JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. április 26-án, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petőfi u. 2.) megtartott n y í l t üléséről.
Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Balázs László,
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila,
Pataki István képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Farkas László aljegyző
Dr. Gyurosovits József r. főtanácsos, Békés Megyei Rendőrfőkapitányság
vezetője
Ladányi Zoltán r. alezredes, Békési Rendőrkapitányság vezetője
Matuska Zoltán tű. alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgató helyettese
Viczián György tű. alezredes, a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka
Kiss András tű.ezredes, Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője
Vágó Dénes Békési Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság parancsnoka
Krizsán Miklós könyvvizsgáló
Fenyvesi Beáta BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. ügyvezetője
Ferencz Kornél a Vertikál Zrt. vezérigazgatója
Ferencz Károly Vertikál Zrt. igazgatóságának elnöke
Berkes Zsuzsanna Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
vezetője
Kis Eszter Békési Kistérségi Iskola igazgatója
Bondárné Pásztor Emma Békési Kistérségi Óvoda vezetője helyett
Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója
Erdősné Sági Mária Püski Sándor Városi Könyvtár igazgatója
Bárdiné Békési Mária Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Feledi János Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Balog Krisztián Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Szojka Petronella Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselője
Kissné Dr. Balogh Ibolya Tisza Kálmán Közoktatási Intézm. 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
Ilyés Péter környezetvédelmi referens
K. Szabóné Kocsor Anna műszaki ügyintéző

Kiss Tamás ügyintéző
Juhos Józsefné belső ellenőr
a polgármesteri hivatal munkatársai, meghívottak
Az ülés kezdésének időpontja:

15.00 h

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, Rácz Attila és Vámos László képviselők
az ülés folyamán később érkeztek).
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal, hogy tekintettel a külső
előadók elfoglaltságára, a IV/10. és IV/11. sorszámú egyéb előterjesztéseket közvetlenül a
III/2. előterjesztés után tárgyalják meg. Zárt ülésen javasolja megtárgyalni a meghívóban
jelzett IV/15-20-ig sorszám alatt 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
114/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2012. április 26-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I.

Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb eseményekről,
értekezletekről
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester

I/1.

Tájékoztató az
végrehajtásáról
Előterjesztő:

előző

képviselő-testületi

ülésen

elfogadott

határozatok

Izsó Gábor polgármester

I/2.

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő:
Tárnok Lászlóné jegyző

III.

Előterjesztések
1. Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2011. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos,
kapitányságvezető, Békési Rendőrkapitányság
2. Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. I. negyedévben
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

IV/10.

Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság további működtetése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

IV/11.

Önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodással foglalkozó társaság létrehozása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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3. Beszámoló Békés Város Önkormányzata
teljesítéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2011.

évi

költségvetésének

4. Összefoglaló jelentés a 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2011. évi működéséről
Előterjesztő: Bárdiné Békési Mária, a Békési Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
Simon Éva, a Román Békési Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Feledi János, a Békési Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
IV.

Egyéb előterjesztések
1. A Békés városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatok és Békés Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Intézmények átszervezés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Békés Város Önkormányzata által
engedélyeinek módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

fenntartott

bölcsődék

működési

4. Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által benyújtandó TÁMOP
5.6.1.B-12/2 pályázat jóváhagyása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. TÁMOP-3.2.13-12/1 – Kulturális intézmények részvétele tanórán kívüli nevelési
feladatok ellátásában c. pályázat benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. A Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Autóbuszvárók területrendezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Szász Sándor földterület vásárlási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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13. Felnőtt háziorvosi praxisjog átadás-átvétele
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Erste Bank Hungary Zrt. ATM elhelyezésre vonatkozó kérelme, Csáky és Társa
Kft. bérleti szerződésének módosítása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. 2012. évi szociális jellegű bérbeadási névjegyzék készítése
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
18. Közművesítési hozzájárulási kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
V.

Bejelentések, interpellációk

Határidő:
Felelős:

azonnal
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
a testületi anyag postázása után jutott tudomásukra az, hogy a Békés Városi Református
Egyházközség lelkészét, Katona Gyula Nagytiszteletű Urat Békés Megye esperesévé
választották. Ez jelentős esemény a város életében, és méltó arra, hogy a tájékoztatóban
elhangozzék. Ezúttal is gratulálnak, és munkájához jó erőt, egészséget, és Isten áldását kéri.
PATAKI ISTVÁN képviselő: Az ünnepi testületi ülésen elhangzott ünnepi beszédben
foglaltakhoz pontosításként elmondja, hogy a régi ünnepi testületi ülések jegyzőkönyvének
mindegyike megvan, előkereshető. Ezt azért mondja el, mert Polgármester Úr szóba hozta,
hogy nincsenek meg a régi beszédek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez valóban így van, és köszöni a jelzést. Lehet, hogy érdemes
lenne ezeket valamilyen formában összegyűjteni, hogy együtt is meglegyenek, ne csak az adott
év testületi anyagai között.
Mivel több szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy vegye
tudomásul a képviselő-testület a tájékoztatót, melyet szavazásra bocsát.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő megérkezett, így a
szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót a szóban elhangzottakkal együtt tudomásul
veszi.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Rácz Attila képviselő megérkezett, 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
117/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi
változásokról szóló tájékoztatót a szóban elhangzott
észrevétel figyelembevételével tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés Városában
végzett 2011. évi tevékenységéről

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirend tárgyalásához megjelent Dr. Gyurosovits
József urat, dandártábornokot, rendőrségi főtanácsost, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság
főkapitányát, illetve Ladányi Zoltán alezredes urat, rendőrségi főtanácsost, a Békési
Rendőrkapitányság vezetőjét.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta a beszámolót. Kérdéseket tettek fel különböző
problémákkal kapcsolatban, melyekre kimerítő válaszokat kaptak. Véleménye szerint alapos
munkát végzett a kapitányságvezető úr úgy, mint az előző években. Nyilván kisebb gondok,
problémák voltak, és lesznek is, hiszen ez elkerülhetetlen, mert tökéletesen semmi nem tud
működni a világon. A bizottság tárgyalásra, és elfogadásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
RÁCZ ATTILA képviselő: Terjedelmes, minden részletre kiterjedő anyagot kaptak, amit már
évek óta megszoktak a Békési Rendőrkapitányságtól. Köszönik a munkájukat. Néhány
kérdést kíván feltenni, melyek esetleg igényelhetnek önkormányzati segítséget.
Az 5. oldalon a vagyon elleni bűncselekményeknél a lopások száma 110-ről 151-re, a csalás
pedig 25-ről 121-re nőtt. Ez esetleg egy felderített sorozatot tükröz? Vagy ténylegesen ilyen
mértékű növekedés áll az adatok mögött?
A 7. oldalon látható, hogy a kábítószerrel való visszaélés előfordulása 2010-ben 14,4% volt,
2011-ben pedig már 40%. Kell-e ezzel esetleg önkormányzati szinten is kiemelten
foglalkozni?
A 6. oldalon található adatokból kitűnik, hogy a házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni
bűncselekmények száma is 4-ről 12-re, háromszorosára duzzadt. E mögött milyen események
állnak?
Mindezek mellett továbbra is köszönik a rendőrség munkáját.
PATAKI ISTVÁN képviselő: A beszámoló, és a munka is magas színvonalú, mint a korábbi
években megszokták.
Kérdéseit a bizottsági ülésen feltette, azokat nem akarja itt is megismételni. Csupán egy
fontos kérdése van, amit ott nem tett fel, és amely szélesebb körben érdekelheti a
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résztvevőket, az, hogy a járási hivatal létrehozása mennyiben érinti a rendőrség munkáját?
Van-e erről már valamiféle ismerete a Megyei Főkapitányságnak?
A megyei főkapitány úrhoz kérdése, hogy a beszámoló összegzésében megfogalmazott
gazdasági nehézségek leküzdése, a nehéz gazdasági viszonyok között ezen nem fog múlni a
kapitányság munkája?
LADÁNYI ZOLTÁN kapitányságvezető: Az elhangzott kérdésekre az alábbiakat válaszolja.
Rácz Attila képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy valóban említést kell tenni erről a
látszólagos emelkedésről. A vagyon elleni bűncselekményeknél, és csalásoknál a 2010-ből
áthúzódó ún. sorozat csalás egy ügyben közel száz rendbeli esettel növelte meg ezt az adatot.
A lakosságot legjobban irritáló bűncselekmény a lopás, és ezeknél nagyon fontos
megállapítani, hogy a 2010. évi 6,7%-ról 2011-ben 5,6%-ra csökkent ez az arányszám az
összes bűncselekmények arányában. Ez azt jelenti, hogy számszakilag több a lopás, de ez a 40
lopás minimálisnak számít, bár egy lopás is fontos a megítélésnél. Nagyon büszkék arra, hogy
a megyében a lopás eredményességi mutatójában a legeredményesebb a Békési
Rendőrkapitányság.
A kábítószerrel való visszaéléssel kapcsolatban elmondja, hogy minden önkormányzati
beszámoló alkalmával, minden lakossági fórumon, minden kistérségi egyeztető fórumon
megbeszélik a napi problémákat, melyre az illetékességi területükön lévő önkormányzatoktól,
szervezetektől, polgárőrségtől meghívják az érintetteket. Ezeken a kapitányság bűnügyi
osztályvezetője, közrendvédelmi osztályvezetője, és a kapitányságvezető is részt vesznek.
Ilyen alkalmakkor szokott felvetődni a lakosságnak az az elvárása, hogy ezeket a
bűncselekményeket nagyobb hatásfokkal vizsgálják, ellenőrizzék, tegyenek meg mindent
annak érdekében, hogy visszaszorítsák. Míg 2010-ben 10, addig 2011-ben 30 ilyen eljárást
kezdeményeztek. 2011-ben 9 olyan kábító hatású szer volt, amit legálisan lehetett
forgalmazni, beszerezni, ezekben az esetekben 2011-ben nem igazán tudtak büntető eljárást
folytatni, illetve a terjesztőket felelősségre vonni. 2012. január 1-től viszont
jogszabályváltozás következtében a tiltó listára felvették ezeket a szereket, és most már el
tudnak járni. Fontosnak tartja kiemelni, hogy 2011-ben a szülőktől, hozzátartozóktól nem
kapott a rendőrség bejelentést arról, hogy gyermekük esetében kábítószer fogyasztásra
gyanakodnának. A rendőrség, az önkormányzat, az iskolák teszik a dolgukat, minden fórumon
el szokta mondani, hogy várják a szülők, a lakosság azon jelzéseit is, amely nyomán előbbre
tudnak lépni a kábítószerrel való visszaélés felderítésében. Szintén jogszabályváltozás
következtében szigorúan szabályozták a szórakozóhelyek működtetésének feltételeit, és ennek
betartását a társszervekkel rendszeres ellenőrzik. Úgy érzi, hogy ennek is van bizonyos
visszatartó ereje, illetve biztosíték arra is, hogy ne történjék hasonló tragikus baleset, mint a
fővárosban korábban volt.
A családon belüli bűncselekményekkel kapcsolatban elmondja, hogy van egy
magánindítványos zaklatás bűncselekményük, ez növeli meg minimálisan ezt az adatot. Ez a
bűncselekmény akkor fordulhat elő, ha életszerű tevékenységében valakit zaklatnak.
Pataki István képviselőnek a járási hivatalokkal kapcsolatos kérdésére elmondja, hogy 2012.
április 15-től hatályba lépett az új szabálysértési törvény, amely a rendőrségnek nagyobb
feladatot ad, mely szerint az előkészítő eljárásokat az elzárással sújtható szabálysértésekben
hatáskörükbe adja. A rendőrség az előkészítő eljárás elvégzése után küldi meg a bíróságra az
ügyet, amely ítéletet hoz. Itt mondja el, hogy megváltozott a kisebb értékre elkövetett lopások
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vizsgálata. A rendőrségnek ebben is nyomoznia kell, gyorsított eljárás lefolytatására is
lehetőségük van, tavaly 9 ilyen esetben jártak el, pl. falopások, terménylopások miatt.
Véleménye szerint ennek jelentős visszatartó hatása van.
DR. GYUROSOVITS JÓZSEF dandártábornok, megyei főkapitány: Néhány szóban
kiegészíti a kapitányságvezető úr által elmondottakat. A megyében bizonyos szintű növekedés
– csökkenés következett be a bűncselekmények számában. Megyei viszonylatban 20%-os
csökkenés tapasztalható az ismertté vált bűncselekmények tekintetében, és úgy gondolja,
hogy ez komoly eredmény. Előfordul, hogy néhány területen emelkedések történnek, ennek
egyik oka az egyik évről a másikra áthúzó ügyek, illetve a sorozat bűncselekmények. Ezek
természetesen az adott év statisztikájában jelennek meg. A százezer lakosra jutó
bűncselekmények száma az ismertté vált bűncselekmények tekintetében Békés Megye
országos viszonylatban az utolsó helyen áll pozitív értelemben (a 19 megyei és a fővárosi
rendőri szerv közül a 20.). Ugyanez van a vagyon elleni bűncselekmények kategóriában, és az
erőszakos bűncselekményeknél is. Az önkormányzatokat elsősorban a közterületeken
elkövetett bűncselekmények száma érinti érzékenyen, hiszen ha akár uniós, vagy saját
forrásból felépítenek egy játszóteret, pihenőhelyet, szobrot, vagy felborogatják a kukákat, stb.
akkor azok megrongálása nagyon irritáló számukra, illetve a rendőrség számára is. A
közterületi bűncselekmények számának alakulásában is utolsó helyen áll Békés Megye. Úgy
gondolja, hogy ezek elég jó eredmények.
Kiemeli még, hogy tavaly 550 személyi sérüléses közlekedési baleset történt Békés
Megyében, és ez legutoljára 1974-ben, tehát 37 évvel ezelőtt fordult elő. Azóta pedig mind a
járműforgalom, mind a járművek tekintetében bizonyos növekedés következett be.
Pataki István képviselő úr kérdezte, hogy a járási hivatalok kialakítása mennyiben fogja a
rendőrség tevékenységét befolyásolni. Úgy gondolja, hogy nem nagyon, hiszen a korábbi
kistérségek területe és illetékessége majdnem megegyezik a valamikor tanácsrendszeri
járásoknak az illetékességi területével, csak néhány helyen van eltérés. Mindenhol a székhelyi
rendőrkapitányság fogja ezt a tevékenységet ugyanígy végezni, amely az általános hatáskörű
rendőri szerv feladataiban fog megjelenítődni. Más hatásköri eltérésről jelenleg nem tud. Most
is vannak olyan városok, ahol pl. több ügyészség, bíróság több illetékességi területéhez
tartozik, és úgy gondolja, hogy ezt a jogalkotó ki fogja küszöbölni.
A gazdasági helyzettel kapcsolatos kérdésre elmondja, ma jelent meg a legújabb
kormányhatározat, amelyben jelentős támogatást kapott a rendőrség a működéséhez, közel 8
milliárd forinttal segítik elő azt, hogy megfelelő színvonalon, és legalább ilyen
eredményekkel tudják elvégezni a munkájukat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni mindkét kiegészítést, a válaszokat, és a
tájékoztatást. A maga részéről néhány gondolatot szeretne hozzáfűzni ehhez a napirendhez.
Április 13-án volt az ünnepi képviselő-testületi ülés, ott nagyon röviden tudott foglalkozni
azzal a területtel, amely a rendőrség munkáját érinti, hiszen a város egész évét kellett
bemutatni. Röviden úgy jellemezte, hogy Békés biztonságos városnak számít. Bár soha nem
lehetnek megelégedettek, a lehetőségekhez képest valóban az a tapasztalata, hogy a lakosság
közérzete is az, hogy biztonságban tud élni. Ez mindenképpen jó érzés. Nyilván összetett
munkáról van szó, a bűnmegelőzés, elfogások, felderítés a rendőrség feladata, de a nevelés a
szülői házban kezdődik, és folytatódik az iskolával, szociális háló kiegészítésével, és
mindenféle civil szervezetekkel, intézkedésekkel, amelyek a lakosság életvitelét megpróbálják
befolyásolni még olyan nehéz körülmények között is, mint amilyenben jelenleg vannak.
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Évente romlik a lakosság életszínvonala, mely kihat a szociális viselkedésre is. Összefogással
eredményes munkát végeznek, és megköszöni ezúttal is a békési, és a megyei rendőrségnek is
a munkáját. A szombati Rendőr Napon lehetőségük lesz egy közrendőr munkájának
elismerésére is.
Még egyszer megköszöni a beszámolót, az eddig végzett munkát, és jó erőt, egészséget kíván
részükre.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadására
vonatkozó határozati javaslatot
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Vámos László képviselő megérkezett, így a
szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
a
Békési
Rendőrkapitányság Békés városban végzett 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. I. negyedévében

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirend tárgyalásához megjelent Fenyvesi Beátát, a
BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. ügyvezetőjét.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
tárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a BUDAPEST PRIVINVEST Kft. által készített, a kötvényforrás pénzügyi
műveleteinek eredményéről szóló 2012. I. negyedévi
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság további
működtetése

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirend tárgyalásához megjelent Matuska Zoltán
urat, tűzoltó alezredest, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató helyettesét,
Kiss András urat, tűzoltó ezredest, a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kirendeltségének vezetőjét, Viczián György urat, a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság parancsnokát, illetve Vágó Dénes urat, a Békés Városi Köztestületi
Tűzoltóság parancsnokát. Felhívja a figyelmet az előterjesztéshez kiosztott kiegészítésre, és
kéri, hogy e szerint tárgyalják meg az előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A két bizottság még az írásos kiegészítés nélkül tárgyalta az
előterjesztést, ezért ismerteti az abban foglaltak lényegét. Amikor a képviselő-testület első
körben tárgyalta, még mintegy 7 millió Ft plusz támogatásra lett volna szükség az
önkormányzati tűzoltóságként történő működtetéshez. A képviselő-testület felkérte a
köztestületi tűzoltóságot, hogy dolgozzák át a költségvetést, mely irányuljon a költségek
csökkentésére. Ennek eredményeként különböző intézkedések folytán sikerült a költségvetést
úgy lefaragni, hogy összesen 1,5 millió Ft-os önkormányzati támogatás mellett az átalakuló
tűzoltóság a működését szakszerűen meg tudja tartani, és ezt a gazdasági évet le tudja zárni,
feladatát el tudja végezni. Ezért terjesztették ismét képviselő-testület elé ezt a javaslatot, és
javasolják, hogy ezen feltételek mellett az önkormányzat ezt az 1,5 millió Ft-ot biztosítsa,
hiszen ez már nem olyan nagy teher, mint a korábbi 7 millió Ft lett volna. Emellett nagy
hagyománya is van Békésen egyrészt az egyesületi, másrészt a köztestületi tűzoltóságnak,
komoly, szakszerű munka folyt az elmúlt időszakban, mintegy 14-16 embernek adott
különböző szinten munkát. Vonulásaik száma megközelítette a kétszázat, tehát mindenképpen
szükség van Békésen egy jól működő tűzoltóságra. A tűzoltó őrs létrehozásával szemben azért
is előnyösebb lenne az önkormányzati tűzoltóság működtetése, mert amellett, hogy több
embernek munkát ad, más önkormányzati feladatokban is részt tudnak vállalni, pl.
fakivágások, belvíz esetén szivattyúzás stb.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A békéscsabai tűzoltóparancsnok úrtól kérdezi,
hogy Békéscsabán hányan teljesítenek szolgálatot, és mennyi volt a vonulások száma?
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A megyei parancsnokhelyettes úrhoz kérdése, hogy az
átalakulás során mennyire sikerült áttekinteni, hogy tűzbiztonság szempontjából a létrejövő
önkormányzati tűzoltóság megfelel-e a személyi és tárgyi feltételeknek? Ugyanis az
önkormányzatnak elsősorban a város tűzbiztonságának a biztosítása a legfontosabb.
PATAKI ISTVÁN képviselő: Az Erdős Norbert elnök úr lemondásában számára van egy
nyugtalanító mondat, mely szerint polgármester úr az anyagilag drágább és szakmailag
rosszabb megoldást kívánja vállalni. Bár tudja, hogy ez egy vélemény, de a megyei
katasztrófavédelem képviselőinek a véleményét is szeretné hallani erről.
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RÁCZ ATTILA képviselő: Kapcsolódik az előtte szólóhoz. Bár támogatják polgármester úr
azon törekvését, hogy a köztestületi tűzoltóság önkormányzati tűzoltósággá alakuljon át, de
szakmai és pénzügyi szempontok szerint az a magánvéleménye, hogy talán kevesebbe kerülne
a városnak, ha az állam látná el ezt a feladatot felszerelésekkel, gépjárművekkel, és
biztosítaná a személyi állományt is. Azt is elfogadja, ha önkormányzati fenntartásban
működne tovább a tűzoltóság, akkor a plusz munkákért nem kellene fizetniük a tűzoltóknak,
de lehet, hogy egy fagallyazást egyszerűbb lenne kifizetni, illetve a most biztosítandó 1,5
millió Ft elegendő lenne az összes megrendelendő munkához.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A szakmaiságra majd a szakemberek válaszolnak, annyit
azonban hozzá kíván tenni, hogy három éve működik a köztestület a volt elnök úr irányítása
alatt, és eddig a szakmaisággal nem volt gondja. Az 1,5 millió Ft támogatás pedig ahhoz
képest elenyésző, hogy mennyit nyernek vele, pl. ide tudnak hozni 24,5 millió Ft-ot, és ezzel
mondjuk, 12 helyi embernek munkát adnak, és az egyesület segítségével az utánpótlást is
folyamatosan biztosítani tudnák. Bár első a szakmaiság, mégis a város lelkéhez hozzátartozó
szervezetet tudnak beintegrálni abba a társadalmi kohézióba, amit az önkormányzat
missziójának tartanak. Minél több szervezet, egység van egy város irányítása alatt, és saját
társadalmából ki tud hozni, annál erősebb egy közösség, és jobban fenn tudja magát tartani.
RÁCZ ATTILA képviselő: Nyilván a szakmaisághoz hozzájárul az elkövetkezendő vezető is,
hiszen polgármester urat javasolják, de annyiban módosítaná a határozati javaslatot, hogy ne a
jelenlegi, hanem a mindenkori polgármester lássa el az önkormányzati tűzoltóság elnöki
feladatait.
MATUSKA ZOLTÁN tűzoltó alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató helyettese: Az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban a következőket adja elő.
A vonulási arányról szólva elmondja, hogy a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság 11
településre vonul, és évente összesen átlagban 600-700 káresemény van. Ez a Békési
Köztestületi Tűzoltóság tekintetében százas nagyságrendű, tehát arányaiban közel azonos a
hivatásosokéhoz.
A szakmai felügyelet részéről a területen élők tűzbiztonságát megfelelőnek tartották, ha ez
nem így lett volna, már rég közbe kellett volna lépniük.
Az, hogy drága-e ez a megoldás vagy sem, nagyon fontos kérdés. Önkormányzati tűzoltóság
esetén 1,5 millió Ft-ot kellene hozzátennie az önkormányzatnak a közel 25 milliós állami
támogatáshoz. Amennyiben hivatásos katasztrófavédelmi őrs kerülne kihelyezésre, senki nem
tudja garantálni, hogy békésiek lesznek az itt dolgozók. Sőt jelenleg az az álláspontja az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak is, hogy a jelenlegi eszköz- és személyi
állományból kell minden egyes őrsöt megoldani. Tehát a pénz őket is szorítja,
költséghatékonynak kell lenniük.
Azt, hogy a jelenlegi békési állományból ki alkalmas, vagy ki nem hivatásos tűzoltónak, most
nem lehet megmondani. Példaképpen említi, ahhoz, hogy kb. 5 hivatásos tűzoltót fel tudjanak
venni, 40 embert kell elküldeniük alkalmassági vizsgára, ilyen nagy a szórás. Tehát
semmilyen garancia nincs rá, hogy aki jelenleg köztestületi, illetve a jövőben önkormányzati
tűzoltóként szolgálatot teljesít, alkalmas lesz hivatásos tűzoltónak. Ha nem alkalmas, nem
tudják alkalmazni.

11

Azt sem tudják biztosítani, hogy a majdani önkormányzati tűzoltóság békésieknek fog munkát
adni.
A köztestületi tűzoltóság helyi munkákat is elvégezhet, a hivatásosoknak ez nem
engedélyezett, illetve csak nagyon szigorú szabályok között, mivel ezt jogszabály
szabályozza. Igazából nem is jellemző, hogy hivatásos tűzoltók ilyen munkát vállalnak.
Többek között azért is, mert pl. Békéscsabának 11 települése van, és a riaszthatóságot fenn
kell tartania az igazgatóságnak. Ha ilyen város-karbantartási munkákat vállalnának, plusz
létszámot kellene behozniuk, az további költség lenne, és nem biztos, hogy megérné. Vannak
speciális eszközeik, pl. létra magasban mentéshez, és ennek felülvizsgálati karbantartási
költsége jóval meghaladná a bérmunkákból befolyó összegeket. Ezeknek az eszközöknek
egyébként sem ez a célja, hanem a tűzbiztonság biztosítása.
A kérdéseken túl fontosnak tartja elmondani, hogy ha most úgy dönt a képviselő-testület,
hogy támogatja a köztestületi tűzoltóság átalakulását önkormányzati tűzoltósággá, fel kell
hívnia a figyelmüket, hogy változtak a szabályozók, mégpedig szigorodtak abban a
tekintetben, hogy az önkormányzati tűzoltóságok felett már nem csupán felügyeletet gyakorol
az igazgatóság, hanem bizonyos irányítási jogköre van. Korábban nem lehetett átvenni a
tűzoltás vezetését hivatásos tűzoltóságnak, ez megszűnt. Szakmai irányítási joga lett az
illetékes parancsnoknak, jelen esetben a békéscsabai tűzoltóparancsnoknak. Továbbá arra is
fel kell hívnia a figyelmet, hogy az állam támogatást ad, és a katasztrófavédelmi
igazgatóságok feladatai közé tartozik az állami normatívák felhasználásának az ellenőrzése is
célszerűségi szempontból is. Ez kettős, egyfelől az önkormányzat részéről kényelmes, mert
nem nekik kell elvégezni az ellenőrzést, másrészt valakinek nem tetszik az, hogy nekik a
könyvelésbe betekintésük van. Azonban úgy gondolja, hogy közös a cél, az, hogy egy jól, és
minél olcsóbban működő tűzoltóságot hozzanak létre és működtessenek a békésiek, tarhosiak
és bélmegyeriek megelégedésére.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a választ és a kiegészítést. Valóban nagyon fontos
és újdonság az, hogy pozitív értelemben sokkal több beleszólása lesz a megyei
katasztrófavédelemnek ebbe a kérdésbe, és ez megnyugtató is számukra.
Tájékoztatásul elmondja, hogy holnap 17 órára összehívták a köztestület közgyűlését, hogy az
átalakuláshoz szükséges döntéseket meghozzák.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön szavazásra bocsátja az írásos
kiegészítésben szereplő határozati javaslatokat.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.
§ (1) bekezdésben meghatározott kötelező feladatára
figyelemmel, mint a Békés Városi Önkéntes Köztestületi
Tűzoltóság (2012. január 1-jétől Békési Önkormányzati
Tűzoltóság) székhely önkormányzata a tűzoltási és műszaki
mentési feladatok elvégzését, valamint a közvetlen tűz- és
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robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések
végrehajtását a Békési Önkormányzati Tűzoltóságon
keresztül biztosítja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal,
a döntés meghozatalára 2012. április 30.
Képviselő-testület, polgármester

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzati Tűzoltóság fenntartásához szükséges
települési hozzájárulásként 1.500.000,- Ft-ot biztosít Békés
Város Önkormányzata 2011. évi pénzmaradványa terhére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal,
a döntés meghozatalára 2012. április 30.
Képviselő-testület, polgármester

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzati és
létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos
tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó
egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó
szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.). Kormányrendelet
32. § (1) bekezdése szerinti együttműködési megállapodást
megkösse a vonulási körzetében érintett települési
önkormányzatokkal - Tarhossal és Bélmegyerrel - a
települési hozzájárulás fizetésével kapcsolatban, azzal,
hogy amennyiben Bélmegyer Község Önkormányzata az
együttműködési megállapodást legkésőbb 2012. június 30.
napjáig nem hagyja jóvá, és nem biztosít működési
hozzájárulást, arra az esetre kezdeményezze a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatónál a Tűzoltóság
működési területének módosítását.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal,
a döntés meghozatalára 2012. április 30.
Képviselő-testület, polgármester

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy Erdős Norbert, a Békés Városi
Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság elnöke 2012. április 26.
napjával a Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságnál
betöltött elnöki tisztségéről lemondott.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal,
a döntés meghozatalára 2012. április 30.
Képviselő-testület, polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván részt a
következő határozati javaslat szavazásában.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Izsó
Gábor polgármester nem szavazott, kikapcsolta a szavazógépét)
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Erdős
Norbert helyett - a Békési Önkormányzati Tűzoltóság
közgyűlésébe – Békés Város mindenkori polgármesterét
delegálja, a polgármesteri mandátumának betöltéséig
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal,
a döntés meghozatalára 2012. április 30.
Képviselő-testület, polgármester

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hatályon kívül helyezi 71/2008. (II. 28.) számú határozatát,
azzal, hogy a Békés Petőfi S. u. 24. alatt található,
tűzoltólaktanya ingatlanon fekvő raktár (ún. PV raktár)
használati jogát 2012. május 1-től 10 év határozott időre a
Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára
kizárólagos használatába adja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal,
a döntés meghozatalára 2012. április 30.
Képviselő-testület, polgármester

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel
kötendő, a határozat mellékletét képező Együttműködési
megállapodást, valamint felhatalmazza polgármesterét
annak aláírására.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre azonnal,
a döntés meghozatalára 2012. április 30.
Képviselő-testület, polgármester
Önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodással foglalkozó
társaság létrehozása – IV/11. sorszámú egyéb előterjesztés

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirend tárgyalásához a Vertikál Zrt. részéről
megjelent Ferencz Károly urat, aki az igazgatóság elnöke, illetve Ferencz Kornél
vezérigazgató urat, valamint Berkes Zsuzsannát, a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő
Kft. ügyvezetőjét.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság hosszasan tárgyalta
az előterjesztést, és egyetértettek abban, hogy valamilyen irányba el kell mozdulni. A
bizottsági tagok többsége támogatta az előterjesztést, de a minősített többség nem volt meg.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy gondolja, ha a Vertikál Zrt-vel kívánnak a továbbiakban
együtt dolgozni, akkor meg kell őket közelebbről is ismerni. Személyesen többször
találkoztak az előkészítés során a Zrt., illetve a Kft. vezetőivel, de megkéri őket, hogy
mutatkozzanak be.
FERENCZ KORNÉL a Vertikál Zrt. vezérigazgatója: Megköszöni a meghívást. Röviden
vázolva bemutatja a Vertikál Zrt-t, illetve a Vertikál cégcsoportot: honnan indult el, és ma,
mint közszolgáltató hol foglal helyet. A Vertikál Zrt. polgárdi székhellyel, 20 évvel ezelőtt
jött létre. Költségvetésből átalakult Zrt-vé, és egy hétezres településből indult el, ennyi
embernek szolgáltatott. Ma mintegy 700 – 800 ezer embernek végez közszolgáltatást. A
Vertikál cégcsoport úgy jött létre, hogy mint szakmai befektető, az önkormányzatok mellett
lépett be a különböző cégekbe tulajdonosként. A cégcsoportban összesen mintegy 750
önkormányzat közvetetten, illetve közvetlenül vált így érdekeltté. A táblázatukból lemaradt,
hogy a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft-ben is tulajdonosok felsőbácskai cégükkel, illetve
az önkormányzattal közösen, ahol szintén 70 ezer embernek nyújtanak közszolgáltatást. A
Vertikál Zrt. fő területei a Dunántúl középső, illetve keleti része, gyakorlatilag Esztergomtól
Bajáig, a Velencei tó teljes térsége, a Balaton északi része, illetve a bajai cégükön keresztül
30 település közvetett tulajdonnal rendelkezik, és indult el az alföldi részen. Az elmúlt tíz
évben óriási növekedésen ment át a cégcsoport. Kicsit más struktúrában dolgoznak, mint más
hasonló szolgáltatók. Éppen ezért áll a cégcsoport ilyen sok cégből, mert különböző
kiegészítő tevékenységet is profiltisztításban kiszerveztek társaságokba, mert abban hisznek,
hogy ezt a fajta közszolgáltatást nem lehet úgy szolgáltatni, mint pl. a vizet, vagy a gázt. Itt
különböző tudatformálási rendszereket építettek ki, és abban hisznek, hogy gyerekeken
keresztül minél jobban próbálják a lakossághoz közelebb vinni. Így a haszonanyag
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kereskedelem teljesen külön társaságba van kiszervezve, a Recorg Kft-be, a Vertikál Kft-be
viszont teljesen a pénzügyi, számviteli rendszereket csoportosították, illetve a megjelenéshez
a média irányába is kénytelenek voltak elmenni, mert úgy gondolják, hogy ez elengedhetetlen
ehhez a közszolgáltatási rendszerhez. Így az Albalabor Kft-n keresztül egy regionális
televízióban is érdekeltek.
Bár gazdasági társaságként, de elmondhatják, hogy az ország számos pontján jelen vannak, az
önkormányzatokkal közösen tulajdonolják azokat a közszolgáltatókat, amik a térségi
szolgáltatásokat ellátják, és hisznek abban, hogy a gazdasági érdekeltség, és az önkormányzati
érdekeltség egy ilyen közszolgáltatási terepen lehet ugyanaz.
Ezért kéri a képviselő-testületet, hogy a Vertikál Zrt-vel induljon el közösen egy regionális
rendszer felépítése.
RÁCZ ATTILA képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen már elmondta, hogy viszonylag elég
kevés információ áll rendelkezésükre a biztos döntéshez. Nem lehet még látni az új cég
struktúráját, illetve, hogy milyen lenne az önkormányzati szerepvállalás, mert ez majd a
későbbi tárgyalások során fog kiderülni. Azt sem látják most, hogy a helyi vállalkozó, aki
idáig elvégezte ezt a feladatot, hogyan tud beépülni esetleg az új rendszerbe, az eddigi
alkalmazottainak a munkahelye hogyan és miképpen fog változni. Természetesen nem állnak
az új elé semmiképpen, de nyilván a szemétszállítás és hulladékgazdálkodás teljesen más
mederben fog folyni az elkövetkezendőkben. Amíg ezekre a kérdésekre nincs megnyugtató
válasz, addig tartózkodni fognak a szavazástól.
PATAKI ISTVÁN képviselő: Véleménye szerint is elég kevés ez az információ. Egyrészt
kíváncsi lenne, hogyan keveredett ide ez a cég egyáltalán? Az önkormányzatnak mennyibe
kerülne az 51%-os üzletrész?
IZSÓ GÁBOR polgármester: A céggel úgy kerültek kapcsolatba, hogy a gyomai lerakót ők
üzemeltetik, illetve szakmai partnerek ebben a lerakóban, és volt egy időszak, amikor Békés
is Gyomára szállította a szemetet. Ilyés Péter, a hivatal munkatársa, aki környezetvédelmi
mérnök, ismerte meg a cégvezetőn keresztül a céget, a cég tevékenységét. Ő maga kétszer járt
a különböző telephelyeiken. Legutóbb elvitték bemutatni a környező polgármestereket is, ahol
szélesebb körű tájékoztatást kaptak a tevékenységről. Egy olyan Kft. működésébe kaptak
bepillantást, amilyet itt is szeretnének kialakítani a jövőben. Megnézték a hulladékkezelő
telepet, illetve, hogy mi a filozófiája a cégnek. A hulladékgazdálkodás legkorszerűbb
eljárásait alkalmazva hogyan jutottak el oda, hogy pl. azon a hulladéklerakón, amit láttak,
most 25-30%-nyi a lerakott hulladék mennyisége. Nálunk ez most 90-100% körül van.
Továbbá megelőzte a kapcsolatfelvételt több személyes látogatás, találkozó,
információszerzés. Az előterjesztés arról szól, hogy egy Kft. megalakítására a tárgyalásokat
folytassák le, és készítsék elő az anyagot. Az elkövetkezendő időszak feladata lesz az is,
hogy egyáltalán hány önkormányzat kapcsolódik be a Kft-be, és ennek a tárgyalásnak az
eredménye lesz az hogy hány %-ot vállal az önkormányzat. A törvény szerint 51%-os
önkormányzati tulajdon kell, azonban itt lényegesen nagyobb önkormányzati tulajdonról van
szó. Előzetes információik szerint a Vertikál Zrt. 20-25%-ot szeretne ebben a Kft-ben szakmai
befektetőként. A többi település még nem nyilatkozott arról, hogy milyen szakaszában van a
Kft. megalakításának, ugyanis a jelenlegi szolgáltatókkal a szerződések nem most, illetve
különböző időpontokban járnak le. Békés szerződése augusztus 31-ével lejár, tehát
lépéskényszerben vannak. A cél az, hogy legalább 100 ezer lakos kiszolgálását tudják behozni
idővel ebbe a Kft-be, és akkor egy nagyon korszerű telepet létrehozzanak. Önmagában ez egy
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első lépése az elindulásnak. Békés Megyében még nincs ilyen jellegű, ilyen magas szintű
szolgáltatás. A minél magasabb szintű önkormányzati tulajdon pedig azt jelenti, hogy a
szelektív hulladékgyűjtésbe önkormányzati segítéssel is be tudnak szállni, illetve a lakosság
rászoktatása erre szintén az önkormányzat feladata lesz, hiszen ő van közel az emberekhez. Ez
egy elég lassú folyamat lehet.
Mostani elképzelés szerint 20-25%-ban lenne tulajdonos a Vertikál, a többiben Békés, és ezt
támogatja. Ha a többi település beszállna, akikkel tárgyalnak, az önkormányzati % arányán
osztoznának lakosságarányosan.
Egyébként a cégcsoport üzletfilozófiája elsősorban nem a haszonszerzés, hanem a
környezettudatos szelektív hulladékgyűjtésre történő nevelés, illetve ezzel együtt a lerakandó
hulladék mennyiségének a csökkentése. Ugyanis hatezer forint lerakási díjat kell jövőre
fizetni minden tonna hulladékért, és ez plusz 30 millió Ft-ot jelent Békés városában, amihez
duplájára kellene emelni a szemétszállítási díjat. Ha bekapcsolódnának a szelektív gyűjtésbe,
akkor csökkenhet a lerakott mennyiség, és ez a lakosság számára is kedvező lenne. A Kft.
eddig a nyereséget mindig visszaforgatta, hogy minél korszerűbb legyen a hulladék
feldolgozása, és így alakult ki ez a 30%. Bár erről a szakemberek biztosan pontosabbat tudnak
mondani, megkéri, hogy szóljanak erről.
FERENCZ KORNÉL a Vertikál Zrt. vezérigazgatója: Nagyon fontos a mostani időszakban,
hogy az új hulladékgazdálkodási törvényre várnak. Az biztos, hogy a szándék megvan arra,
hogy állami tulajdonba vegyék ezeket a közszolgáltatásokat. Gyakorlatilag a Vertikál
cégcsoport így épült fel, és egybecseng a kormányzati akarattal is. A szelektív gyűjtésre
kitérve azt látják, hogy Békés Megyében ez nem működik, és nem működik a feldolgozás és
az értékesítési része sem. A haszonanyag-kereskedést azért szervezte külön céggé, mert
megpróbálta minél nagyobb mennyiséggel pozícionálni magát a piacon. A szelektíven
gyűjtött hulladék mennyisége évről évre nő, és erre építik fel a feldolgozóipart. Polgármester
úr és kollégái látták helyben azt a feldolgozóipart, amely helyben munkahelyeket teremt, az
önkormányzatnak adóbevételt hoz. Ezzel a cégkialakítással Békés városában egy újabb iparág
indulhat el, és békési központtal egy ilyen rendszernek a felépítéséből Békés város csak
profitálhat.
A helyi vállalkozóra kitérve azt gondolják, hogy ez majd a város közbenjárásával az újonnan
felálló menedzsmentnek a feladata lesz. Nyilván ezt a munkát is el kell végezni, nem idegen
területekről kell a munkaerőt hozni, ezért azt gondolják, hogy a jelenlegi helyi vállalkozóval
mindenképpen kezdeményezni fognak tárgyalást erről.
A cég úgy került ide, ahogy Polgármester Úr is elmondta, a Gyomaendrődi Regionális
Hulladékkezelő Kft. jelenlegi vezetője, Berkes Zsuzsanna eredetileg a csongrádi cégüknél
volt ügyvezető.
Polgármester Úr kitért arra is, hogy a lerakási adót be fogják vezetni, ez most már szinte
biztos. Azt gondolják, hogy ezzel felértékelődnek a feldolgozó rendszerek, visszagyűjtések,
anyagában történő hasznosítások, amit évek óta építenek, és nagy rendszereket tudtak
kiépíteni. Békés városban is erre majd valamilyen formában megoldást kell találni; vagy
nagyarányú díjemelés lesz, vagy a feldolgozás irányába kell elmenni, amihez úgy gondolja,
megfelelő szakmai partnerei tudnának lenni az önkormányzatnak.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a kiegészítést. Dolgozókra természetesen itt is
szükség van, és amennyiben feleslegessé válnak, őket átvenné a Kft. Nem zárkóznak el a
helyi vállalkozótól, de azt látni kell, hogy a jelenlegi hulladékgyűjtési rendszerhez képest
számításaik szerint jelentős megtakarítás érhető el, amit vissza tudnak forgatni a szelektív
gyűjtésbe (kukák, gépek), amivel a lakosságot tudják ösztönözni. Az biztos, hogy az
önkormányzatnak a közmunkaprogram keretén belül is van lehetősége, hogy a szelektív
hulladékgyűjtést következetesen végig vigye, számon kérje, propagálja. Ha ezt a lakosság a
saját pénztárcáján is érzi, akkor jobban motivált lesz benne. Az újrahasznosítható
hulladékokat tudja tárolni, és ezáltal mindig a legkedvezőbb áron értékesíteni a Kft, ahol már
kiépített üzleti hálózat van.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2012. (IV. 26.) határozata:
1.)

2.)

Békés
Város
Önkormányzata
felhatalmazza
polgármesterét, hogy a hulladékgazdálkodás ellátására
létrehozandó vállalkozás érdekében tárgyalásokat
folytasson a Vertikál Zrt.-vel, valamint a környékbeli
települések önkormányzataival.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri
polgármesterét, hogy a társasági szerződés tervezetét a
soron következő testületi ülésre terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: 2012. májusi testületi ülés
Felelős: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló Békés Város
költségvetésének teljesítéséről

Önkormányzata

2011.

évi

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirend tárgyalásához megjelent Krizsán Miklós
könyvvizsgálót.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
hosszas elemzés után egyhangúlag elfogadásra javasolták az előterjesztést.
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PATAKI ISTVÁN képviselő: Kérdése, hogy mennyi pénz gyűlt össze eddig a kötvényforrás
visszafizetésére?
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Az előterjesztés 8. oldalán szerepel a záró pénzkészlet,
amely a tőke, és hozamának együttes összege, 2011. december 31-én 2.239.276.935 Ft. Tudni
kell, hogy 2 milliárd 115 ezer Ft volt az eredeti tőke, tehát a különbözet az, ami tisztán
megvan, és záró pénzkészletként mutatkozik. Gyakorlatilag 239 millió Ft az, ami most tisztán
rendelkezésünkre áll a tőkén kívül.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megállapítható a beszámolóból, hogy egy nagyon takarékos
évet eredményesen zártak. Megtakarítás látható az előirányzatokhoz képest, ami fegyelmezett
gazdálkodásra utal. Ebben nyilván nagy szerepe van a képviselő-testület bölcs és visszafogott
döntéseinek, illetve a Gazdasági Osztály korrekt tájékoztatásának és munkájának is. Úgy
értékeli az elmúlt évet, hogy ahhoz képest, hogy a lehetőségeik lényegesen csökkentek, belül
tudtak maradni a maguknak meghatározott kereteken. Megkéri Krizsán Miklós urat, hogy
mondja el véleményét, mint könyvvizsgáló.
KRIZSÁN MIKLÓS könyvvizsgáló: A beszámoló tényszámokat, módosított előirányzatokat
tartalmaz, és a táblázatok adatai, valamint a szöveges értékelés sok segítséget és információt
ad a testületnek arról, hogy a 2011. év milyen eredménnyel zárt. Ezt annyival erősíti meg,
hogy vizsgálata alapján megállapította, amit le is írt a jelentésében, hogy az elszámolás
szabályszerű, a számviteli törvény, az önkormányzati törvény, és a vonatkozó jogszabályok
szerint került összeállításra, tehát az hiteles, valós adatokat tartalmaz, ezért tud hitelesítő
záradékot adni az éves beszámolóhoz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban az a véleménye, hogy nagyon igényes szakmai munkával
készült a beszámoló. Szakmai oldalról nagyon széleskörű számszaki, és eredményességi
adatokat tartalmaz, ami a szakmai munkát tekintve kiemelkedő igényességgel készült.
Meg kívánja még jegyezni, hogy 2012. évre elég sok bizonytalanság, legalábbis kockázati
elem látható az önkormányzatok gazdálkodásában, működésével kapcsolatban. Szeretné a
figyelmet felhívni, hogy más körülmények között kell 2012-ben az önkormányzatoknak
működni, dolgozni, és a feladataikat teljesíteni.
Javasolja elfogadásra az éves beszámolót.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni az igényes, és a könyvvizsgáló által dicsért
részletességgel elkészített munkát. Valóban hiteles képet kaphattak arról, hogy mi is történt az
elmúlt évben. Ez évben mindenképpen nagyobb odafigyelést igényel a könyvelés abból a
szempontból, hogy különváltak az önkormányzati, illetve a polgármesteri hivatali feladatok.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja elsőként az előterjesztett
rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.
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
14/2012. (…….) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2012. (IV. 26.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről készített beszámolót elfogadja.
2. Békés Város Képviselő-testülete a 2011. évi zárszámadásról szóló 14/2012. (….)
önkormányzati rendelete 13. §-ában jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról úgy
rendelkezik, hogy
a) a Rendelőintézet önkormányzati feladataiból képződött és a 2012. évi
költségvetésében tervezett 1.410 EFt szabad pénzmaradványát, az ott
jóváhagyott kiadásokra fordíthatja.
b) a Kistérségi Óvoda a 487 EFt szabad pénzmaradványát személyi juttatásra és
annak járulékaira fordíthatja.
3. Békés Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványát
292.592 EFt összegben jóváhagyja. A jóváhagyott pénzmaradványból 215.244 EFt a
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, 77.248 EFt a szabad pénzmaradvány.
4. Békés Város Képviselő-testülete felkéri Polgármesterét, hogy a 3. pontban jóváhagyott
pénzmaradványnak az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Nemzetiségi
Önkormányzatok közötti megosztására, megosztás utáni felhasználására készítsen
javaslatot a Képviselő-testület 2012. májusi ülésére.
Határidő:
Felelős:

1., 2., 3. pont értelem szerint
4. pont a májusi testületi ülés
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Összefoglaló jelentés
végrehajtásáról

a

2011.

évi

ellenőrzési

terv

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. évi ellenőrzési
terv végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja
és az ellenőrzések tapasztalatai alapján a 2011. évi
ellenőrzésekkel kapcsolatban a következő feladatokat
határozza meg:
 A város intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál
kétévente átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzést kell
tartani. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedni a pénzügyigazdálkodási szabályok betartására is.
 Az intézményeknél a soros vizsgálatok alkalmával
ellenőrizni kell a költségvetési szerv vezetője által
kialakított belső kontrollrendszer működtetését és az
ehhez kapcsolódó, előírt belső szabályzatok meglétét.
 A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt
hiányosságok megszüntetése, felszámolása érdekében
megtett intézkedések végrehajtását utóvizsgálat
formájában ellenőrizni kell.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

folyamatos
Tárnok Lászlóné jegyző
Balázs László Pénzügyi Bizottság elnöke
Tájékoztató a
működéséről

Nemzetiségi

Önkormányzatok

2011.

évi

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elöljáróban elmondja, hogy a helyi nemzetiségi
önkormányzatok közül a német, a román és a szlovák adott tájékoztatást az általa végzett
munkáról, a roma nemzetiségi önkormányzattól nem kaptak tájékoztató anyagot.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.
RÁCZ ATTILA képviselő: Elolvasta mindegyik tájékoztatót, és hiányolja ő is az egyik
nemzetiségi önkormányzat tájékoztatóját.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatóhoz szeretne néhány
gondolatot hozzáfűzni. Azt írják, hogy május 14én sikeresen megrendezték a Békés Megyei
Németek Anyanyelvi és Kulturális Gáláját, és az évfordulón kisebb hibák történtek, pl. a
főbejárat nem volt nyitva, elment vásárolni az intézmény ügyeletese, így a régi időkből
származó tárgyak kiállítását senki sem tekinthette meg. Ezt elég súlyos dolognak tartja, ezért
kérdése a Kulturális Központ jelenlévő igazgatójához, hogy ki ezért a felelős? Történt-e
felelősségre vonás ebben az ügyben?
Továbbá kifogásolják, hogy a felkért jó nevű videós a mai napig nem készítette el a DVD-t.
Ki volt ez a videós?
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KOSZECZ SÁNDOR a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója: Meglepve
tapasztalja ezt, mert ezekkel a problémákkal most találkozik először. Elmondja, hogy számos
partnerrel, szervezettel és intézménnyel dolgoznak együtt, és csak azokra az esetekre tudnak
felkészülni, amikről előre tudnak. Ha a partnerüknek nincs forgatókönyve, és ennek
következtében a rendezvény szervezettsége hagy némi kívánnivalót maga után, akkor ez nem
az intézmény kompetenciájába tartozik. Amit velük a partnereik leegyeztetnek előre, azt
tartják. Amiről nem tudnak, arra nem tudnak felkészülni. Videósa nincs az intézménynek.
Vannak olyan munkatársai, akik csinálnak videó felvételt, viszont ha tőlük bármilyen
partnerintézmény termet bérel, akkor az nem jelenti azt automatikusan, ha azt nem kérik
külön, hogy az intézmény teljes állományi létszáma rendelkezésre áll. Hiszen egy
terembérlés, és egy szervezői létszám rendelkezésre állása adott esetben hétvégi túlórával,
teljesen különböző dolog. Azt tudja mondani bárkinek, ha olyan igénye van, hogy a
terembérlés mellett videó felvételt kell készíteni, akkor ezeket le kell egyeztetni, de ez nem az
alapszolgáltatás része, így a filmek utómunkálatai, elkészítése sem az. Ha szívességgel
megcsinálják, azt örömmel teszik, de nagyon furcsállja itt ezt a felvetést.
BÁRDINÉ BÉKÉSI MÁRIA a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Megpróbáltak mindent megszervezni, elkérték a helyet, és 10 órától valóban biztosították, és
még hamarabb is nyitva volt az intézmény. Azonban a főbejáratot bezárták, mindössze ennyi
volt a gond. Ennek következtében a másik bejáraton jöttek be a vendégek, és onnan
mindenfelé szétszéledtek, alig tudták őket beterelni akár az öltözőbe, akár másik helyiségbe.
Ha a főbejáraton jöttek volna be, akkor tudták volna mondani mindenkinek, hogy ki hová
menjen be. Más minden rendben volt.
KOSZECZ SÁNDOR a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója: Úgy gondolja,
hogy minden rendezvény alfája és omegája a forgatókönyv, ami mindig a rendezvényszervező
felelőssége, akár az intézmény, akár a partnerszervezetek a szervezők. Intézményükben bevett
gyakorlat, hogy azoknál a nagyrendezvényeknél, amikor a teljes nagyterem rendelkezésre áll,
akkor az iskolával, mint partnerintézménnyel egyeztetve rendszerint elkérik az iskola auláját,
mert innen van lehetőség a nagy tömeg beáramlására. Ebben az esetben teljesen természetes
folyamat, hogy az intézmény főbejáratát bezárják, az iskola felől pedig az aula nyitva van.
Viszont mivel a partnerszervezet nem kért tőlük szervezési kapacitást, ezért a termet
biztosították. Nem láttak a rendezvénnyel kapcsolatban forgatókönyvet, nem volt velük
tisztázva, hogy a terembérlésen túlmenően mi a szervezőnek az elvárása. Innentől kezdve úgy
gondolja, joggal feltételezhették azt, hogy a szervezést a partnerintézmény kézben tartja és
megvalósítja. Ezért úgy gondolja, hogy részükről semmiféle mulasztás nem történt. Ez a
rendezvény szervezetlensége volt, ami viszont nem intézményük kompetenciája.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egy pontosabb forgatókönyvvel a jövőben az ilyen eseteket
rendezni lehet.
BÁRDINÉ BÉKÉSI MÁRIA a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Minden
rendben volt, ez nem volt egy szervezetlen rendezvény, nagyszerűen lebonyolították,
mindenki meg volt elégedve, csak a főbejárat nem volt nyitva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megadja a szót Balog Krisztiánnak, a Roma nemzetiségi
Önkormányzat elnökének.
BALOG KRISZTIÁN a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Önkormányzatuk
örül, és megtiszteltetésnek veszi, hogy tájékoztatást adhatnak a települési önkormányzat felé,
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melyet együttműködésük alapfeltételének tart. Azért nem tudta ezt teljesíteni, mert több mint
két hétig tartózkodott Hollandiában, és súlyos családi gondok miatt kellett megszakítania a
hollandiai kintlétét. Egy szerdai napon jött haza, és akkor szerzett tudomást a tájékoztató
elkészítéséről, amit másnap reggel 9 órára kellett volna elkészíteni. Ezt nem tudta teljesíteni,
de ígéri, hogy pótolni fogja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szeretné megköszönni a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak,
hogy a tegnapi ülésükön nagyon együttműködően nyilatkoztak, illetve egyetértenek azzal a
törekvéssel, hogy az iskolák átszervezésével próbáljanak meg a kisebbségi nevelésben,
szocializációban és oktatásban előrelépni. Kéri, hogy tolmácsolja az önkormányzat tagjainak
is a köszönetüket, hogy együttműködnek ebben. Ez nagy előrelépést jelent majd.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztatók
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2012. (IV. 26.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Egyéb előterjesztések

1.) A Békés városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatok és Békés Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és támogatta az együttműködési megállapodás megkötését.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) jóváhagyja a határozat mellékletét képező
együttműködési
megállapodás
tervezetét,
és
a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
80. §, 159. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
háromoldalú együttműködési megállapodást köt Békés
Város polgármesteri hivatalával és
a) a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
b) a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzattal,
c) a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal,
d) a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzattal,
2.) felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
meghatározott együttműködési megállapodások aláírására
úgy, hogy a megállapodások legkésőbb 2012. június 1-jén
hatályba lépjenek,
3.) a 25/2011. (I. 27.) határozatával jóváhagyott, a Békés
Város Önkormányzata és a Békési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, valamint a Békési Német Kisebbségi
Önkormányzat,
a
Békési
Szlovák
Kisebbségi
Önkormányzat és a Békési Román Kisebbségi
Önkormányzat
között
létrejött
együttműködési
megállapodásokat – közös megegyezéssel – 2012. május
31-i hatállyal megszünteti,
4.) utasítja a jegyzőt, hogy – a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – gondoskodjon az 1. pont
szerinti megállapodásokban foglalt feltételeknek a Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendeletben történő rögzítéséről,
5.) felkéri a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, hogy –
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –
gondoskodjanak az 1. pont szerinti megállapodásokban
foglalt feltételeknek a nemzetiségi önkormányzatok
szervezeti és működési szabályzatában történő rögzítéséről.
Felelős:

polgármester, jegyző
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Határidő: értelem szerint, illetve a megállapodás
megkötésére 2012. június 1., a szervezeti és működési
szabályzatok módosítására: a megkötést követő 30 napon
belül
2.) Intézmények átszervezése
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is
megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
PATAKI ISTVÁN képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta a véleményét, mely szerint ez egy
káosz. Reméli, hogy akik készítették ezt az anyagot, tudják, hogy mi lesz a vége. Viszont azt
is figyelembe kell venni, hogy emberek sorsáról van szó, tehát körültekintően kell eljárni.
Nem feltételezi, hogy a döntéshozók részéről ez nem így volt, csak a figyelmet szeretné
felhívni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Folyamatos változások közepette élnek, és nyilván ehhez
alkalmazkodni kell. Legjobb tudásuk szerint próbálnak ebben eljárni, a rendelkezésre álló
információk alapján a legbölcsebb döntést hozni.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatokat.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2012. (IV. 26.) 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 2012. július 1-jétől
1. a bölcsődei ellátást a Békési Kistérségi Óvoda
keretében kívánja ellátni, valamint
2. a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
gazdálkodási feladatainak ellátásával a Békési
Kistérségi Óvodát bízza meg.
A Képviselő-testület a szükséges egyeztetésekkel, az
alapító okiratok módosítása előkészítésével, a gazdasági
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szervezetek feladatarányos méretének kialakításával Izsó
Gábor polgármestert bízza meg.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
beszámolásra: 2012. május 31.
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Békés Város Önkormányzata és a
LISZ Kft. között a békési kishajó-kikötő és átemelő
üzemeltetése tárgyában 2007. június 29-én létrejött
üzemeltetési megállapodást 2012. április 30-i hatállyal,
közös megegyezéssel megszüntesse.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
beszámolásra: 2012. május 31.
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2012. (IV. 26.) 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 2012. május 1-jétől a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 388/2011. (XII. 1.) határozatával elfogadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
 2/F. pontját a „KSH statisztikai számjel: 15583563-9329-322-04” sorral egészíti ki.
 2/H. pontjában [Feladatellátási helyek] a Sportcsarnok sor megjegyzés rovatának
tartalmát: általános iskolával közösen kifejezésre módosítja.
 2/H. pontját [feladatellátási helyek] a „Kishajó kikötő – Dánfok, Körös part” sorral
egészíti ki.
 2/I. pontjában [Az intézmény vagyona] a 5612/A/3 helyrajzi számú sor megjegyzés
rovatát Sportcsarnok: az általános iskolával közös használatban kifejezésre módosítja.
 2/I. pontját [Az intézmény vagyona] a 0631., 0722., 0723 helyrajzi számmal Dánfok,
Kishajó-kikötő megnevezésű sorral, határozatlan idejű üzemeltetési jog megjegyzéssel
egészíti ki
 3/A. pontjából [Az intézmény alaptevékenységei] jogszabályváltozás miatt törli a
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, a Videokazetta, lemez kölcsönzése, az Egyéb
személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése, az Egyéb gép, tárgyi eszköz
kölcsönzése szakfeladatokat, helyettük beiktatja a Kölcsönzés, operatív lízing
megnevezésű, 7700001 számú szakfeladatot
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 3/A. pontjából [Az intézmény alaptevékenységei] jogszabályváltozás miatt törli az
Utazásközvetítés, valamint az Utazásszervezés, az Egyéb foglalás szakfeladatot,
helyettük beiktatja az Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás megnevezésű
7900001 számú szakfeladatot.
 3/A. pontjából [Az intézmény alaptevékenységei] jogszabályváltozás miatt törli a
Fizikai közérzetet javító szolgáltatások megnevezésű 9604001 számú szakfeladatot.
 3/A. pontját [Az intézmény alaptevékenységei] a „Vízi szállítást kiegészítő
szolgáltatás” megnevezésű, 5220091 szakfeladat számmal 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
 3/A pontjában [Az intézmény alaptevékenységei] jogszabályváltozás miatt a
o Könyv-kiskereskedelem megnevezésű szakfeladat számát 4700011
o Zene-, videofelvétel kiskereskedelme megnevezésű szakfeladat számát
4700091
o Belvízi személyszállítás megnevezésű szakfeladat számát 5000021
o Egyéb postai, futárpostai tevékenység (Télapó) megnevezésű szakfeladat
számát 5300001
o Internet hozzáférés biztosítása megnevezésű szakfeladat számát 6100021
o Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás megnevezésű szakfeladat számát
8210001
o Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység megnevezésű
szakfeladat számát 9400001
számra 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 mellékletét
képező Alapító Okirat tervezetben foglaltak szerint fogadja el.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
beszámolásra: 2012. május 31.
Izsó Gábor polgármester

3.) Békés Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék működési engedélyeinek
módosítása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Pocsaji Ildikó képviselő más irányú elfoglaltsága
miatt eltávozott, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2012. (IV. 26.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fenntartásában lévő
 1. számú Bölcsőde (5630 Békés, Jantyik u. 29.) működési engedélyének visszavonása
ügyében, illetve
 a 2. számú Bölcsőde (5630 Békés, Bajza u. 1.) vonatkozásában a férőhelyszám 48 főre
történő emelése,
 a 3. számú bölcsőde (5630 Békés, Rákóczi u. 16.) vonatkozásában a férőhelyszám 48
főre történő emelése,
 a Földvár Bölcsőde (5630 Békés, Fábián u. 25/2.) vonatkozásában a férőhelyszám 96
főre történő emelése
érdekében szükséges
működési engedély-módosítási kérelmeknek a Békés Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához történő benyújtásáról, mint a fenntartó
képviselője gondoskodjon.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy - a
bölcsődék törvényes működésének megteremtése érdekében - gondoskodjon a szükséges
pénzügyi fedezet biztosításáról az Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

4.) Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztató
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Startmunka-programmal
kapcsolatos
tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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5.) A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által benyújtandó TÁMOP 5.6.1.B-12/2
pályázat jóváhagyása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2012. (IV. 26.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
TÁMOP 5.6.1.B-12/2. „A bűnmegelőzés szempontjából
kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak
segítése” c. pályázat Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ (a továbbiakban: Intézmény) általi benyújtását
támogatja. A támogatás intenzitása 100 %, önerő
biztosítása
nem
szükséges.
A
pályázat
utófinanszírozású, előlegként 25 % hívható le. A
Képviselő-testület a megpályázott összegnek a pályázat
keretében igényelhető előlegen felüli részét –
amennyiben szükségessé válik – előlegként 2013. évi
költségvetésében biztosítja úgy, hogy az intézmény
által benyújtott, számlákkal és szerződésekkel
alátámasztott kifizetések teljesítésére a felmerülés
mértékének arányában forrást biztosít, azzal, hogy az
Intézmény az Önkormányzat által esetlegesen
megelőlegezett összegek elszámolásakor köteles az
Önkormányzat részére a likviditás biztosítása kapcsán
felmerülő esetleges kamatkiadásait (likvid-hitel) is
megtéríteni, és köteles a pályázat megvalósítása során
teljesítésre kerülő számlákat a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági
Osztályvezetőjével
pénzügyileg
ellenjegyeztetni.
2. Az Intézmény köteles az önkormányzat által
megelőlegezett összeget az általa elnyert támogatás
bankszámlájára történő megérkezését követő öt
munkanapon belül az Önkormányzat bankszámlájára
visszautalni. Az Önkormányzat és az Intézmény –
amennyiben előleg biztosítása szükségessé válik – az 1.
pont szerinti finanszírozás biztosítására és a
részletszabályok rögzítése érdekében megállapodást
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köt. A megállapodás megkötésre felhatalmazza Izsó
Gábor polgármestert.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

6.) TÁMOP-3.2.13-12/1. – Kulturális intézmények részvétele tanórán kívüli nevelési
feladatok ellátásában c. pályázat benyújtása
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és támogatta a pályázat benyújtását.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolta a határozati javaslat elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete
1. támogatja az általa fenntartott Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központ TÁMOP-3.2.13-12/1 kódjelű,
„Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli
szabadidős tevékenységeinek támogatása” elnevezésű
pályázaton való indulását. A támogatás intenzitása 100 %,
önerő
biztosítása
nem
szükséges.
A
pályázat
utófinanszírozású, előlegként 25 % hívható le. A Képviselőtestület a megpályázott összegnek a pályázat keretében
igényelhető előlegen felüli részét – amennyiben szükségessé
válik – előlegként 2013-2014. évi költségvetésében biztosítja
úgy, hogy az intézmény által benyújtott, számlákkal és
szerződésekkel alátámasztott kifizetések teljesítésére a
felmerülés mértékének arányában forrást biztosít, azzal, hogy
az Intézmény az Önkormányzat által esetlegesen
megelőlegezett összegek elszámolásakor köteles az
Önkormányzat részére a likviditás biztosítása kapcsán
felmerülő esetleges kamatkiadásait (likvid-hitel) is
megtéríteni, és köteles a pályázat megvalósítása során
teljesítésre kerülő számlákat a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályvezetőjével pénzügyileg ellenjegyeztetni.
Az Intézmény köteles az önkormányzat által megelőlegezett
összeget az általa elnyert támogatás bankszámlájára történő
megérkezését követő öt munkanapon belül az Önkormányzat
bankszámlájára visszautalni. A pályázat keretében beszerzett
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eszközök fenntartására és a pályázati útmutatóban előírt
tevékenységek folytatására 5 évre kötelezettséget vállal,
2. támogatja az általa fenntartott Püski Sándor Városi Könyvtár
TÁMOP-3.2.13-12/1
kódjelű,
„Nevelési-oktatási
intézmények
tanórai,
tanórán
kívüli
szabadidős
tevékenységeinek támogatása” elnevezésű pályázaton való
indulását. A támogatás intenzitása 100 %, önerő biztosítása
nem szükséges. A pályázat utófinanszírozású, előlegként 25
% hívható le. A Képviselő-testület a megpályázott összegnek
a pályázat keretében igényelhető előlegen felüli részét –
amennyiben szükségessé válik – előlegként 2013-2014. évi
költségvetésében biztosítja úgy, hogy az intézmény által
benyújtott, számlákkal és szerződésekkel alátámasztott
kifizetések teljesítésére a felmerülés mértékének arányában
forrást biztosít, azzal, hogy az Intézmény az Önkormányzat
által esetlegesen megelőlegezett összegek elszámolásakor
köteles az Önkormányzat részére a likviditás biztosítása
kapcsán felmerülő esetleges kamatkiadásait (likvid-hitel) is
megtéríteni, és köteles a pályázat megvalósítása során
teljesítésre kerülő számlákat a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályvezetőjével pénzügyileg ellenjegyeztetni.
Az Intézmény köteles az önkormányzat által megelőlegezett
összeget az általa elnyert támogatás bankszámlájára történő
megérkezését követő öt munkanapon belül az Önkormányzat
bankszámlájára visszautalni. A pályázat keretében beszerzett
eszközök fenntartására és a pályázati útmutatóban előírt
tevékenységek folytatására 5 évre kötelezettséget vállal.
3. Az Önkormányzat és az 1-2. pontban megjelölt intézmények
– amennyiben előleg biztosítása szükségessé válik – az 1., ill.
2. pont szerinti finanszírozás biztosítására és a
részletszabályok rögzítése érdekében megállapodást köt. A
megállapodás megkötésre felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal,
pályázat benyújtására legkésőbb 2012.máj. 15.
Izsó Gábor polgármester,
Püski Sándor városi könyvtár igazgatója,
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ igazgatója

7.) A Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta
az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
által 2012. április 10-én, a 24/2012. (IV. 10.) sz.
határozatával
elfogadott
társulási
megállapodás
módosítási javaslatot.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
8.) Autóbuszvárók területrendezése
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2012. (IV. 26.) határozata:
1. A Magyar Állam tulajdonát képező, Békés, külterület
053/2 hrsz-ú buszváró hely megnevezésű, 24 m2 nagyságú
ingatlanon tekintetében Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének kifejezett szándéka a tulajdonjog
ingyenes megszerzése, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott a területfejlesztés és közterület fenntartás,
mint kötelezően végzendő önkormányzati feladatok
ellátásának
teljesítése
érdekében.
Békés
Város
Önkormányzatának beruházásában „Fedett autóbuszvárók
építése Békés bel- és külterületén” című (DAOP-3.2.12008-0039 kódszámú) pályázat segítségével megépült
buszváró hely az utazók akadálymentes közlekedését és
kulturált utazási feltételeket biztosítja. Az önkormányzat a
tulajdonjog átszállásával vállalja, hogy fenntartja,
karbantartja és üzemelteti a létesítményt. Békés Város
Önkormányzat Képviselő testülete felkéri a Magyar Állam
tulajdonát kezelő vagyonkezelő szerveket, intézményeket,
hogy az átadáshoz szükséges szerződések, megállapodások
előkészítéséről gondoskodjon.
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2. A Magyar Állam tulajdonát képező Békés, külterület
053/2 helyrajzi számú, 24 m2 nagyságú buszváró hely
tulajdonjogi viszonyainak rendezése érdekében Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert az átruházással
kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, a
tulajdonjog átszállásához szükséges jognyilatkozatok
megtételére, valamint szerződések, megállapodások
aláírására, további jogügyletek megkötésére az MNV Zrt.
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) országos szervvel.
3. Egyúttal a Képviselő-testülete felkéri az MNV Zrt-t,
hogy az ingyenes vagyonátruházási kérelme tárgyában a
Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján a
Kormány döntéshozatalához készítse el az előterjesztést.
Kérjük, hogy a Vhr. 51. § (7) bekezdése értelmében az
MNV Zrt. – az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter útján – a következő negyedévben tegye meg a
tulajdonjog átruházásra vonatkozó javaslatot a Kormány
részére a buszváró hely ingatlanra vonatkozóan.
4. Békés Város Önkormányzata vállalja a tulajdonjog
átruházás kapcsán felmerülő összes eljárási költség
megtérítését az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
terhére.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
9.) Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának
módosítása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartott az
előterjesztést.
PATAKI ISTVÁN képviselő: A bizottsági ülésen javasolta, hogy a Közbeszerzési Szabályzat
III. Fejezet 6. § (2) bekezdésének utolsó sorából kerüljön törlésre az „elnöke” szó, melyet a
bizottság támogatott. Ez arra az esetre vonatkozik, ha az elnökkel szemben állna fenn
összeférhetetlenség, mert akkor ő is köteles a bizottság felé ezt jelezni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot a fenti módosítási javaslat figyelembevételével.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
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továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján –figyelemmel a Kbt. 22. § (3),(4) és
(5) bekezdésében foglaltakra – a határozat mellékletében
foglaltak szerint módosítja Békés Város Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatát azzal,
hogy az előterjesztett tervezet 2. §-ának utolsó sorából törli
az „…elnöke…” szót.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

10.) Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Bejelenti, hogy ennél a napirendi pontnál személyes
érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Barkász
Sándor képviselő nem szavazott)
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2012. (IV. 26.) határozata:
1.)

2.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012.
évi költségvetésében tervezett személyi jellegű kiadások
és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai
terhére az alábbi pénzösszegek átcsoportosítását hagyja
jóvá:
a) Békési Református Egyházközség (5630 Békés,
Széchenyi tér 21. képviseli: Katona Gyula
vezetőlelkész) támogatására: 50.000,- Ft,
b) Családért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés,
Malom u. 5. képviseli: Barkász Sándor kuratóriumi
elnök) támogatására 540.000,- Ft.
Békés
Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint
támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön
az 1. pontban megjelölt összegekkel, azzal, hogy a
támogatások felhasználásáról a támogatottaknak 2012.
december 31-ig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén – annak
pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást
felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem
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3.)

rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott
szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV.
törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezett
beszámoló.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

11.) Településendezési eszközök módosítása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elég hosszasan
tárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolt. Tudják, hogy mindig
vannak aktuálisan fontos kérdések, de mivel ez egy elég hosszú folyamat, lehetőség szerint
célszerű összevárni a módosítási javaslatokat, mert hosszú időt vesz igénybe, és minden egyes
újabb módosítás hátráltatja az előző rendezés végrehajtását.
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
143/2012. (IV. 26.) határozata:
I. Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a
településrendezési eszközeit az alábbi szempontoknak
megfelelően:
1. Széchenyi tér keleti oldala mögötti területen parkolók és
garázsok számára biztosítandó terület.
2. Szánthó Albert utcán és az 1. szám alatt parkolók és garázsok
számára biztosítandó terület
3. Ótemető utcai óvoda és Rákóczi u. 24. szám alatti terület közös
besorolása, az óvoda parkolási gondjainak enyhítése;
4. Korona utca 7. szám alatt parkolók kialakítása;
5. Karacs Teréz utca 5., 6., 7. szám alatti lakótömbök
környezetében parkoló kialakítás lehetőségének biztosítása;
6. Jantyik Mátyás utca elején parkolók biztosítása;
7. Jantyik Mátyás utcán a Sportcsarnok, Művelődési Központ,
Iskola, Óvoda parkolási gondjainak enyhítése;
8. Vásárszél utcán további garázsépítések számára lehetőség
biztosítása;
9. Korcsolyapálya-parkoló szabályozási vonalainak megjelenítése;
10. Rendelőintézet és környezetének parkolási gondjainak enyhítése.
11. Dánfok területén a közterületi határ módosítása szükséges;
12. A Dr. Hepp Ferenc tagintézménynél szükséges az intézményi
övezeti besorolás területi módosítása;
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13. A Borosgyáni kertek területén közterületi kapcsolat kialakítása a
Malomasszonykert felé;
14. A Borosgyáni kertek területén közterületi kapcsolat javítása a
470-es út felöl;
15. A Fábián utcai bölcsödével kapcsolatban szükséges az övezeti
besorolás módosítása;
16. A külterület 11241 helyrajzi számon tevékenységet folytató
vállalkozó kérésének megfelelően Csatárkerti területen övezeti
besorolás módosítása;
17. Décseri utcán övezeti határ módosítása;
18. Malomkert II. régészeti lelőhely (Szarmata és honfoglalás kori
településnyomok)
19. Ibrány I. régészeti lelőhely (Középkori településnyomok);
20. Diter, Átjáró I. régészeti lelőhely (Szarmata és középkori
településnyomok);
21. Déló, Szász- tanya régészeti lelőhely (Őskori és szarmata
településnyomok);
22. Natura 2000 területek feltüntetése a szabályozási terven;
23. Az Má-1 övezetben pontosítani szükséges az építmény magasság
és a tetőkialakítás előírásait;
24. Az Mk jelű övezetben meg kell határozni a beépítés módját, az
elő-, oldal- és hátsókert méretét;
25. A Helyi építési szabályzat mellékleteként vagy függelékeként
helyrajzi számokkal azonosítva szükséges feltüntetni az aktuális
állapotnak megfelelő régészeti lelőhelyeket;
26. A Helyi építési szabályzatban pontosítani szükséges az
illeszkedési szabályokat;
27. A 6589 helyrajzi számot érintően módosítani szükséges a
szabályozási terv övezeti besorolását;
28. Szükséges a településrendezési eszközök egységes szerkezetbe
foglalt megjelenítése a módosításokat követően.
29. Szükséges a horgásztavak területén a szabályozási vonalak
felülvizsgálata;
30. A belterület határvonalát módosítani szükséges, úgy hogy a
dánfoki szabad strand teljes területe belterületen feküdjön;
31. A 6530/1 helyrajzi számú terület részbeni értékesítésével
kapcsolatosan a terület övezeti besorolását a telek egyesítés
érdekében a szomszédos gazdasági kereskedelmi szolgáltató
övezettel azonosan kívánja módosítani;
32. Az Oncsai lakóterülettől északra lévő 3777/1 helyrajzi számú és
a környezetében lévő érintett területek övezeti besorolását úgy
kívánja módosítani hogy a fejlesztési lehetőségek valamint a
megfelelő vasúti megközelítés lehetősége biztosítottak legyenek;
33. A Sodrony utca 3.,5.,7. számú telkek területéből megvásárolt
területeket a szomszédos közlekedési területbe kell átsorolni;
34. A békési 6929/50 helyrajzi számú Dánfoki ifjúsági tábor területét
külterületbe kívánja sorolni;
35. A békés 072/8 helyrajzi számú területet a sajtóhiba
kiküszöbölése érdekében a szomszédos gazdasági kereskedelmi
szolgáltató övezetbe kell átsorolni;
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36. A Békés, külterület Hrsz: 0183/75 alatti területen biogáz
villamos kiserőmű elhelyezése érdekében módosítani szükséges
az övezeti besorolást;
37. A Békés Vésztői út 1/1. területen a fejlesztési lehetőségek
biztosítása érdekében szükséges az övezeti határok és övezeti
besorolás módosítása;
38. A Jantyik Mátyás utcában szükséges az övezeti besorolás
módosítása a kertvárosias területként megjelölt területen.
39. Az Erzsébet-liget délkeleti területén szükséges a zöldfelületből a
pavilonok területét más, lehetőleg településközpont vegyes
területbe átsorolni.
40. A K11 jelű övezet szabályozását pontosítani szükséges.
II.
Békés
Város
Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét
a
finanszírozó
vállalkozókkal
kötendő
településrendezési szerződések aláírására, valamint a tervezővel
megkötött tervezési szerződés módosítására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Csökmei László Erik főépítész

12.) Szász Sándor földterület vásárlási kérelmének elbírálása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és a vételártat 350.000,- Ft-ban javasolja meghatározni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként
szavazásra bocsátja a vételár meghatározására vonatkozó bizottsági javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Szász Sándor földterület
vásárlási kérelmének elbírálására vonatkozó előterjesztés
határozati javaslatában a terület vételárát 350.000,- Ft-ban
határozza meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot az
előzőekben elfogadott vételár figyelembevételével.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2012. (IV. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. értékesíti a tulajdonát képező Békés külterületén elhelyezkedő
0236/5 helyrajzi számú szántó művelési ágba tartózó,
rizstelepként funkcionáló ingatlanban meglévő 1615/88167-ed
arányú tulajdonrészét, melynek területnagysága 0,684 ha, értéke
16,15 aranykorona Szász Sándor 5630 Békés, Teleky utca 83.
szám alatti lakos részére 350.000,- Ft vételárért (mely az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1)
bekezdés k) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól),
azzal, hogy az adásvételi szerződés megkötésének napjával a
Viharsarok Mg. Szövetkezettel az adott ingatlanrészre kötött
földhaszonbérleti szerződés hatályát veszti,
2. felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötéssel kapcsolatos
okiratok aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok
megtételére,
3. a vételár vevő általi megfizetésének határidejét a
szerződéskötéssel azonos időpontban állapítja meg. Az
adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Az ajánlat 60
napig érvényes,
4. felkéri a jegyzőt, hogy az adás-vételt követően az ingatlanoknak
az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.
15.) 2. számú mellékletéből (forgalomképes vagyontárgyak)
történő kivezetése érdekében az ehhez szükséges rendelet-tervezet
elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 114/2012. (IV. 26.)
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
bejelentések, interpellációk tárgyalásával.

ülésen folytatja munkáját a

Interpellációkra adott válaszok:
1. Szarvasi u. 14. szám alatti lakótömbbel kapcsolatos kérdések – Balázs László képviselő
interpellációjára adott válaszok
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.
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2. Fogyasztásmérő órák állásának bejelentésével, illetve közvilágítási problémákkal
kapcsolatos kérdések – Mucsi András képviselő interpellációjára adott válaszok
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
MUCSI ANDRÁS képviselő: A válaszokat elfogadja.
3. Csallóközi utcai és Szécsénykerti lakossági kérések – Vámos László képviselő
interpellációjára adott válaszok
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.
4. A Rákóczi u. 3. szám alatti társasházzal kapcsolatos kérdés – Mészáros Sándor
képviselő interpellációjára adott válasz
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A választ elfogadja.
5. 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: Mivel a képviselő asszony nincs jelen, a válaszok elfogadására a
következő testületi ülésen visszatérnek.
6. Az uszoda szellőzőrendszerével kapcsolatos kérdés –Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő
interpellációjára adott válasz
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A választ elfogadja.
7. A Kossuth u. 10. szám alatti társasház elől kivágott fák pótlásával kapcsolatos kérdés –
Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
RÁCZ ATTILA képviselő: A választ elfogadja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel egyéb bejelentés, interpelláció, és több napirendi pont
nincs, megköszöni a képviselők és a hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület ülését
befejezettnek nyilvánítja.
K. m. f.
Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

39

