőket is bevonhatnak olyan munkák elvégzésébe, amelyeket az önkormányzat 

nem, vagy csak nagy nehézségek árán tud megoldani, pl. bölcsődék udvarán fűnyírás. Ebben 

az önkormányzat is igyekszik jó példával elől járni, pl. most lesz a Te Szedd szemétgyűjtési 
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akció, melynek keretében a saját munkahelyét is mindenki komfortosabbá teheti. Ez a 

jövőben még jobban előtérbe kerül, és kéri, hogy ne tekintsék ezt kényszernek.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Egy vélemény és egy kérdés fogalmazódott meg benne a 

beszámoló olvasása kapcsán.  

 

Mindjárt a beszámoló elején az áll, hogy „..bár munkánkat nagyon megnehezítette, hogy 

nyugdíjba vonuló, felmentési idejét töltő néprajzos muzeológusunk segítségére semmilyen 

formában nem számíthattunk, mereven elzárkózott megkereséseinktől.” Kérdése, ha a 

felmentési idejét tölti valaki, akkor miért lehetne rá számítani? Nem igazán tartja 

szerencsésnek, hogy ilyen személyi jellegű kérdés szerepel pont a beszámoló elején.  

 

A 2. oldalon a szakmai munkával kapcsolatos gondok között az áll, hogy 2011. október 1-től 

változás történt a múzeum élén, az igazgatói munkakör átadás-átvétele október 11-én 

megtörtént, és ami számára a problémát okozza: „…de tételes átadás-átvétel nem volt.” Egy 

felelős vezető felelősségre vonható-e adott esetben, ha semmilyen tételes átadás-átvétel nem 

zajlott le? Szükség van-e erre, tartalmazza-e esetleg a munkaköri leírás? Ki a felelős ebben az 

ügyben?  

PATAKI ISTVÁN képviselő: Szintén az előbbit akarta megkérdezni.  

SÁPINÉ TURCSÁNYI ILDIKÓ igazgató: Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a 

volt kolléga néprajzos, ő pedig nem igazán ért a néprajzhoz. Ahhoz, hogy változatos 

kiállításaik legyenek, jó lett volna, ha van valaki, aki koordinálja a néprajzi kiállítás 

rendezését is, aki ért hozzá, mivel természetesen nem csak történeti és képzőművészeti 

jellegű, hanem néprajzi kiállításokat is szoktak rendezni; jelenleg is a „Játékok a múltból” 

című kiállításuk leginkább néprajzi témakörbe tartozik. Bármilyen jellegű elméleti 

segítségkérésükre is negatívan reagált. Nem arra gondolt, hogy effektíve nyújtson segítséget a 

múzeumnak, de legalább tanácsaival segítse azt az intézményt, ahol évtizedekig dolgozott.  

 

A tételes átadás-átvétellel kapcsolatban elmondja, hogy amikor a múzeumoknál vezetőváltás 

van, ez a gyűjteményi anyag tételes átadás-átvételét jelenti. Ez egy nagyon hosszú folyamat, 

ugyanis ez az itteni múzeumban is több mint 30 ezer tétel feletti számot jelent. Ezt általában 

egy revízióval szokták összekötni. Jelenleg most ezt folytatják, de elég nagy előkészítést 

igényel, és a lefolytatása is eléggé hosszadalmas, mert minden egyes tárgyat, iratot át kell 

ellenőrizniük. Ezt átadás-átvételnél a leköszönő vezetőnek kellene kezdeményeznie, amit ő 

nem tett meg, ezért most tudták elkezdeni, amit majd szeptember – október környékére tudnak 

befejezni.  

 

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

bocsátja a beszámoló elfogadását.  

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

164/2012. (V. 24.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum működéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása  

 

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

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

előterjesztést.  

 

Véleménye szerint aki eddig nem akart, vagy nem tudott rákötni a szennyvízcsatornára, az 

most már rá lesz kényszerülve, hogy beköttesse. Természetesen, aki önhibáján kívül nem 

tudja kifizetni, annak valamilyen támogatást biztosítani kell.  

 

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

egyhangúlag javasolta az előterjesztés elfogadását. Javasolták, hogy a lakosságot értesítsék 

minél előbb, hogy fel tudjanak készülni a változásokra, és kevésbé terhelje meg őket.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen tájékoztatni fogják az érintetteket, és a rákötők 

számának függvényében majd eldöntik, hogy mennyi és milyen támogatást fognak nyújtani. 

A vízművek is valószínűleg részletfizetési kedvezményt fog nyújtani.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-

tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Pálmai Tamás alpolgármester elhagyta az 

üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma 9 fő.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2012. (V. 25.)   önkormányzati rendelete:  

 

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

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

 

1.) Intézmények átszervezése  

 

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

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

előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag javasolta az előterjesztés elfogadását.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Szóbeli kiegészítésében az alábbi módosításokat javasolja 

elfogadásra. A kipostázott előterjesztésben az átvevő a Reményhír Középiskola, Szakképző 

Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda volt, de azóta pontosításra került, és az átvevő a 
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Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír Nevelési, 

Oktatási és Képzési Intézmény lesz. Ezt minden megállapodásban javítani fogják.  

 

Az alapító okiratban a Dr. Hepp Ferenc név törölve lett a tagiskola nevéből, mivel ez lesz a 

székhely intézmény, ezért nem szerepelhet tagintézményként is tovább. A bizottsági ülésen 

viszont javasolták, hogy a Kistérségi Iskola nevébe kerüljön be Dr. Hepp Ferenc neve, mely a 

családdal is egyeztetve lett, és a jogszabályoknak is megfelel.  

 

Adminisztrációs hiba folytán benne maradt, és törölni kell a VI. pont 3/A. pontjából az 

emeltszintű ének-zenei oktatást. 

 

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

megtárgyalta az előterjesztést az érintettek jelenlétében. Jegyző Asszony már ismertette, hogy 

a bizottság javasolta a Dr. Hepp Ferenc név szerepeltetését a székhely intézmény nevében.  

 

Pontosításra került az átvevő is, melyet Jegyző Asszony szintén ismertetett.  

 

Felvetődött az a kérdés, melyre megnyugtató válasz érkezett, hogy a székhely intézmény 

dolgozói és a szülők kérték, hogy ne legyen kötelező a Magyar Pünkösdi Egyház 

istentiszteleti gyülekezetein történő részvétel. Korábban a misszióvezető úr írásos 

nyilatkozatot adott arról, hogy ezt nem teszik kötelezővé, melyet be fognak tartani.  

 

A maga részéről örül az átadásnak, remélhetőleg megváltozott életek lesznek, és a misszió 

lehetőségei a szociális ellátásban, az ott tanulók diákok helyzetének a javításában, a kollegák 

anyagi megbecsülésében is meg fog jelenni. Nagyon fontos tapasztalat az, és maga is hiszi, 

hogy Krisztus evangéliuma nagyobb éhínségből is ki tudja hozni az embereket. Remélhetőleg 

az intézmények további működése is jó irányba fog történni.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Mivel az átadásnak vannak műszaki követelményei is, kérdése, 

hogy ezek milyen nagyságrendűek, és ki fogja fizetni?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A műszaki átalakítás az energetikai, illetve közművek 

leválasztására vonatkozik. Közös használatban lesz a folyosói rész, aula, amit a Kulturális 

Központ is használni fog rendezvények alkalmával. Az átalakítás (műszaki) nagyságrendje 3-

4 millió Ft körüli, erre kaptak árajánlatot. Ennek a költségét az önkormányzat vállalta 

ingatlaneladásból. Konkrétan a Soványhát utcai közösségi házat kívánja a Pünkösdi Egyház 

megvásárolni. A ház továbbra is ugyanazt a feladatot látja el, mint eddig. A Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal korábban kötött használati szerződés megszüntetésére 

vonatkozó előterjesztés szerepel a mai ülés anyagai között. Megegyeztek a roma 

önkormányzattal, hogy visszaadják az épületet, és a misszióval is megállapodtak, hogy a roma 

önkormányzat továbbra is használhatja az épületet. Közös pályázatot is kívánnak majd 

benyújtani, melyre jó esélyük van nyerni.  

 

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

javaslatokat.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Pálmai Tamás alpolgármester visszatért az 

ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

165/2012. (V. 24.) határozata: 

 

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

§. (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában 

foglalt alapítói jogkörében eljárva a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet 421/2011. (XII. 23.) számon elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 2/D. pontjából [Az intézmény besorolása] törli az „Ellátja az önállóan működő 

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatait” mondatot. 

 2/F. pontját [Az intézmény törzsadatai] a „KSH statisztikai számjel: 15343109-

8622-322-04” sorral egészíti ki 

 2/H. pontjából [Az intézmény vagyona] törli a 76. (Rákóczi u. 16.), 3444. (Bajza u. 

1.), 5609. (Jantyik u. 29.) és 6597/3. (Fábián u. 25/2.) helyrajzi számú 

ingatlanokat, a József A. u. 5. sz. alatti ingatlan helyrajzi számát telekalakítás miatt 

2339-re módosítja, a Vásárszél u. 2. sz. alatti ingatlan helyrajzi számát 

területrendezés miatt 3922/1-re módosítja. 

 3/A. pontjából [Az intézmény alaptevékenységei] törli az 5629171 [Munkahelyi 

étkeztetés] és a 8891011 [Bölcsődei ellátás] számú szakfeladatot. 

 3/A. pontjában [Az intézmény alaptevékenységei] a Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése elnevezésű szakfeladat 6820021 és 6820022 számát 

jogszabályváltozás miatt 6800021 és 6800022 szakfeladat számra módosítja 

 3/A. pontját [Az intézmény alaptevékenységei] a „Járó betegek egynapos ellátása” 

elnevezésű 8622141 számú szakfeladattal egészíti ki. 

 3/B. pontjában [Az intézmény vállalkozási tevékenységei] a Saját tulajdonú, bérelt 

ingatlan bérbeadása, üzemeltetése elnevezésű szakfeladat 6820023 számát 

jogszabályváltozás miatt 6800023 szakfeladat számra módosítja. 

Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint 

2012. július 1-jei hatállyal hagyja jóvá. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat 

módosítása miatti változásokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában fenntartói 

jóváhagyás nélkül átvezesse. 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

érintett intézmény igazgatója 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

166/2012. (V. 24.) határozata: 

 

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

§. (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában 

foglalt alapítói jogkörében eljárva a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 390/2011. 

(XII.1.) számon elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 2/D. pontjában [Az intézmény besorolása] a „Gazdálkodási feladatait a Békés Városi 

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet látja el” mondatot a 
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„Gazdálkodási feladatait a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde látja el” mondatra 

módosítja.  

 2/D. pontjában [Az intézmény besorolása] bankszámlaszámát a 11600006-00000000-

53640930-re módosítja. 

 2/F. pontját [Az intézmény törzsadatai] a „KSH statisztikai számjel: 16655953-8899-

322-04” sorral egészíti ki. 

 2/H. pontjában a Szarvasi u. 40/1. sz. ingatlan helyrajzi számát 3910-re pontosítja 

 3/A. pontjában [Az intézmény alaptevékenységei] a Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése elnevezésű szakfeladat 6820021 és 6820022 számát 

jogszabályváltozás miatt 6800021 és 6800022 szakfeladat számra módosítja  

 3/A. pontjában [Az intézmény alaptevékenységei] a Gyermekek egyéb napközbeni 

ellátása (nyári napközi) elnevezésű szakfeladat számát 8891081-re módosítja 

 3/B pontjában [Az intézmény vállalkozási tevékenységei] a saját tulajdonú, bérelt 

ingatlan bérbeadása, üzemeltetése elnevezésű szakfeladat 6820023 számát 

jogszabályváltozás miatt 6800023 szakfeladat számra módosítja. 

Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint 

2012. július 1-jei hatállyal hagyja jóvá. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat 

módosítása miatti változásokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában fenntartói 

jóváhagyás nélkül átvezesse. 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

érintett intézmény igazgatója 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

167/2012. (V. 24.) határozata: 

 

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

§. (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában 

foglalt alapítói jogkörében eljárva a Békési Kistérségi Óvoda 182/2011. (V.26.) számon 

elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 2/A. pontjában az intézmény nevét Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde névre 

módosítja.  

 2/B. pontjában [Az intézmény székhelye] a székhely megnevezését névfelvétel miatt 

Fürkész Központi Óvodá-ra változtatja. 

 2/C. pontjában [Az intézmény közfeladata] a jogszabályi hivatkozást a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a, továbbá a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról  szóló1997. évi XXXI. törvény 42. §-a hivatkozással és a 

bölcsődei ellátás feladatmegnevezéssel, valamint a 889101 szakágazat számmal 

egészíti ki 

 2/E. pontjában az intézmény típusának megnevezését „közös igazgatású közoktatási 

intézmény”-re módosítja 

 2/F. pontját a „KSH statisztikai számjel: 15347165-8510-322-04” sorral egészíti ki. 

 2/G. pontja [Tagintézmények] helyébe az alábbi 2/G pont lép: 

 

2/G Az intézmény felépítése 
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Intézményegységek:  

 Békés Városi Bölcsőde 

 Békési Kistérségi Óvoda 

 

Tagintézmények: 

Neve Címe 

Újvárosi Óvoda 5630 Békés, Csabai u. 30.        

Epreskerti Óvoda 5630 Békés, Móricz Zs. u. 44.     

Bóbita-Integrált Óvoda 5630 Békés, Ótemető u. 2.        

Hunyadi Óvoda 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.    

Korona Óvoda 5630 Békés, Korona u. 1.         

Teleky Óvoda 5630 Békés, Teleky u. 26.          

Végvári Óvoda 5630 Békés, Nevelő u. 1.         

Tarhosi Óvoda 5641 Tarhos, Kossuth L. u. 52.        

3. sz. bölcsőde 5630 Békés, Rákóczi u. 16. 

2.sz.  bölcsőde 5630 Bajza u. 1. 

Földvár Bölcsőde 5630 Békés, Fábián u. 25/2. 

 

 2/H. pontja [Mutatószámok] helyébe az alábbi 2/H. pont lép 

„2/H. Mutatószámai 

Bölcsődei csoportok száma   16 

Felvehető bölcsődések száma:   192 

Óvodai csoportok száma:    27 

Férőhely (2 m
2
/fő):    601     

Felvehető óvodások száma:   675” 

 

 2/I. pontja [Működési területe] helyébe az alábbi 2/I. pont lép: 

 

  „2/I pontja Működési területe 

Bölcsődei ellátás Békés város közigazgatási területén 

Óvodai ellátás a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek  

közigazgatási területén: Békés, Tarhos” 

 2/J. pontja [Az intézmény nyitvatartási ideje] helyébe az alábbi 2/J. pont lép: 

„2/J. Nyitvatartási ideje: 

Bölcsőde: reggel 6 órától délután 18 óráig. 

Óvoda:  Reggel 6,30 órától délután 17,30 óráig.” 

 2/K. pontját [az intézmény vagyona] a 76. (Békés, Rákóczi u. 16.), a 3444. (Békés, 

Bajza u. 1.) és a 6597/3. (Fábián u. 25/2.) helyrajzi számú ingatlanokkal egészíti 

ki.  A Békés, Nevelő u. 1. sz. alatti ingatlan helyrajzi számát 6413/1. helyrajzi 

számra pontosítja. 

 

 3/A. pontját [Az intézmény alaptevékenységei] a Gyermekjóléti ellátás címsorral, ezen belül a 

8891011 számú, bölcsődei ellátás megnevezésű szakfeladattal egészíti ki. 

 

 3/A. pontjában [Az intézmény alaptevékenységei] a Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése elnevezésű szakfeladat 6820021 és 6820022 számát jogszabályváltozás miatt 

6800021 és 6800022 szakfeladat számra módosítja  
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 3/B. pontjában [Az intézmény vállalkozási tevékenységei] a Saját tulajdonú, bérelt 

ingatlan bérbeadása, üzemeltetése elnevezésű szakfeladat 6820023 számát 

jogszabályváltozás miatt 6800023 szakfeladat számra módosítja. 

 4/B. pontja [Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje] az 

intézményegység vezető kinevezési rendjével egészül ki az alábbiak szerint: 

   

Intézményegység vezető 

 magasabb vezető beosztású dolgozó 

 Az Igazgatótanács bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre. 

Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint 

2012. július 1-jei hatállyal hagyja jóvá. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat 

módosítása miatti változásokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában fenntartói 

jóváhagyás nélkül átvezesse. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

érintett intézmény igazgatója 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

168/2012. (V. 24.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata 2012. augusztus 31-ével a Békési Kistérségi Általános Iskola, 

Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Békés, Jantyik 

u. 21-25. sz. alatti Székhelyintézménye, valamint a Békési Kistérségi Óvoda Békés, Móricz 

Zs. u. 44. sz. alatti Epreskerti Tagóvodája fenntartói jogát átadja a Magyar Pünkösdi Egyház 

Országos Cigánymisszó által alapított Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda fenntartónak. Az alábbi megállapodások a határozat részét képezik: 

a.  Közoktatási megállapodás a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézménye fenntartói jogának átadásáról 

b. Használati szerződés a Békés, Jantyik u. 21-25. sz. alatti iskolaépület használatba 

adásáról. 

c. Feladatátvállalási szerződés és mellékletei a Békési Kistérségi Általános Iskola, 

Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézménye pályázati kötelezettségeinek átadás-átvételéről 

d. Közoktatási megállapodás a Békési Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvodája 

fenntartói jogának átadásáról 

e. Használati szerződés a Békés, Móricz Zs. u. 44. sz. alatti óvodaépület használatba 

adásáról. 

f. Feladatátvállalási szerződés és melléklete a Békési Kistérségi Óvoda pályázati 

kötelezettségeinek átadás-átvételéről. 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

érintett intézmények igazgatói 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

169/2012. (V. 24.) határozata: 

 

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

§ (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában 

foglalt alapítói jogkörében eljárva a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2012. július 1-jei 

hatállyal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 2/G. pontjából [Az intézmény felépítése] törli az Epreskerti Óvoda, Békés, Móricz Zs. 

u. 44. sz. tagintézményt. 

 2/H. pontjában [Az intézmény mutatószámai] az óvodai csoportok számát 22-re, az 

óvodai férőhelyek számát 505-re, a felvehető gyermekek számát 550-re módosítja. 

 2/K. pontjából [Az intézmény vagyona] törli az 5377. helyrajzi számú Békés, Móricz 

Zs, u. 44. sz. alatti ingatlant 

Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint 

2012. augusztus 31-i hatállyal hagyja jóvá. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat 

módosítása miatti változásokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában fenntartói 

jóváhagyás nélkül átvezesse. 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

érintett intézmény igazgatója 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

170/2012. (V. 24.) határozata: 

 

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

§ (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában 

foglalt alapítói jogkörében eljárva a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 419/2011. (XII.23.) 

számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 2.A/ pontját [Az intézmény neve] Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat névre módosítja. 

 2.B/ pontját [Az intézmény székhelye] 5630 Békés,  József A. u. 12. –re módosítja 

 2.F/ pontját [Az intézmény törzsadatai] a „KSH statisztikai számjel: 15583556-

8520-322-04” sorral egészíti ki. 

 2.G/a/ pontjában az Általános Iskola intézményegység székhelyét 5630 Békés, 

József A. u. 12.-re,  a tanulócsoportok számát 28-ra, a felvehető tanulók számát 

728-ra módosítja, 

 2.H/a/ pontjából [Tagintézményei] törli a Hepp Ferenc Tagiskola sort 

 2.H./b/ pontját [Feladatellátási helyek] a Táncterem, 5630 Békés, Petőfi u. 21. 

használati joga sorral egészíti ki. 
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 2.I/ pontját [Az intézmény működési területe] az alábbi 2.I/ pontra módosítja: „A 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek közigazgatási 

területe: Békés, Tarhos; a művészetoktatás tekintetében Kamut község  

közigazgatási területe is.” 

 2.J/ pontjából [Az intézmény vagyona] törli az 5612/A/3. és 5612/B/1. helyrajzi 

számú sorokat. 

 3.A/ pontja [Az intézmény alaptevékenységei] helyébe az alábbi 3. pont lép: 

 A/ Alaptevékenységek 

Megnevezés 
Szakfeladat 

száma  

Alapfokú oktatás  

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 

évfolyamon 

8520111 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, emelt szintű 

oktatása: testnevelés 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, sportiskolai 

oktatása 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű iskolaotthonos nevelése, 

oktatása 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű képességkibontakoztató 

nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrációs nevelése, oktatása 

1-4. évfolyamon 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon: roma népismeret és nyelvoktatás 
8520131 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon: a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés tartós és súlyos rendellenességével küzdő, 

testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (hallás, látás), beszédfogyatékos, 

enyhefokban értelmi fogyatékos az autista kivételével 

8520121 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 8559131 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 

évfolyamon 
8520211 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, emelt szintű 

oktatása: testnevelés, idegen nyelv, matematika 5-8. évfolyamon 

8520211 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, sportiskolai 

oktatása 5-8. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű képesség-kibontakoztató 

nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 5-

8. évfolyamon 
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Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon: roma népismeret és nyelvoktatás 
8520231 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon:” a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés tartós és súlyos rendellenességével küzdő, 

testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (hallás, látás), beszédfogyatékos, 

enyhefokban értelmi fogyatékos az autista kivételével 

8520221 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 8559151 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
8559161 

Iskolai sportköri, diáksport tevékenység 9312041 

Ifjúság-egészségügyi gondozás 8690421 

Iskolai szociális munka (gyermek és ifjúságvédelem) 8892051 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101211 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101221 

Iskolakönyvtári szolgáltatás 9101231 

Közreműködés a tankönyvellátásban 4700021 

Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás: iskolabusz 
4939091 

Pedagógiai szakszolgálati tevékenység 

nevelési tanácsadás 

8560111 
logopédiai ellátás 

pályaválasztási tanácsadás 

gyógytestnevelés 

Alapfokú művészetoktatás 

Zeneművészeti ágban:  

8520311 

Előképző 

Fúvós tanszak: 

furulya 

fuvola 

klarinét 

szaxofon 

bariton 

trombita 

kürt 

tuba 

harsona 

Vonós tanszak 

hegedű 

cselló 

brácsa 

bőgő 
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Ütő tanszak 

Ütő  

Zongora tanszak 

zongora 

További oktatott tárgyak: 

szolfézs 

zeneirodalom-zenetörténet 

énekkar 

kamarazene 

zenekar: fúvós, vonós 

korrepetíció 

Táncművészeti ág, néptánc szak 

8520321 

előképző 

népi játék 

néptánc 

folklórismeret 

tánctörténet 

népi ének 

Művészeti tevékenységek 

Zeneművészeti tevékenység 9001211 

Táncművészeti tevékenység 9001221 

Közétkeztetés 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 

Munkahelyi étkeztetés 5629171 

Szociális étkeztetés 8899211 

Egyéb étkeztetés 5629192 

Gazdálkodás 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6800021 

6800022 

Egyéb oktatás 

Nem szakmai felnőtt és egyéb oktatás 8559311 

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559321 

 3/B pontjában [Az intézmény vállalkozási tevékenységei] a Saját tulajdonú, bérelt 

ingatlan bérbeadása, üzemeltetése elnevezésű szakfeladat 6820023 számát 

jogszabályváltozás miatt 6800023 szakfeladat számra módosítja. 

Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2012. augusztus 31-i hatállyal 

a határozat mellékleteként fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat 

módosítása miatti változásokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában fenntartói 

jóváhagyás nélkül átvezesse. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

érintett intézmény igazgatója 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

171/2012. (V. 24.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az átszervezéssel érintett intézmények dolgozói létszámának 

változásához az alábbiak szerint járul hozzá: 

 

 Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet: 51 fő csökkenés a 

bölcsődék kiválása miatt 2012. július 1-től 

 Békési Kistérségi Óvoda: 51 fő létszámnövekedés a bölcsődék beolvadása miatt 2012. 

július 1-től 

 Békési Kistérségi Óvoda: 15 fő létszámcsökkenés az Epreskerti Tagóvoda kiválása (-

16 fő) (2012. szeptember 1-től) és a gazdasági szervezet létszámnövekedése (+1 fő) 

miatt 2012. szeptember 1-ig.  

 Békési Kistérségi Iskola: 75 fő létszámcsökkenés a székhelyintézmény kiválása miatt 

– melyből 73 fő 2012. szeptember 1-től az új fenntartóhoz megy át, illetve 1 fő 

gazdasági dolgozó az óvodához és 1 fő szakács a hivatali étkezdéhez kerül 

áthelyezésre 2012. szeptember 1-ig. 

 

A Képviselő-testületet a szeptemberi soros ülésén tájékoztatni kell a feladatbővülések és az 

intézményi átszervezések miatti intézményi létszámváltozásokról. A változásokat Békés 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló 7/2012. (II. 29.) rendelete aktuális módosításaikor kell átvezetni. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

  beszámolásra: 2012. szeptemberi testületi ülés  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

érintett intézmények igazgatói 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

172/2012. (V. 24.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 270/2011. (VIII. 25.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

2.) Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezése 

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta a 

rendelet-tervezetet.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

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 

16/2012. (V. 25.)   önkormányzati rendelete:  

 

AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEINEK 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

3.) A Békésen működő nemzetiségi önkormányzatok és az Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodások feltételrendszerének beépítése a Szervezeti és 

Működési Szabályzatba 

 

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

megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

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

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

előterjesztést.  

 

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

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 

17/2012. (V. 25.)   önkormányzati rendelete:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL szóló 13/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

4.) Haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, Soványhát u. 

11. szám alatti ingatlan forgalomképessé nyilvánítása 

 

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

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

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

elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

173/2012. (V. 24.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1.) a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzattal (2012. 

január 1-jétől Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2., képviselője: Balog 

Krisztián elnök)  kötött – Békés Város Önkormányzata 

tulajdonát képező Békés, belterület 4553/15 hrsz. alatt 

felvett, természetben Békés, Soványhát u. 11. szám alatt 

található, kivett közösségi épület és udvar besorolás alatt 

álló ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2012. június 1-

jei hatállyal hozzájárul. 

 

2.) felhatalmazza Polgármestert a szerződés közös 

megegyezéssel történő megszűntetésével kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére, aláírására.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

174/2012. (V. 24.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

tulajdonát képező Békés, belterület 4553/15 hrsz. alatt 

felvett, természetben a Békés, Soványhát u. 11. szám alatt 

található, kivett közösségi épület és udvar besorolás alatt 

álló ingatlant– az önkormányzati vagyon szabályozásáról 

szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 

bekezdése alapján forgalomképessé nyilvánítja. 

 

Határidő:       intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

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 

18/2012. (V. 25.)   önkormányzati rendelete:  

 

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.  

 

 

5.) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványának megosztása és 2012. évi 

felhasználása 

 

 

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

elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatokat.  

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

175/2012. (V. 24.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő- testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi 

pénzmaradvány megosztásáról és felhasználásról az alábbiak szerint 

döntött: 

1. A Román Nemzetiségi Önkormányzat 

pénzmaradványa 244 EFt, felhasználását a Román 

Nemzetiségi Önkormányzat határozza meg. 

2. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

pénzmaradványa 371 EFt, felhasználását a Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat határozza meg. 

3. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 

pénzmaradványa 555 EFt, felhasználását a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat határozza meg. 

4. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa 

182 EFt, felhasználását a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat határozza meg. 

5. A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 6.967 EFt, 

melyből 3.432 EFt személyi juttatásokra, 927 EFt 

járulékokra, 1.390 EFt évközben felmerült nem tervezett 

kiadásokra fordítható. 

6. Az Önkormányzat pénzmaradványa 284.273 EFt, 

melyből szabadon felhasználható 71.527 EFt. A szabadon 

felhasználható pénzmaradvány a 2012. évben nem tervezett 
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kiadásokra, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzata által meghatározott módon használható fel. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

176/2012. (V. 24.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő- testülete 

1. a 128/2012. (IV.26.) határozat 2. b) pontját hatályon kívül 

helyezi, 

2. a Kistérségi Óvoda 2011. évi 487 EFt szabad 

pénzmaradványának felhasználását működési célú átadott 

pénzeszköz jogcímre jóváhagyja, azzal, hogy az átadott 

pénzeszközt Tarhos Község Önkormányzata a tarhosi 

tagóvoda karbantartási, felújítási kiadásaira fordítja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

 

6.) Az intézményi létszámkeretek módosítása 

 

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 

177/2012. (V. 24.) határozata: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete  

a) a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ létszámkeretét a Kishajó kikötő 

üzemeltetése miatti többletfeladatok ellátása érdekében 2012. május 1-jei 

hatállyal 1 fővel növeli a Polgármesteri Hivatal üres álláshelyeink terhére, 

b) a 2012. évre a bérre és járulékaira 1.143 EFt-ot, dologi kiadásokra 2.000 EFt-

ot biztosít az Önkormányzat szabad pénzmaradványának terhére. 

 

2. Békés Város Képviselő-testülete  

a) feladatnövekedés miatt a Bölcsődék létszámkeretét 2 fővel megnöveli 2012. 

június 1-től, 

b) a létszámkeret finanszírozására (bér és járulék) 2012. évben 1.783 EFt forrást 

hagy jóvá az Önkormányzat szabad pénzmaradványának terhére, 
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c) a további 4 fő létszám igényt és annak finanszírozási kérdéseit - az 

integrációt követően - a 2012. szeptemberi ülésén tárgyalja. 

3. Békés Város Képviselő-testülete  

a)  a Kistérségi Óvoda létszámkeretét feladatbővülés miatt 1 fővel megemeli 

2012. szeptember 1. napjáig, olyan módon, hogy a szükséges létszámot a 

Kistérségi Iskola   átszervezés miatt szabaddá váló létszámkeretéből kell 

biztosítani, 

b) a létszámbővülés finanszírozásához szükséges forrásról - az átszervezések 

miatti előirányzat zárolások befejeztével - a 2012. szeptemberi ülésén dönt. 

Határidő: értelem szerint 

2. c) pontja és 3. b) pontja 2012. szeptemberi ülés 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

 

7.) Hozzájárulás a TÁMOP-3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás pályázati kiírásra 

pályázat benyújtásához 

 

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

megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, 

hogy pályázati keret nem 960 millió, hanem 40 millió Ft.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot. 

  

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az üléstermet, 

így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

178/2012. (V. 24.) határozata: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Békési Kistérségi 

Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai 

Szakszolgálat Székhelyintézménye és Hepp Ferenc Tagiskolája (a 

továbbiakban: tagintézmények) a TÁMOP „Iskolai tehetséggondozás” című, 

TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be 

tagintézményenként legfeljebb bruttó 20.000.000,- Ft összköltséggel. A 

pályázat 100 %-os támogatottságú, ezért az önerőre forrást nem kell 

biztosítani a költségvetésből. A Képviselő-testület a megpályázott 

összegnek a pályázat keretében igényelhető előlegen felüli részét – 

amennyiben szükségessé válik – előlegként 2013. évi költségvetésében 

biztosítja úgy, hogy a tagintézmények által benyújtott, számlákkal és 

szerződésekkel alátámasztott kifizetések teljesítésére a felmerülés 

mértékének arányában forrást biztosít, azzal, hogy a tagintézmények az 
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Önkormányzat által esetlegesen megelőlegezett összegek elszámolásakor 

kötelesek az Önkormányzat részére a likviditás biztosítása kapcsán 

felmerülő esetleges kamatkiadásait (likvid-hitel) is megtéríteni, és kötelesek 

a pályázat megvalósítása során teljesítésre kerülő számlákat a Polgármesteri 

Hivatal Gazdasági Osztályvezetőjével pénzügyileg ellenjegyeztetni.  

2. A tagintézmények kötelesek az önkormányzat által megelőlegezett összeget 

az általuk elnyert támogatás bankszámlára történő megérkezését követő öt 

munkanapon belül az Önkormányzat bankszámlájára visszautalni. Az 

Önkormányzat és a tagintézmények – amennyiben előleg biztosítása 

szükségessé válik – az 1. pont szerinti finanszírozás biztosítására és a 

részletszabályok rögzítése érdekében megállapodást kötnek. A 

megállapodás megkötésre felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert. 

 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

8.) Óvodafejlesztési pályázat benyújtása a TÁMOP-3.1.11-12/2 kiírásra 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, 

hogy a megpályázni kívánt összeget 49.917.700,- Ft összegben határozzák meg a határozati 

javaslatban.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti javaslat 

figyelembevételével szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

179/2012. (V. 24.) határozata: 

 

1.) A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

fenntartói jogokat gyakorló tagtelepülése, Békés Város 

Önkormányzata pályázatot nyújt be a Békési Kistérségi 

Óvoda tagintézményeinek fejlesztésére az 

„Óvodafejlesztés” TÁMOP-3.1.11-12/2 kiírásra. 

2.) A megpályázni kívánt összeg 49.917.700 Ft, azaz 

negyvenkilencmillió-kilencszáztizenhétezer-hétszáz 

forint. 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 beadásra 2012. június 1. 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 
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9.) Sportkönyvre felkerülő sportolók, sportvezetők 

 

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

megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot azzal a 

módosítással, hogy az első mondat utolsó részét az alábbiak szerint fogadják el: „..kerülését is 

jóváhagyja:” Azért javasolják így, mert ez egy nyitott lista, és a júniusi testületi ülésen 

visszatérnek arra, hogy további sportvezetők és sportolók is felkerüljenek a sportkönyvre.  

 

Helyesbítést javasolnak még, mely szerint Kecskeméti Gábor az 1936-os berlini olimpián vett 

részt, tehát az nem 1932-ben volt. 

 

A bizottság munkáját Polgármester Úr, Vámos László tanácsnok és Mester Péter bizottsági 

tag segítette, akiknek megköszöni a munkájukat.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Észrevételezi, hogy Kurtucz Csaba Békésen sportolt ugyan, de 

békéscsabai lakos. Ilyen esetben kitételként a békési színekben történő sportolás szerepel?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Igen, Kurtucz Csaba hosszú ideig Békésen sportolt, és békési 

színekben érte el ezt a világbajnoki 5. helyezést, így belefér ebbe a kategorizálásba.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, tanácsnok: Nem az aktuális témához, de a sporthoz 

kapcsolódóan örömmel tájékoztatja a képviselőket, hogy mint tudják, most zajlik az Úszó EB 

Debrecenben, és most kapta sms-ben az értesítést, hogy az utóbbi percekben két magyar 

arany, és két bronzérem született 800 női gyorson, és 200 női vegyesen. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönik a jó hírt. A bizottság javasolta, hogy júniusban 

térjenek vissza újabb nevekre. Lehet még javaslatokat tenni, de azt szeretnék, hogy az 

Olimpia megnyitásakor már ez a Sportkönyv átadásra kerüljön, ezért ezt most lezárják. 

Természetesen utána is lehet még javaslatot tenni más nevekre. Tudja, hogy hangzottak el 

nevek, pl. olyan is, aki még 24 éves, és aktívan sportol, tehát elképzelhető, hogy lesznek még 

további eredményei, és akkor kellene rá visszatérni, amikor már befejezte a pályafutását. 

Ezért javasolja, hogy most maradjon az előterjesztett névsor.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Szabó Sándor személyében újabb javaslata van, aki a Kulturális 

Központ alatt lévő tornahelyen tart fent küzdősportokkal kapcsolatos egyesületet. Korábban a 

magyar ifjúsági ökölvívó válogatott edzője volt, és ott is vannak eredményes sportolói, de az 

ő kategóriájában – utcai harcos és K1-es kategóriában több világversenyen szereplő 

versenyzőt készített fel, ahol bár nem tudja pontosan, világbajnoka is van, de 2. helyezettje 

biztosan. Egy gyulai versenyzőjével Los Angelesben voltak világversenyen, és döntőt vívott. 

Utána kellene nézni, hogy konkrétan mik az eredmények, mert úgy gondolja, hogy helye 

lenne a Sportkönyvben.  

 

KÁLMÁN TIBOR sportreferens: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy ez a személy 

sportvezető lehet, és sportvezetők közül csak az elhunytakat javasolják, nevezett pedig még 

élő személy.  

 

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

kiegészítő javaslat figyelembevételével 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 

180/2012. (V. 24.) határozata: 

 

1./ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi személyek 

SPORTKÖNYV-re kerülését is jóváhagyja: 

Sportvezetőként: 

 Dr. Harmati Sándor, tanszékvezető egyetemi tanár, edző 

 Dr. Hepp Ferenc, sportdiplomata, a magyar kosárlabdázás atyja 

 Gyöngyösi Elek, testnevelő, edző 

 Kecskeméti Gábor, testnevelő, edző, az 52-es olimpiai tornászcsapat edzője 

 Szabó Ödön, testnevelő, edző 

Sportolóként: 

 Kecskeméti Gábor, 1936. Berlin, tornász olimpikon, 1935. Budapest, főiskoskolai 

világbajnok 

 Kocsor Mária, kosárlabdázó, 1957. Rio de Janeiro, VB 5. helyezett 

 Pankotai Gábor kajakozó, 1999. Duisburg, világbajnok 

 Kurtucz Csaba, ökölvívó, 2001. Belfast, VB 5. hely 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Mucsi András, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

 

10.) Dánfoki csatorna halászati vízterületté történő minősítése 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Gondoltak-e arra az előterjesztők, hogy a vízterületnek egészen 

a dánfoki szivattyútelepig, az Élővíz-csatornáig történő becsatlakozásig eső részét is 

megszerezhetné az önkormányzat, és akkor erre a területre a halászati jogot is 

megszerezhetné? Akkor a Dánfoki Üdülőterület erre adhatna ki napijegyeket horgászni. Ha 

átadják ezt a jogot másnak, bármelyik horgászegyesületnek, akkor ők szedik be a hasznot.   

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Ilyés Péter környezetvédelmi referens tájékoztatása szerint van 

halászati joga ott annak az egyesületnek a Körös ezen szakaszára is még négy évig.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Fehér-Köröshöz tartozik az az ág, ami a szivattyútelephez 

megy be, és az a Megyei Horgászegyesület kezelésében van. Tárgyalt is a Megyei 

Horgászegyesület titkárával az együttműködésről, és az utóbbi időben a Ó-Fehér-Körösbe is 

telepítenek halakat. Ez a szakasz pedig nyitott erre a részre, és át tudnak úszni a halak. Az 

Egyesület mindenre nyitott, együttműködő, segítenek a telepítésben is. Ezt a területet az 

önkormányzatnak hasznosítania kell lehetőleg önállóan, esetleg az Egyesület segítésével pl. a 

haltelepítés tekintetében. A betelepítést nem nagyon ellenőrzik, de az a lényeg, hogy kevés a 
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hal a Duzzasztó alatt, kevesebb, mint fölötte. Ez a halászati jog 2014-ben, vagy 2015-ben jár 

le, és kezdeményezett egy összefogást a megyei közgyűlés elnökének a segítésével a 

környékbeli polgármesterekkel, hogy ezt a vízkezelési, vagy halászati jogot kapja meg a 

Megyei Horgászszövetség, vagy a települések, hogy legyen hal a Duzzasztó alatt, mert a 

horgászturizmust is próbálják hirdetni, és a romantikusabb, szebb rész ez. Ebben akadályoz 

most a hosszabb távú szerződés a Gyomai HSZ-szel.   

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András 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 

181/2012. (V. 24.) határozata: 

 

1.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságánál 

kezdeményezze a 0762 és a 6929/9 hrsz-ú csatornák 

halászati vízterületté történő minősítését. 

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

 

11.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megjegyzi, hogy Balázs László, a Motoros Baráti Kör elnöke 

nem azonos a képviselő Balázs Lászlóval.  

 

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

javaslatot. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

182/2012. (V. 24.) határozata: 

 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. 

évi költségvetésében tervezett személyi jellegű kiadások 

és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai 
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terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja 

jóvá: 

a) Békési Motoros Baráti Kör (5630 Békés, Szarvasi 

u. 14. IV. 28. képviseli: Balázs László elnök) 

támogatására: 118.000,- Ft. 

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 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 

 

12.) Dr. Nagy György szerződésmódosítási kérelme 

 

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 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

183/2012. (V. 24.) határozata: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul a 

GAMMA-DENT Bt-vel kötött feladat-ellátási 

szerződés módosításához annyiban, hogy a gyermek-

iskolafogászati feladatok ellátását 2012. június 1-jétől 

Dr. Lippai Beáta helyett Dr. Márk Zoltán (szül.: 1981. 

05. 21., an.: Dr. Kovács Hajnalka, adóazonosító jele: 

8417780548) látja el változatlan feltételekkel. A 

szerződés további része változatlan marad.  

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a szükséges dokumentumok 

becsatolása után a szerződésmódosítást írja alá. 

Határidő:         értelem szerint 

Felelős:             Izsó Gábor polgármester 
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13.) Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. alapítása 

 

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

előterjesztést, és az írásos kiegészítés szerinti határozati javaslatot javasolja elfogadásra. A 6. 

pontban Ilyés Pétert javasolják jelölni a társaság ügyvezetőjének. A felügyelő bizottság 

tagjainak javasolják: Mészáros Sándor és Balázs László képviselőt, illetve Gál András 

osztályvezetőt. A társaság cégnevének többet is meg kell jelölni névazonosság esetére, és ez 

kimaradt a kiegészítésben szereplő határozati javaslatból, ezért javasolja, hogy a neveket az 

eredeti előterjesztés szerint fogadják el, és ezzel egészítsék ki a határozati javaslatot.  

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az 

előterjesztést.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Véleménye szerint nagyon sok a bizonytalanság ezen a 

területen, mert a jogszabályok nem születtek meg teljes körűen. Azonban egyetért azzal, hogy 

muszáj valamint csinálni. Elvileg ez a konstrukció is megfelel, lehet jó. Viszont azt látni kell 

már most előre, hogy a díjak lényegesen meg fognak növekedni, és erre valamilyen módon fel 

kellene készülni. Maga az ügyvezetés és a felügyelő bizottság összetétele garancia arra, hogy 

ezek jó irányba haladnak, tehát a költségek amennyire lehet, csökkennek, viszont a 

kiszámíthatatlanság miatt olyan tételek fognak rárakódni a lakosságnál, amelyek lényegesen 

megnövelik majd, hiszen országos szinten is jelentősen el vagyunk maradva. A 

bizonytalanság miatt nem fogja megszavazni ezt a határozati javaslatot, viszont tartózkodással 

állást foglal, mert el kell indítani.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Valóban igaz, amit a képviselő úr elmondott, nincsenek még 

jogszabályok, sok a bizonytalanság. Azonban el kell indítani ezt a folyamatot, mert a jelenlegi 

szolgáltatóval kötött szerződés lejár. Az elvi alapja az, hogy az önkormányzat tudja a lakosság 

érdekeit a legjobban képviselni. Nem profitorientált, hanem egyrészt szelektív 

hulladékgyűjtés által a költségek minimalizálására kell, hogy törekedjen, és ezt csak egy 

önkormányzati Kft. tudja megtenni, mert egy vállalkozás nyilván profitorientált. Mellékeltek 

egy ütemtervet, melyet az ügyvezető jelölt állított össze, hogy hogyan kívánják a szelektív 

hulladékgyűjtést bevezetni, illetve mik az arányok, amikre törekszenek akár a komposztálható 

hulladék, akár a szelektív hulladék gyűjtését, mennyiségét illetően. Ezt valóban nagyon nagy 

munkával lehet csak teljesíteni, szükséges a lakosság, iskolai, óvodai és közmunka-

programbeli összefogás. Úgy kell minimalizálni, hogy a hulladékelszállítás költsége lehetőleg 

a legkevesebbet emelkedjen a lakosság számára. Szeretné hangsúlyozni, hogy mindenképpen 

emelkedni fog, és éppen ezért jön létre ez a Kft., hogy lehetőség szerint legkevesebbet 

emelkedjen. Ugyanis már jövőre tonnánként 6 ezer Ft-tal több lesz a lerakási díj, utána 12 

ezer Ft-tal. Ezt a lakosságban mindenképpen tudatosítani kell, hogy emelés várható, de ez 

központi áremelés. Ezzel arra akarják kényszeríteni a településeket, hogy minél több szemetet 

gyűjtsenek szelektíven.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Pénzügyi Bizottság elnöke által elmondott 

kiegészítés figyelembevételével szavazásra bocsátja az írásos kiegészítésben szereplő 

határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő visszatért az 

ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő. 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

184/2012. (V. 24.) határozata: 

 

1.) Békés Város Önkormányzata a városi hulladékgazdálkodási feladatok ellátására 90 %-

os önkormányzati és 10% LISZ Kft tulajdonú Kft-t alapít 2012. június 1. napjával, a 

határozat mellékletét képező társasági szerződés tervezetben foglaltak szerint. A 

társaság cégneve:  

1. Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy 

2. Békési Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy 

3. Békési Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság. 

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, mint az 

alapító nevében eljáró személyt, hogy a Kft taggyűlésén Békés Város Önkormányzatát 

képviselje. 

3.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét a Kft-

vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére a városi 

költségvetésben tervezett költségkeret erejéig 2012. október 1. napjától. 

4.) Békés Város Önkormányzata a 18,0 millió forint törzsbetétet az Önkormányzat 

jóváhagyott szabad felhasználású pénzmaradványából biztosítja. 

5.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására. 

6.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény 19. § (4) bekezdése alapján a társaság ügyvezetőjének jelöli  

Ilyés Pétert (szül. hely, idő: Békéscsaba, 1979. 02. 08., anyja neve: Medve Mária, 

lakcím: 5630 Békés, Epresköz utca 17.) 2012. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig 

terjedő időszakra. 

7.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény 19. § (4) bekezdése alapján a társaság felügyelő - bizottsági tagjának 

jelöli Balázs László képviselőt (szül. hely, idő: Békés, 1967. 08. 23., anyja neve: Nagy 

Julianna Ilona, lakcím: 5630 Békés, Lánc utca 52.); Mészáros Sándor János képviselőt 

(szül. hely, idő: Békés, 1954. 12. 19., anyja neve: Fábián Julianna, lakcím: 5630 Békés, 

Szabó Dezső utca 28.) és Gál Andrást (szül. hely, idő: Békés, 1964. 12. 01., anyja neve: 

Pocsai Róza, lakcím: 5630 Békés, Zsilip utca 6.) 2012. június 1. napjától 2017. május 

31. napjáig terjedő időszakra. 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

14.) Korábbi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata törvényességi felhívás    

alapján 

 

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

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

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

185/2012. (V. 24.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete 

1. hatályon kívül helyezi 46/2012. (II. 28.) határozatának 1. pontjából a „▪ 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete (székhelye: 5630 

Békés, Széchenyi tér 3. képviseli: Dr. Pálmai Tamás elnök) 975.670,- Ft,” 

és a „▪ Családért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Malom u. 5. 

képviseli: Barkász Sándor) 1.081.000,- Ft” sorokat, 

2. hatályon kívül helyezi 74/2012. (III. 29.) határozata mellékletének 54. 

sorát, 

3. hatályon kívül helyezi 90/2012. (III. 29.) határozatának 1. c) pontját, 

4. hatályon kívül helyezi 142/2012. (IV. 26.) határozatának 1. b) pontját, 

5. felkéri a polgármestert, hogy Keresztény Értelmiségiek Békési Szervezete 

részére folyósított támogatási összegek visszafizettetéséről intézkedjen a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 15. §-ában foglaltak szerint, illetve a megtett 

intézkedésekről legkésőbb 2012. június 15-ig a Békés Megyei 

Kormányhivatalt tájékoztassa. 

Határidő: intézkedésre azonnal, 

Kormányhivatal felé visszajelzés a megtett intézkedésekről legkésőbb  

2012. június 15. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

15.) Együttműködési megállapodás megszüntetése 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elöljáróban elmondja, sajnálja, hogy ez az együttműködés nem 

tud működni, nem így szerették volna. Nagyon régmúltra visszavetítendő ellentétek újra 

felszínre kerültek, de ezeket nem sikerült eltüntetni. Ugyanakkor a város tűzbiztonsága 

megkívánja, hogy önkormányzati tűzoltóságot működtessenek, amely aktívan tud 

közreműködni a város egyéb feladatainak az ellátásában is. Viszonylag nem nagy költséggel 

meg tudja oldani a város egyedül is azt, hogy önkormányzati tűzoltóságot működtessen. 

 

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

előterjesztést, és a határozati javaslat 3. pontjában 2.905.000,- Ft többletforrást javasol 

elfogadni, amely egyszeri forrás, és a működés megindításához szükséges. Ezzel javasolja 

elfogadni a képviselő-testületnek a bizottság az előterjesztett határozati javaslatot.  
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A kialakult helyzettel kapcsolatban annyit szeretne 

hozzáfűzni, hogy régi sérelmek jöttek újra elő, ami miatt ez a megállapodás nem jöhetett létre, 

viszont az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a továbbiakban egy fecskendőjét az önkormányzati 

tűzoltóságnak átadja a tartozása fejében üzemeltetésre addig, míg a tartozása le nem jár. A 

tartozás jelenleg 2.590.000,- Ft, melynek javasolja, nézzenek utána, mert pontosítani kell.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezúttal is megköszöni Mészáros Sándor képviselő úrnak a 

közbenjárást, hogy próbált közvetíteni a felek között, és tényleg mindent megtett érte, hogy az 

autóval kapcsolatos megállapodás majd megvalósulhasson. Ez azt jelentené, hogy 3 – 3,5 

éven keresztül a fecskendő rendelkezésükre áll. Kéri a Képviselő Urat, hogy járjon közbe, 

hogy a forgalmi engedély egy-két napon belül meglegyen.  

 

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

javaslatot a Pénzügyi Bizottság elnöke által előterjesztett támogatási összeg 

figyelembevételével.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

186/2012. (V. 24.) határozata: 

 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel /Békés/ 2012. április 27-én 

megkötött, 126/2012. (IV. 26.) határozatával jóváhagyott 

együttműködési megállapodást a megállapodás 4.2. 

pontjának rendelkezései alapján 30 napos felmondási 

idővel 2012. június 1. napjával felmondja. 

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére és aláírására.  

3.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Önkormányzati Tűzoltóság működési feltételeinek 

biztosításához szükséges 2.905.000,- Ft, azaz Kettőmillió-

kilencszázötezer forint többletforrást az Önkormányzat 

jóváhagyott szabad felhasználású pénzmaradványából 

biztosítja. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 155/2012. (V. 24.) 

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.  
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Interpellációkra adott válaszok:  

 

1. Csíkos u. 2. szám alatti ingatlant terhelő bejárási szolgalom ügye, és a Kossuth utcai 

ártézi kút környékének parkosítása –Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott 

válaszok 

 

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

 

POCSAJI ILDIKÓ  képviselő: A válaszokat 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 : 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A következő kérdésekben  interpellál.  

 

1. A város kiemelten kezeli a turisztikai vonzerejét, és a malomasszonykerti zsiliptől 

Békéscsaba – Virágkertészet – Körgátig piros, illetve sárga jelzéssel ellátott túraútvonal van. 

Nemrégen megpróbált végigmenni rajta kerékpárral, de nem sikerült, mert akkora a gaz, 

illetve egy darabon fel is van szántva. Javasolja, hogy állítsák helyre esetleg közmunkások 

bevonásával, hogy járható legyen ez a turista-útvonal.  

 

2. A Korona utcai óvoda és az Élővíz-csatorna közötti szakaszon volt valamikor egy 

forgalmat elzáró karósor, melyből idővel elbontottak, és maradt egy csonk vasból a kerítés 

sarkánál. Az óvónők jelezték, hogy balesetveszélyes, volt rá eset, hogy arra járók kerékpárral 

ráhajtottak, elestek, illetve gyermek is beütötte már ott magát. Kéri, hogy távolítsák el a 

csonkot a balesetveszély miatt.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Személyesen is megkeresték egy területeladással 

kapcsolatban, melyen az önkormányzatnak elővásárlási joga van. A terület valahol a Hőzső 

utca környékén van, nem tudja pontosan. Az illető már bizonyos összeget ki is fizetett a 

megkötött elővásárlási szerződés alapján, de időközben kiderült, hogy az önkormányzatnak 

mégis élnie kellene az elővásárlási jogával. Kérdése, mi történik ebben az esetben?  

 

DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: Arról van szó, hogy a mai napon behoztak egy adásvételi 

szerződést az említett ingatlannal kapcsolatban. Néhány telek fekszik a Hőzső utca érintett 

szakaszán zöldövezetbe sorolva, és ezek közül az egyiket értékesítették a panasztevők. Az 

ügyvéd elkészítette az adás-vételi okiratot. A földhivatalnál a Polgármesteri Hivatalt 

jegyezték be elővásárlási jogosultnak, így a hivatal tud nyilatkozni, hogy kíván-e élni az 

elővásárlási jogával. Tehát a Jegyző Asszony jogosult eldönteni, hogy kell-e ez a telek az 

önkormányzatnak, vagy sem. Elsőre úgy tűnt, hogy mint mezőgazdasági ingatlan, nem túl 

nagy értéket képvisel, viszont megkérdezték a főépítész véleményét, akinek az volt a 

javaslata, hogy éljenek az elővásárlási joggal, mert a városnak azzal a területtel a 

későbbiekben vannak elképzelései. Egyébként üzleti szempontból sem elhanyagolható, ha 

később beépítésre szánt területté minősül, többszörösére nő a telek értéke. Ez a telek 720 m2 

nagyságú, a mellette lévő önkormányzati telek 580 m2, és a kettő együtt már elég komoly 

területet jelent. Ezért döntött úgy a város vezetése, hogy élni kíván az elővásárlási jogával. Ez 

teljesen jogszerű. Ennek az a következménye, hogy egyrészt nyilatkoznia kell a hivatalnak az 

ügyvéd felé, hogy ez a döntés, aki felbontja az elkészített elővásárlási szerződést, illetve 

megkeresik az önkormányzat ügyvédjét, hogy ugyanazokkal a feltételekkel kösse meg az 
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adás-vételi szerződést az eladókkal. Az ügyvédi munkadíj ilyen esetben nem jár vissza. Arról 

már értesítették az érintettet, hogy a hivatal élni kíván az elővásárlási jogával.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: További kérdése, hogy a Templom-közi járda felújítása 

mikorra várható? Lesz belőle valami az idén? 

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Ez utóbbi kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy a DÉMÁSZ-

szal felvették a kapcsolatot, hogy erre adjon árajánlatot. Mivel több ilyen lámpaelhelyezései 

és egyéb kérelem is van már a DÉMÁSZ-nál, a legújabb információk szerint a DÉMÁSZ által 

fizetett éves bérleti díjakból összeálló keret, amihez évek óta nem nyúlt hozzá az 

önkormányzat, fedezetet fog biztosítani az összes eddigi igénynek a kielégítésére. Ezek a 

lámpaelhelyezések az idén biztosan megvalósulnak. A Templom-köz Fekete Körösig tartó 

szakaszának rendezését erre az évre nem tudják biztosan ígérni, mert a munka 

engedélyeztetése fél évet jelent.   

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Többször jelezték a Tóth utcán lakó emberek, hogy az ott lévő 

csempebolttal, illetve tüzéppel kapcsolatban most az az újabb probléma, hogy a Móricz 

Zsigmond utcáról járnak a kamionok, tehát nem a főútról kanyarodnak be, így végigzengenek 

az egész Tóth utcán, ami nincs leaszfaltozva, így száll a por, éjszaka nem tudnak aludni 

nyitott ablak mellett. Nagyon elkeseredettel emiatt az ott lakók. Nem tudják mi lenne a 

megoldás, esetleg kitiltanák a kamionokat, vagy megvizsgálni, hogy milyen gyakran járnak 

arra.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Át kellene gondolni, hogy az utca egyik végére tegyenek ki egy 

tehergépkocsival tilos behajtani táblát. A Tóth utcai lakók elég régen várnak az utca 

aszfaltozására, de most arra sincs pályázati lehetőség.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Van kint tábla, annak betartása önkéntes, vagy aki nem tartja 

be, a rendőrség feladata betartatni. Sajnos a Tóth utcával és a Gát utcával folyamatosan ilyen 

gonddal küzdenek, mert mindegyiknek a sarkán egy vállalkozás van, és a megközelítő 

járműveknek valahogy be kell menni. Ez örökös feszültséget okoz a lakosok és a járművek 

között.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Azt megérti, hogy van kint tábla, és azt be kell tartani, ill. a 

rendőrségnek a feladata betartatnia, és hogy a járműveknek valahogy be kell menniük, de 

amikor szomszédként kérték a hozzájárulását a folytatni kívánt tevékenységhez, akkor az egy 

csempeboltra vonatkozott. Az, hogy kibővült tüzéppé, amely zajos tevékenységgel jár, saját 

bőrén tapasztalja, mert ott lakik mellette, és reggel 6 órakor már fűrészelnek, nem lehet 

aludni, de ezen már túl vannak. Most viszont már egy egész utca nyugalmát zavarják a 

kamionokkal. Nem tudja, hogy mi a megoldás. Az önkormányzat esetleg gondoskodjon egy 

iparterületről, és ne adjanak engedélyt a belvárosban zajos tevékenységre, ahol sokan laknak.  

 

DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: Ennek a területnek az övezeti besorolását nem ismeri, de a 

kereskedelmi tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint egy esetben lehet telephelynek, 

vagy vállalkozásnak a tevékenységét korlátozni, ha zajos. Akár hivatalból is ki tud menni a 

szakértő ezt bevizsgálni, tehát hivatalból is el tudják indítani az eljárást. Viszont ha bárki 

bepanaszolja, és bejön egy kérelem, azt 30 napon belül el kell bírálni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Azt tudja javasolni, hogy a lakók adjanak be egy kérelmet a 

hivatalba ezzel kapcsolatban, és akkor megindítják és lefolytatják az eljárást.  
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A Puskaporos tó mellett kialakításra került egy sétány, amely 

nagyon el van hanyagolva. Kérdése, hogy a Puskaporos tó kinek van kiadva, illetve kinek 

kellene rendben tartani? A sétányt is rendbe kellene tenni.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Lakosok megkeresésére kérdése, hogy hol tart a Tárház utca 

aszfaltozása? Lesz-e esetleg rá pályázati lehetőség? Ugyanis a lakosok számon tartják, hogy a 

Barkász Sándor úr által megvásárolt terület árából megcsinálják befelé az aszfalt utat is, és a 

Tárház utcát is.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Véleménye szerint az lenne a megoldás, ha a vállalkozót arra 

kérnék, hogy saját költségére aszfaltozza ki az utat, így a gépjárművei nem verik fel a port.   

 

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  
  

 


