JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2.) megtartott n y í l t üléséről.
Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Balázs László,
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila,
képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Farkas László aljegyző
Matuska Zoltán tű. alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgató helyettese
Viczián György tű. alezredes, a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka
Kádasné Öreg Julianna Szociális Szolgáltató Központ igazgatója
Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója
Dr. Gulyás Zsuzsanna EEI és Rendelőintézet igazgató főorvosa
Sápiné Turcsányi Ildikó Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója
Méri Zoltán LISZ Kft. ügyvezető igazgatója
Balog Krisztián Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Szűcs Gáborné Civil Ház koordinátora
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 Kálmán Tibor sportreferens
Medve Jánosné adóügyi ügyintéző
a polgármesteri hivatal munkatársai
meghívottak

Igazoltan távolmaradt: Pataki István képviselő
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 9 képviselő jelen van (Barkász Sándor képviselő az ülés folyamán később
érkezett).
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal, hogy a III/8., IV/15-20.
sorszámig terjedő egyéb előterjesztéseket a meghívóban közöltek szerint zárt ülésen javasolja
megtárgyalni; a zárt ülést a III/8. előterjesztéssel kezdjék. Javasolja továbbá, hogy a Békési
Önkormányzati Tűzoltóság működési hozzájárulási kérelmére vonatkozó IV/10. sorszámú

egyéb előterjesztést az I/2. sorszámú jogszabályi tájékoztató után közvetlenül tárgyalják meg,
tekintettel a külső meghívottak elfoglaltságára.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fentieknek megfelelően szavazásra bocsátja a
napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2012. március 29-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I.

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

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

IV/10.

Békési Önkormányzati Tűzoltóság működési hozzájárulási kérelme
Előterjesztő:Izsó Gábor polgármester

III. Előterjesztések
1. Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Kádasné Öreg Julianna, a BVSZSZK igazgatója
2. Beszámoló a LISZ Kft. 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Méri Zoltán, a LISZ Kft. ügyvezető igazgatója
3. Beszámoló a 2011. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól
Előterjesztő: Tárnok Lászlóné jegyző
4. Tájékoztató új helyi adók bevezetésének lehetőségéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. A gyermekvédelem helyi rendszeréről
megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

szóló

önkormányzati

rendelet

7. Önkormányzati lakások lakbérének megállapítása – 22/2011. (VIII. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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IV.

Egyéb előterjesztések
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. 2012. évi sporttevékenységek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatai
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. A helyi autóbusz-közlekedés ellátására kötött közszolgáltatási szerződés
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben felhívásra pályázat benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Óvodaépítési pályázat
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevétele
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. tagi kölcsön kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Közhasznú egyesület alapítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat
kiadására irányuló kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Vízterhelési díj megállapítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Helyi elismerések adományozása – III/8. sorszámú előterjesztés
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Múzeumigazgató kinevezésével kapcsolatos határozat módosítása
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
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Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

18. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
19. Hamza Jánosné egyéni vállalkozó kérelme a bérleti szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetésére
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
20. Közművesítési hozzájárulási kérelem elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
V.

Bejelentések, interpellációk

Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: A napirend tárgyalása előtt bemutatja új munkatársát, Hidi
József önkormányzati tanácsadót, aki közvetlenül a polgármester irányítása alatt fog dolgozni.
Elsősorban városfejlesztési stratégiai kérdésekkel, illetve a város különböző szervezetekkel,
Kft-kel, egyesületekkel fennálló külső kapcsolattartásával fog foglalkozni. Több mint 16 ilyen
szervezet van, amelyekkel különböző szinten kapcsolatot tartanak, és ez elég nagy feladatot
jelent, ezért ennek az összefogását bízta rá. Bízik benne, hogy be fog illeszkedni, illetve ezt
már megkezdte és igen aktívan dolgozik. Ezúttal is jó erőt, egészséget kíván a munkájához.

NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Észrevételezi, hogy az 5. pontban foglalt időpontot pontosítani
szükséges, mivel természetesen nem május 24-éről van szó, hanem március 24-éről.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni az észrevételt. A csapat 6. helyezést ért el, amelyhez
ezúton is gratulálnak.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy tavaly év közepén kezdődött
el Békésen az Olimpiai Ötpróba, amelyre jelentkezhet óvodás kortól nyugdíjas korig bárki.
Ezen egyre többen vesznek részt, folyamatosan megrendezésre kerül városunkban is. Olyan
öröm ért bennünket, hogy várhatóan júliusban Békésen fogják kisorsolni azt a versenyzőt, aki
kiutazhat a londoni olimpiára. A város is támogatja, Polgármester Úr is aláírta ezt a
megállapodást. Kéri Polgármester Urat, hogy a LISZ Kft. biztosítsa az ehhez szükséges sátrat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez újabb színfoltja a város sportéletének, és örül mindig, ha a
civil aktivitás ilyen megnyilvánulásával találkoznak.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy vegye tudomásul a képviselőtestület a tájékoztatót a szóban elhangzottakkal együtt, melyet szavazásra bocsát.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2012. (III. 29.) 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
67/2012. (III. 29.) 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

RÁCZ ATTILA képviselő: Észrevételezi, hogy a 2. oldal utolsó sorát helyesbíteni szükséges,
mivel azt írták, hogy 2012. május 6-án lépett hatályba a jogszabály, és ez az időpont még
előttünk áll. Valószínűleg május 6-án fog hatályba lépni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönik az észrevételt, természetesen elírásról van szó, melyet
helyesbíteni kell. Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató elfogadását az észrevétel figyelembevételével.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2012. (III. 29.) 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:

Békési Önkormányzati Tűzoltóság működési hozzájárulási
kérelme

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirend tárgyalásához megjelent külső szakértőket:
Matuska Zoltán urat, aki a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató helyettese,
és Viczián György urat, aki a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka,
akinek ezúttal is gratulál a tegnapi napon történt kinevezéséhez, és jó munkát kíván részére.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elég részletesen
megtárgyalta az előterjesztést, és a kiosztott kiegészítésben szereplő határozati javaslatot
javasolja elfogadásra.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Felhívja a képviselők figyelmét a kiosztott írásos kiegészítésben
szereplő határozati javaslatra, és kéri, hogy azt fogadják el. A bizottságok kellő alapossággal
tárgyalták az anyagot. Változott a katasztrófavédelmi törvény, és ennek értelmében a
köztestületi tűzoltóságok megszűnnek. Az önkormányzat önkormányzati tűzoltóságot hozhat
létre, ha a központilag biztosított támogatást kiegészítve tudja működtetni. Kérdés, hogy ezt a
város tudja-e, vagy sem biztosítani. Jelenleg úgy néz ki, hogy ez túlzott anyagi megterhelést
jelentene a városnak, nem is tervezték be a költségvetésbe. Ezért javasolják, hogy kérjék fel a
köztestületi tűzoltóságot, hogy dolgozzon ki egy olyan költségvetési tervet, amellyel tartható
az állami támogatáson belüli működés, megfelelő szakmai színvonallal. Erről a következő
testületi ülésen dönteni kell majd, hiszen előre jelezni kell, hogy tudja-e működtetni az
önkormányzat a tűzoltóságot, vagy sem, mert a tűzbiztonságról gondoskodni kell.
Megkérdezi, hogy a meghívott szakértők közül kíván-e valaki szólni.
MATUSKA ZOLTÁN tű. alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató helyettese: A tárggyal kapcsolatban a következőket adja elő.
Mint ahogy Polgármester Úr is említette, 2012. január 1-jétől a katasztrófavédelem területén
jogszabályi változások következtek be. Ennek az egyik apropója, hogy a Békés Városi
Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság költségvetési támogatást igényelt az önkormányzattól. Ez
azért van így, mert a köztestületi tűzoltóságok kötelezettsége, hogy átalakuljanak
önkormányzati tűzoltósággá, melyre április 30-ig van lehetőségük. Amennyiben ezt
megteszik, mint önkormányzati tűzoltóság fognak továbbműködni a megadott anyagi
feltételekkel. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor május 31-i határidővel meg kell
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szüntetni. A másik probléma az, hogy átalakult a finanszírozás módszere is. Ez sajnálatosan a
békési köztestületi tűzoltóságot hátrányosan érintette. A megyében működő másik két
köztestületi tűzoltóságnál ez nem teljesen így alakult, kb. szinten maradtak, így a gyomai,
valamint a tótkomlósinak valamivel több lett a támogatása. Ennek oka a pontrendszer
változása, mely folytán változtak a finanszírozási feltételek is.
Fontosnak tartja elmondani, hogy mielőtt kidolgozásra kerülnek a takarékossági intézkedések,
illetve az anyagi támogatás odaítéléséről döntenének, a tűzoltás veszélyes üzem, ezért
megadott feltételekhez vannak kötve. Jogszabályi kötelezettség van arra vonatkozóan, hogy
milyen eszközöket kell rendszerben tartaniuk, ez típusra és darabszámra is adott. Erről
eljuttattak egy anyagot az önkormányzatnak, hogy milyen felszereltségre van szükségük a
tűzoltóknak. Az nem az ő dolguk, hogy ezt honnan szerzik be, nem is kompetenciájuk, és nem
is kívánnak beleszólni. Ugyanakkor azt tudomásul, illetve figyelembe kell venni, hogy a
tűzoltóságnál Magyarországon csak rendszeresített eszközöket lehet használni. Ez pontosan
azért van így, hogy a beavatkozásban résztvevők testi épségét, életét védjék. Tehát nem lehet
olyan eszközöket alkalmazni a tűzoltás során, amelyek nem rendszeresítettek, nem
felülvizsgáltak, magyarul nincsenek meg a biztonságtechnikai bevizsgálásai. Ezért a döntésnél
mindenképpen javasolja figyelembe venni ezeket, illetve ezek nem kevés fenntartási
költségeit. A hivatalos katasztrófavédelmi szervezetnek sem olyan egyszerű ezeket az
eszközöket fenntartani. Tehát ha most egy olyan döntés fog születni, hogy önkormányzati
tűzoltóságként kívánják működtetni, ez számukra jó, ha Békésen van tűzoltóság, de
mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy ennek fenntartási költségei is vannak, tehát
nem csak egyszeri kiadásról van szó, hanem folyamatában figyelembe kell venni.
Amennyiben ezeket a feltételeket nem sikerül biztosítaniuk, akkor a katasztrófavédelemnek
kezdeményeznie kell a megszüntetését.
Nagyon jelentős még a tűzvédelem területén, hogy január 1-jétől egyik köztestületi
tűzoltóságnak sincs saját működési területe, hanem ún. vonulási területe van. Ez gyakorlatilag
azt jelenti, hogy Békés, Tarhos, Bélmegyer, amely a korábbi köztestületi tűzoltóság működési
területe volt, most már Békéscsaba Város Hivatásos Tűzoltóparancsnokságához tartozik
jogilag. Azonban ameddig itt működik egy önkormányzati tűzoltóság, akkor természetesen a
helyi erőket részesítik előnyben költséghatékonyság és idő miatt. A tűzoltásnál az idő nagyon
nagy tényező, tehát az itteniek fognak legelőször beavatkozni, de a Békéscsabai
Tűzoltósághoz tartoznak szakmai irányítás szempontjából is. Ezért is kérte meg a Parancsnok
Urat, hogy jöjjön el a mai testületi ülésre, hogy lássa, melyik településről beszélnek, illetve,
hogy milyen problémákkal küzd a köztestületi tűzoltóság.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Matuska Úr elmondta, hogy milyen bevizsgált
felszerelések kellenek. Az viszont, ha pl. előírtak egy Audit, de van egy ugyanolyan
minőségű, teljesítményű BMW, de 20%-kal olcsóbb, akkor megvehetik ezt is, ha ugyanazokat
a paramétereket tudja, mint az Audi?
MATUSKA ZOLTÁN tű. alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató helyettese: A szakfelszereléseket jogszabály határozza meg. Az OKF honlapján
közzétették ezeket az eszközöket, gyártókat, forgalmazókat, amelynek az eszközei
rendszeresítésre kerültek. Abba, hogy ezeket honnan vásárolják, abba semmilyen
beleszólásuk nincs.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Mivel több kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészítésben szereplő írásos határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. a Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság (a továbbiakban:
Tűzoltóság) kérelmében foglalt 7.053.993,- Ft támogatást nem
biztosítja, tekintettel arra, hogy a 2012. évi költségvetésben ezen
kiadásra forrás nem került tervezésére, a kért összegre az
önkormányzat fedezettel nem rendelkezik,
2. az önkormányzati tűzoltósággá alakulás lehetőségének biztosítása
érdekében felkéri a Tűzoltóság vezetőségét, hogy a Tűzoltóság
további működése során a jelenlegi, 2012. évre megállapított
központi költségvetésből származó támogatási keretét ne lépje túl, és
a Képviselő-testület 2012. áprilisi ülésére dolgozzon ki további
takarékossági intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy 2012. évre
megállapított központi költségvetési támogatásból (és esetleg egyéb
bevételekből) hogyan tudja biztosítani a jogszabályi és szakmai
előírásoknak megfelelő működéshez szükséges bevételeket.
Határidő:

azonnal, az intézkedési terv beterjesztése:
a Képviselő-testület áprilisi ülésére

Felelős:

Izsó Gábor polgármester
Erdős Norbert, a Békés Városi Önkéntes
Köztestületi Tűzoltóság elnöke

NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
munkájáról

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta a beszámolót.
A bizottság elégedetten nyilatkozott az előterjesztésről.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A maga
részéről is elégedetten nyilatkozik erről az anyagról. Szakmailag magas színvonalú
intézményről van szó. Néhány dolgot kiemel az anyagból. Mint pedagógus, ő is azt
tapasztalja, hogy egyre kezelhetetlenebbek a gyerekek. Az elszegényedés, a széthulló
családok, alkoholizmus, stb. miatt egyre több a probléma. A város a maga eszközeivel
összefogást szorgalmaz a szegénység ellen. Ebből a munkából ez a szociális intézmény
maximálisan kiveszi a részét. A 7. oldalon szereplő egyik adatra hívja fel a figyelmet. A házi
segítségnyújtást 113 ember veszi igénybe. Sajnos az egész országban jellemző az a jelenség,
amelynek reméli, hogy hamarosan gátat fog szabni a kormányzat. Ún. „biznisz” házi
segítségnyújtók vannak, amelyek valóságos cápaként rászállnak idős emberekre, és aláíratják
velük a szükséges papírokat, hogy szükségük van a házi segítségnyújtásra. Egy ilyen kérelem
szerepel a mai testületi ülés anyagi között is, melyet később tárgyalnak majd. A városi
önkormányzat amit tud, nyilván megtesz. A Szociális Szolgáltató Központ mellett
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együttműködnek az Országos Cigánymisszióval, amely komoly és országos szervezet.
Megköszöni Igazgató Asszony munkáját, amit végez az intézmény élén.
RÁCZ ATTILA képviselő: Hasonló a véleménye az előtte szólóéhoz. Az anyagban is
szerepel, hogy a településen más szolgáltatók is végeznek házi gondozást. A maga részéről
úgy fogalmazna, hogy a Cigánymisszió is konkurense a városi intézménynek. Érdekükben álle kiadni működési engedélyt, vagy gátolják, hogy a saját intézményüket tudják előnyben
részesíteni? A városnak elemi érdeke, hogy az intézményében dolgozóknak munkát tudjon
adni, és ellenőrzött módon történjen az ellátás.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nagyon fontos, hogy az önkormányzat hathatós befolyása alatt
álló Szociális Szolgáltató Központon keresztül, illetve közreműködésével tudják
megvalósítani a város szociálpolitikai koncepcióját. A civil szervezetekre ilyen mértékű
befolyással nem tudnak lenni. Ezért a különböző engedélyek kiadásának támogatásánál
maximálisan figyelembe kell venniük, hogy a kiszolgálás 100%-os legyen a lakosság
számára, és rajta keresztül a városi szociálpolitikát is meg tudja valósítani. A
Cigánymissziónál foglalkoztatottaknak is van munkahelyük, tehát ez is fontos szempont, de a
legfontosabb az, hogy jó kapcsolat legyen a saját intézményünk, és a civil szolgáltatók között.
Nyilvánvaló, hogy ellenőrizhetetlen konkurenciát nem áll érdekében támogatnia az
önkormányzatnak.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a Magyar Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszió Segítő Szolgálatának munkájáról szóló tájékoztatót. Csek József
intézményvezető jelen volt a bizottsági ülésen, és tájékoztatást adott munkájukról.
Megegyezik a véleménye a Rácz Attila képviselő véleményével. Oda kell figyelni arra, hogy
kivel kötnek stratégiai partnerségi megállapodást. Az Országos Cigánymissziónak Békés a
központja. Úgy gondolja, hogy ez nagy megtiszteltetés a város számára, ugyanis úgy látja,
hogy városunkban a romák foglalkoztatása elég problémás. Nagyon sokan a közmunkában
tudnak munkához jutni, amely idénymunka. Az Országos Cigánymisszió viszont szerződéses
státuszban foglalkoztat romákat, és úgy gondolja, hogy a roma lakosság szocializációja,
beilleszkedése ezáltal a foglalkoztatás által is javul. Amikor elfogadta a képviselő-testület a
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót, akkor elsődlegesnek tartották a saját szociális
intézményüket, a Szociális Szolgáltató Központot. A Cigánymisszióval való együttműködés
korrekt, de folyamatos együttműködésre van szükség.
KÁDASNÉ ÖREG JULIANNA, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója:
Az előbb elmondottakhoz kapcsolódva elmondja, hogy amíg valós együttműködés és valós
munka van mögötte, addig ők is partnerek szeretnének lenni ebben azért, hogy a
szolgáltatásban választási lehetőség legyen, és a kliensek ellátása is megfelelőképpen
történjen. Viszont ha bármiféle gyanú is felmerül, mint a későbbi napirendi pont kapcsán,
amikor 170 házi gondozási igény jelentkezik egyszerre a városban, akkor a maga részéről már
kissé szkeptikus ezzel az együttműködéssel kapcsolatban. Kéri, hogy a képviselő-testület
fontolja meg az ezzel kapcsolatos döntését, és óvja a város saját intézményét, illetve a
lakosokat is, hogy ne legyenek kiszolgáltatva ilyen szolgáltatóknak. Ebben az esetben konkrét
jelzések érkeztek hozzá ellátatlan kliensekről, csak aláírás-gyűjtésekről. Semmiképpen nem
szeretné, ha a városban továbbdolgozna ez a szervezet.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni az intézmény munkáját, és az alapos beszámolót.
Továbbra is jó munkát kíván. Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Beszámoló a LISZ Kft. 2011. évi szakmai és pénzügyi
tevékenységéről

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a Kft. munkáját. A Felügyelő Bizottság jelentését
is mellékelték a beszámolóhoz, amelynek szintén pozitív a véleménye. A Kft-nek igen nehéz
helyzetben kell most helytállnia akár a lakás-, akár az üzleti bérletek tekintetében, hiszen
nagyon sok kintlévősége van. A behajtásra minden törvényes eszközt bevet a Kft., hiszen ez
közvetve hiányzik a város költségvetéséből is. A jelenlegi társadalmi – gazdasági
körülmények között gondosan gazdálkodnak. Nagyon jó gazdái a közmunkaprogramnak,
amely példaértékű a városunkban. Továbbra is jó munkát kívánnak.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
LISZ Kft. 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről
szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a 2011. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a
beszámolót, és egyhangúlag javasolja az elfogadását. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy a
mezőőri járulékkal kapcsolatos kérdéseket részletesen tekintse át a hivatal, és erről adjon
tájékoztatást a képviselő-testület előtt.
SZTREIN BEÁTA osztályvezető helyettes: Tájékoztatásul elmondja, hogy áttekintették a
felmerült kérdéseket. Egy fő volt, aki arra hivatkozva, hogy ott lakik abban a zártkerti
ingatlanban, nem fizetett mezőőri járulékot. Egyébként 10-15 fő, aki panaszkodott emiatt.
Összességében 87 db olyan zártkerti ingatlan van, amelyben laknak is, az 1271 főből.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A jelenlévők tájékoztatására a fentiekkel kapcsolatban
elmondja, hogy többen felvetették, hogy ott laknak az illető zártkerti ingatlanban, és így
vigyáznak a saját ingatlanukra, kertjükre, ezért kifogásolták, hogy miért kell nekik mezőőri
járulékot fizetni. Erről kaptak most tájékoztatást. Véleménye szerint nem olyan nagyságrend
ez, ami miatt rendeletet kellene módosítaniuk, de természetesen ezt nem akarja ezzel lezárni.
Visszaadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyébként a
beszámoló elfogadását támogatta, de felvetődött, hogy esetleg módosítani kellene a mezőőri
járulékról szóló helyi rendeletet.
RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy az érintetteket lehetne írásban tájékoztatni arról,
hogy megvizsgálták a problémájukat a mezőőri járulék fizetésével kapcsolatban, és javasolni
nekik, hogy ha ezt a fajta terhet nem képesek, vagy nem akarják vállalni, akkor kérik-e, hogy
az önkormányzat dolgozzon ki egy méltányossági elbírálásra vonatkozó javaslatot? Azt is
tudatni kellene velük, hogy a mezőőri járulék nem csak az őrzésre vonatkozik, hanem az
úthasználatra, világításra, és egyéb feltételek biztosítására is. Ha az őrzéshez nem is kívánnak
hozzájárulni, legalább a kommunális feltételek biztosításának kiadásaihoz járuljanak hozzá.
Úgy gondolja, hogy ezzel megoldhatnák ezt a problémát.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy gondolja, ennek nincs akadálya.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A képviselő úr javaslatát ő is
támogatja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt a levelet majd a hivatal szakemberei megfogalmazzák, és
elküldik az érintetteknek.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadására
vonatkozó határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2011. évi helyi adózás tapasztalatairól szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Tárnok Lászlóné jegyző

NAPIREND TÁRGYA: Tájékoztató új helyi adók bevezetésének lehetőségéről
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új
helyi adók bevezetésének lehetőségeiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi, és 2012-ben nem kíván új adónemet
bevezetni.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet tárgyalásra alkalmasnak
tartott. Ugyanakkor a következő két pontosításra hívták fel a figyelmet, melyeket javasolnak
módosítani: Az előterjesztés 1. oldalán, illetve a rendelet-tervezet utolsó oldalán a hatályon
kívül helyezendő rendelet számát elírták, amely helyesen: 11/2009. A 8. sz. melléklet címéből
javasolják törölni az „ÁFA nélkül” szövegrészt, az 1. a) és b) pontnál szereplő összegeket
pedig egészítsék ki azzal, hogy „+ÁFA”, mivel csak ennél a két szolgáltatásnál van ÁFAfizetési kötelezettség.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
további módosításokat javasolt a rendelet-tervezetben: Mivel magasabb jogszabály erről
rendelkezik, ezért a 17. § (4) bekezdését javasolják törölni, mellyel együtt az (5) – (6)
bekezdés számozása (4) – (5) bekezdésre módosul, illetve a 20. § (4) bekezdését szintén
javasolják törölni.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett rendelet-tervezetet a két bizottsági elnök által előterjesztett módosítások
figyelembevételével.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t

alkotja:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (……..) önkormányzati rendelete:
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

NAPIREND TÁRGYA:

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és a rendelet-tervezetet 8. § (4) bekezdésének utolsó mondatát javasolják
pontosítani úgy, hogy a támogatás visszavonása az adott tanév hátralévő részére szól.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, hogy azoktól a
gyerekektől elvehetik a bérletet, akik renitens módon viselkednek, de csak a renitens
viselkedés után.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és rendelet-tervezetben az alábbi
pontosítást javasolják: A 12. §-ban az (5) bekezdés sorszámozása értelemszerűen (4)
bekezdésre változik, mivel csak 4 bekezdés van.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett rendelet-tervezetet a két bizottsági elnök által előterjesztett módosítások
figyelembevételével.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t

alkotja:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (……..) önkormányzati rendelete:
A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
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NAPIREND TÁRGYA:

Az önkormányzati lakások lakbérének megállapítása –
22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak
tartotta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolják.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t

alkotja:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (……..) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK
BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE
VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL
szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb előterjesztések

1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati
rendelet módosítása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak
tartotta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolják.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t

alkotja:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (……..) önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet
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módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

2.) Civil szervezetek támogatása
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A
rendelkezésre álló mintegy 4 millió Ft összeget a Civil Tanács elosztotta. Ebbe az elosztásba
az önkormányzat eddig sem szólt bele, és javasolja, hogy ezután se tegye. Kihangsúlyozza,
hogy ez a négymillió Ft nem csak ennyi támogatást jelent a civil szervezeteknek, mert a
működésükhöz ingatlanokat biztosít, illetve az intézmények létesítményeit is használhatják, és
ez is jelentős támogatás, mivel nem kell fizetniük a bérleti és rezsiköltségeket. A bizottság az
elosztásra vonatkozó javaslatot többségi szavazattal elfogadásra javasolja.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és vita után elfogadásra javasolta.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztett
határozati javaslatot.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt ebben a
szavazásban nem vesz részt.
RÁCZ ATTILA képviselő: Annyiban javítja ki Mucsi András képviselő urat, hogy nem a
Civil Tanács osztja szét a támogatást, hanem a képviselő-testület. A Tanács csak javaslatot
tesz az elosztásra. A döntés mindenkor az önkormányzat képviselő-testületének a kezében
van.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A bizottsági ülésen szó volt a Szilágyi László
Alapítványnak nyújtandó egymillió Ft összegű támogatásról. Továbbgondolkodott a dolgon,
és kérdése, nem lehet-e megoldani azt, hogy más településen tanuló békési középiskolásokat
is támogassanak, ha megfelelnek ugyanezeknek a kritériumoknak?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Valóban több szempont alapján is szét lehetne osztani ezt a
pénzt. A Képviselő Asszony bizonyára tudja, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatási
rendszerben a város évente 6 millió Ft-tal támogatja a felsőfokú tanulmányokat folytató
békési diákokat, melyet az állam még további összeggel kiegészít. Éves szinten ez közel 200
békési diákot érint. A békési középiskolások támogatásánál az volt a cél, hogy a helyben
tanulók diákokat azért is részesítsék előnyben, mert a városnak érdeke az, hogy legyen egy
erős középiskolája, amely hozzájárul a város kulturális életéhez, arculatához, és helyben
próbálják tartani a gyerekeket. A szakmai képzés tekintetében ugyanez megvan a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézménynél is, bár az megyei fenntartású intézmény, és a megye
támogatja. Ez pedig az egyetlen olyan középiskola a városban, amely gimnáziumi oktatást ad,
bár nem városi, hanem egyházi fenntartásban van. Nem csak ezzel az alapítványi
támogatással, hanem az egész oktatási rendszerével próbálják a békési gyerekek oktatását
helyben megoldani az általános iskolától a középiskoláig. Azonban várja a képviselők további
ötleteit, javaslatait a jövőre nézve.
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MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Maximálisan
egyetért Koppné Dr. Hajdu Anikó Képviselő Asszony által mondottakkal. Ha van pénz, létre
kell hozni egy olyan alapot, amely szegény, békési diákokat támogat. Azt is figyelembe kell
venni, ha máshová jár iskolába. Jelen esetben ez az egymillió Ft soknak tűnik, de ez 10 gyerek
részére 10 hónapig, havi 10.000 Ft-os támogatást jelent, ami nem egy nagy összeg. Ismeri
ezeket az ösztöndíjas gyerekeket, és olyan szegény körülmények között élnek, hogy pl. az
egyiknél kikapcsolták a villanyt, a másik éhezik, és nem nagy összeg, de nekik nagy
segítséget jelent. Ameddig lehet, próbálják itt tartani a gyerekeket, ezt célozza a sportiskolai
képzés is. Az alapítványi támogatás növelése érdekében keresni kell vállalkozókat, akik
támogatják, mert így tudnának még több gyereket támogatni. Támogatja, hogy hirdessék meg
ezt a lehetőséget.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A Gimnáziumban szeptembertől beindul a sportgimnáziumi
oktatás. Jogosnak tartja Képviselő Asszony felvetését, hogy nem csak a békési diákoknak kell
ezeket a juttatásokat adni. Ezen dolgozik az iskola vezetése, a gazdasági osztály most fogja
felmérni, hogy milyen lehetőségeik vannak. Ebben az évben vették át ezt az egész intézményt,
és van még mit átnézniük. Olyan felvetés is volt, hogy pl. a könyvjutalmak helyett akár pár
napos kirándulásra elviszik a gyerekeket, akik egyébként nem jutnának el sehová. Ezt az
alapítványi támogatást már „bejáratták”, hozzászoktak, és várják is a gyerekek a támogatást.
Azonban dolgoznak azon, hogy szélesebb körben juttatásokat tudjanak adni a gyerekeknek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy
fogadja el a képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Dr.
Pálmai Tamás alpolgármester nem szavazott)
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2012. (III. 29.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete a határozat
mellékletében foglalt táblázat szerinti összegekkel –
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
rendeltében megállapított civil szervezetek működési
támogatása keret terhére – támogatja a városban
működő civil szervezeteket.
2. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzati
vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.)
önkormányzati rendelete 14. § (1) és (2) bekezdése
alapján 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint támogatást
nyújt a Szilágyi László Alapítvány részére célzott
pénzügyi támogatásként azzal, hogy az Alapítvány
köteles azt – az alapító okiratában foglaltakkal
összhangban – Békésen lakó, tehetséges, jól tanuló
szegény, hátrányos helyzetű családból származó, a
Szegedi Kis István Református Gimnáziumba járó
középiskolás diákok ösztöndíj-rendszerű támogatására
fordítani. Az Alapítvány kuratóriuma a kapott
támogatásból az általa kiválasztott, a fenti
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kritériumoknak megfelelő tanulók részére az általa
meghatározott összegű havi ösztöndíjat köteles fizetni.
A képviselő-testület az általa nyújtott 1.000.000,- Ft
összegű támogatást a civil szervezetek működési
támogatása keret terhére biztosítja.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek
szerint támogatásban
részesített szervezetekkel
szerződést kössön a támogatások felhasználásáról azzal,
hogy a támogatottaknak 2012. december 31-ig kell
írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek
elmaradása esetén – annak pótlásáig – az
Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt.
A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet
visszafizetési kötelezettség terheli.
4. A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi
CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe
helyezett beszámoló meglétének igazolása.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

2.) 2012. I. félévi sporttevékenységek támogatása
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. A
Pénzügyi Bizottság kiegészítésben szereplő határozati javaslatával pedig egyetért.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztett javaslatot, és a kiegészítéssel együtt egyhangúlag javasolja elfogadásra a
határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: Ő javasolta, hogy új finanszírozási rendszert dolgozzanak ki a jövőre nézve,
hogy kicsit arányosabb legyen az elosztás.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy régebben még
képviselőként nagyon sok pontozásos rendszert kidolgozott a támogatások elbírálásánál
figyelembe veendő szempontokra vonatkozóan. Pl. hány gyerek, hány tagdíjfizető van,
milyen eredményt ér el hazai szinten – serdülő, ifjúsági, felnőtt –, nemzetközi szinten milyen
eredményei vannak, mennyi saját bevételt tud hozzátenni az önkormányzati támogatáshoz,
stb. Ez nyilván frissítésre szorul, és olyan szempontokat is figyelembe kell venni, hogy
mennyire járul hozzá a város sportéletéhez, részt vesz-e a különböző rendezvényeken, stb.
Vállalja, hogy az új rendszer kidolgozásában aktívan közreműködik.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület
az előterjesztett határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet szavazásra bocsát.

17

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2012. (III. 29.) határozata:
1./
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2012. I. félévi
támogatását – Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló rendeltében megállapított szabadidősport-tevékenység támogatása
keret terhére – az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Sportszervezet
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Súlyemelő Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda)
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda)
Békési Diákok Atlétikai Clubja
Békési Kajak - Kenu Club
Békési Futball Club
Női Kézilabda Torna Egylet
Linea Aerobik Klub
Surman Box Club
ÖSSZESEN:

2012.I. félévi
támogatás
EFt-ban
1900
190
110
190
490
500
540
1525
1525
290
110
230
7600

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra,
hogy a fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön a
támogatások felhasználásáról azzal, hogy a támogatottaknak 2012. december 31-ig kell írásos
tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén – annak pótlásáig – az
Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség
terheli.
2./
Békés Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése szakfeladatában tervezett Ökölvívó terem
működtetése soron szereplő bruttó 508.000,- Ft-ot az alábbiak szerint osztja meg a Békési
Torna Egylet és a Surman Box Club között: Békési Torna Egylet számára bruttó 317.500,- Ft,
Surman Box Club számára bruttó 190.500,- Ft, melyet a sportszervezetek az
Önkormányzatnak kiállított számla alapján kaphatnak meg.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Mucsi András, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke
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3./
Békés Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport bizottságot,
hogy dolgozza ki a 2013. évtől alkalmazandó objektív ismérveken alapuló sportfinanszírozási
rendszert.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal, sportfinanszírozási rendszer kidolgozása
2013. márciusi Képviselő-testületi ülés
Izsó Gábor polgármester
Mucsi András, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

4.) Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatai
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és a kiegészítésben előterjesztett határozati javaslatokat kéri elfogadni.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztésben foglaltakat, és figyelembe vették az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
kiegészítésben szereplő javaslatait is, melyeket egyhangúlag elfogadásra javasolnak a
képviselő-testületnek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kiemeli, hogy a város szépítésével, rendben tartásával,
karbantartásával kapcsolatos feladatokról van szó, amelyek valóban nagyon fontosak.
Megragadva az alkalmat, ezúton is tájékoztatja a jelenlévőket, hogy április 14-ére
városrendezési, várostakarítási akciót szerveznek. Részben Dánfokot, részben nagyjaink
Református Temetőben lévő sírjainak rendbetételét szeretnék megvalósítani ennek keretében.
Nagy szeretettel vár minden képviselőt, és az önkormányzat dolgozóit is. Egyébként minden
körben meghirdették ezt az akciót, és bíznak benne, hogy minél többen részt vesznek benne.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület
az előterjesztett határozati javaslatokat a kiegészítésben foglaltak szerint, melyeket különkülön bocsát szavazásra.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2013. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi a
Szarvasi úti Sportpálya területén kialakítandó parkolók és
kerékpártárolók kialakításának költségeit, egyúttal felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a parkolók és a
kerékpártárolók
kialakítására
vonatkozó
pályázati
lehetőségeket folyamatosan kövesse figyelemmel.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Honfoglalás tér megközelítéséhez szükséges díszburkolat
kialakításának költségeit az Önkormányzat 2012. évi
költségvetése terhére biztosítja, egyúttal felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a Városvédő és Szépítő
Egyesület bevonásával vizsgálják meg a padok
kihelyezésének lehetőségét.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
a Polgármesteri hivatalt, hogy kezdeményezzen egyeztetést
a szükséges szakértői testülettel, valamint a művésszel
Benedek György „Ifjúság-díszkút” című alkotásának a
Bérház udvaráról a Városi Uszoda területére történő
esetleges áthelyezése kapcsán.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy tegyen intézkedést a Kossuth szobor körüli
díszburkolat kijavítására, valamint a szobor melletti
üzlethelyiséget üzemeltető vállalkozás közterület-használati
engedélyének módosítására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2012. (III. 29.) határozata:
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Békés Város Képviselő-testülete a Niké szobrot a
266/2007. (VIII. 30.) számú határozatában foglaltak
szerinti helyre, azaz Kettős-Körös töltésén kívánja
elhelyezni, melynek költségeit az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

5.) A helyi autóbusz-közlekedés ellátására kötött közszolgálati szerződés módosítása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2012. (III. 29.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a 2004. december 20-án a
menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési
hálózat működésére kötött, 2005. január 1. napjától
hatályba lépett Közszolgáltatási Szerződés módosításának
aláírására, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

6.) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben felhívásra pályázat benyújtása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az
előterjesztett határozati javaslatot.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és az
írásos kiegészítés szerint egyhangúlag javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
írásos kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2012. (III. 29.) határozata:
1.)

2.)

3.)

4.)

Békés Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Békés
Város Önkormányzata és a Békés Városi Egyesített
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet konzorciumi
szerződés alapján a TÁMOP „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben” című, TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B
kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be
bruttó 124.776.760,- Ft összköltséggel. Az igényelt
támogatás bruttó 124.776.760,- Ft. A pályázat 100 % -os
támogatottságú, ezért az önerőre forrást nem kell
biztosítani a költségvetésből.
Békés Város Képviselő-testülete a pályázat megvalósítása
során az utófinanszírozás miatt felmerülő likviditási
problémák megoldását legfeljebb 12.000.000,- Ft erejéig
vállalja.
Békés Város Képviselő-testülete vállalja, hogy amíg az
Önkormányzat a Békés Városi Egyesített Egészségügyi
Intézmény és Rendelőintézet fenntartója, a pályázatban
foglalt és az intézménynél felmerülő, a fenntartási
időszakra vonatkozó kötelezettségek fedezetét biztosítja.
felhatalmazza
Békés
Város
Képviselő-testülete
polgármesterét a konzorciumi szerződés aláírására,
valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

7.) Óvodaépítési pályázat
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag támogatta.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási és kulturális tanácsnok: Sajnálja, hogy nem tudott
korábban részt venni a terv bemutatásán. Természetesen támogatja a pályázat benyújtását, de
az épülettel kapcsolatban észrevétele van. Jó pár évvel ezelőtt már javasolta, hogy
építészetileg át kellene gondolni, ha új épület épül, akkor szorgalmazni kell, hogy tartalmazza
a békési jellegzetességeket. Ez a terv egészen biztosan modern, de külsőleg úgy néz ki, mint
egy vár, ezért neki nem tetszik. Ez az épület a város összképéhez nem járul hozzá. Végre
egyszer lépni kellene ebben a kérdésben.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolta elfogadásra a határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Szintén kifogásolja az épület megjelenését, kevesli az
utcára néző megvilágítási felületet. Bár a hátsó részen nagy üveges felületek vannak, ahonnan
kellő fényt fog kapni az épület. A terv megtekintésekor már jelezték, hogy ne olyan kicsi
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ablakokat tervezzenek, mint a fürdőnél is, ráadásul nyithatatlant, amit csak kívülről, létráról,
darus kocsiról tudnak letisztítani.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Ismerve az Ótemető utcát, véleménye szerint az
óvoda épületei azért néznek így ki, mert nyugati, észak-nyugati fekvésűek. Ha megnézik a
többi képet, azokból kitűnik, hogy a többi épület ugyanúgy néz ki, mint az utcafronti.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a bölcsődei beruházás hibáin okulva
összehívott egy széleskörű egyeztető fórumot, ahol ez a terv bemutatásra került. Nagyon sokat
konzultált az építész az óvónőkkel. Érti a hozzászólásokat, és ígéri, hogy a jövőben még több
egyeztetést fognak tartani, hogy a javaslatokra időben tudjanak reagálni. Egyébként az
épületek valóban az udvar felől kapják a fényt.
RÁCZ ATTILA képviselő: Éppen erre akarta felhívni a figyelmet, hogy funkciójában olyan
épületrészek vannak az utca felől, amelyek nem igénylik a nagy ablakfelületet. Felelős városi
vezetőként pedig el kell azon gondolkozni, hogy adott esetben, amikor Párizsban az Eiffeltornyot építették, hatalmas tiltakozás volt ellene, mindenki förmedvénynek tartotta, és ma már
elképzelhetetlen Párizs e nélkül az építmény nélkül. Valószínű, hogy a későbbiek során ez az
épület jellegzetessé válik abban a körzetben. Tehát úgy gondolja, hogy az újtól nem kell félni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyébként a bölcsőde is hasonló stílusban épült, és szeretik az
emberek a színeivel, mindennel együtt, különösen akik odajárnak. Eddig még csak pozitív
véleményt hallott róla. Lehet, hogy az idősebbeknek más a véleményük.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Megjegyzi, hogy amikor az uszoda épült, arról is sokat
egyeztettek, és mégis úgy épült meg, ahogy a tervező megtervezte.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az uszoda egyébként a megye egyik legszebb, legpraktikusabb
uszodája, tetszik az embereknek, nagyon irigylik tőlünk. Amit abból a 300 millió Ft-ból ki
lehetett hozni, azt kihozták, és most már megszoktuk.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási és kulturális tanácsnok: Amikor a buszmegállókat
tervezték, építették, akkor is lezajlott ez a vita, és a tervezők elmondták, hogy nem a múltnak
terveznek. Úgy gondolja, hogy ne az Eiffel-torony legyen nekünk itt a példa. Igenis az a szép,
ami a hagyományhoz kapcsolódik, mint pl. Amszterdam épületei. Azzal egyetért, hogy
belülről modern, azzal semmi gondja, de a külső megjelenését nem tudja elfogadni ennek az
óvodaépületnek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Rácz Attila képviselő elhagyta az üléstermet, így
a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi Operatív Program „Nevelési intézmények
fejlesztése” DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázati kiírásra
„Békés, Bóbita óvoda fejlesztése” beruházással.
A beruházás bruttó bekerülési költsége 210.480.000,- Ft, a
megpályázott támogatás 199.956.000,- Ft, az összköltség
95 %-a.
A pályázathoz szükséges 5 % saját erőt 10.524.000,- Ft-ot
Békés Város Képviselő-testülete 2012. és 2013. évi
költségvetésében a fejlesztési céltartalékból biztosítja.
Határidő:
Felelős:

pályázat beadására 2012. április 2.
Izsó Gábor polgármester

8.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevétele
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság már az írásos
kiegészítés szerint tárgyalta meg az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
írásos kiegészítésben előterjesztett határozati javaslatokat.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Rácz Attila képviselő visszatért az ülésterembe,
így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás székhely önkormányzata, az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
támogatások
igénybevételének
részletes
szabályairól szóló 4/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján
pályázatot nyújt be a Békési Kistérségi Óvoda Békés, Baky utca
4. sz. alatti Központi Óvodájának, fűtéskorszerűsítésére,
nyílászárócseréjére
és
utólagos
hőszigetelésére,
akadálymentesítésére. A beruházás bekerülési költsége
27.863.561,-Ft, a megpályázott támogatás 22.290.848,-Ft, az
összes költség 80 %-a. Békés Város Önkormányzata a
pályázathoz szükséges 5.572.713,-Ft önerőt (20 %) a 2012. évi
költségvetésről szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6.
sz. mellékletének Fejlesztési céltartalékok 4. sorában biztosítja.

24

Határidő:
Felelős:

Pályázat beadására: 2012. április 2.
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás székhely önkormányzata, az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
támogatások
igénybevételének
részletes
szabályairól szóló 4/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján
pályázatot nyújt be a Békés, Jantyik M. utca 21-25. szám alatti
Városi Sportcsarnok használati melegvízellátó rendszerének
megújuló energiát felhasználó korszerűsítésére (napkollektor), a
tornaterem öltözői zuhanyzóinak felújítására, energiatakarékos
vízvételi lehetőség beépítésére. A beruházás bekerülési költsége
11.663.496,- Ft, a megpályázott támogatás 9.330.797,-Ft, az
összes költség 80 %-a. Békés Város Önkormányzata a
pályázathoz szükséges 2.332.699,-Ft önerőt (20 %) a 2012. évi
költségvetésről szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6.
sz. mellékletének Fejlesztési céltartalékok 4. sorában biztosítja.

Határidő:
Felelős:

Pályázat beadására: 2012. április 2.
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2011. (III. 9.)
BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a Békés, térfigyelő
kamerarendszer I. ütemének kiépítésére. A beruházás bekerülési
költsége 12.154.154,-Ft, a megpályázott támogatás 9.723.323,Ft, az összes költség 80 %-a. Békés Város Önkormányzata a
pályázathoz szükséges 2.430.831,-Ft önerőt (20 %) a 2012. évi
költségvetésről szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6.
sz. mellékletének Fejlesztési céltartalékok 4. sorában biztosítja.
Határidő:
Felelős:

Pályázat beadására: 2012. április 2.
Izsó Gábor polgármester
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9.) Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. tagi kölcsön kérelme

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol azzal, hogy a határozati javaslatban
finomabban fogalmazzanak, a kérelmet ne elutasítsák, hanem nem tudják támogatni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az előkészítők személyével kapcsolatban helyesbít, mely
szerint Hidi József hivatalos beosztása nem kabinetvezető, hanem önkormányzati tanácsadó.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot a Pénzügyi Bizottság elnöke által javasolt módosítás figyelembevételével.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő – testülete Körösök Völgye
Akciócsoport Nonprofit Kft. tagi kölcsön befizetésére
vonatkozó kérelmét nem tudja támogatni, tekintettel arra,
hogy a 2012. évi költségvetésben ezen kiadásra forrás nem
került tervezésre.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

11.) Közhasznú Egyesület alapítása
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag támogat. A maga részéről üdvözli ezt az
kezdeményezést. A város, a városi intézmények, neves civil szervezetek hozzák létre ezt az
egyesületet, és a Polgármester Úr kezdeményezésére létrehozott Békési Táncház is gazdára
talál, amelyet a LISZ Kft. alakított ki, és az egyesület fogja működtetni. Úgy gondolja, hogy
ez nagyon jelentős lépés a város kulturális életében.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A továbbiakban tárgyalni kellene a korábbi kuratóriumi
tagokkal a ruházattal kapcsolatban, illetve néhányukra a továbbiakban is szükség lenne.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy folyamatos a párbeszéd, illetve
Méri Úr vállalta ezt a feladatot, amelyet ezúton is megköszön. Ezt nem mint LISZ Kft.
ügyvezető teszi, hanem mint lelkes lokálpatrióta, néptánc-szerető, tehát inkább társadalmi
munka ez az ő részéről. Mindenképpen rendezni kell a viszonyt, és ha fogadókészségre talál,
ez a város érdekeit figyelembe véve megtörténik. Egyébként a ruhákat biztosítják a
továbbiakban is. Bízik benne, hogy a személyi kérdések is rendeződnek, a szakmai irányítás
biztosított az együttesnél.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő megérkezett, így a
szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete alapító tulajdonosként
kíván részt venni a Belencéres Néptáncegyüttesért
Közhasznú Egyesület munkájában. Az alapító okirat
tartalmi elemeivel a javaslat szerint értelem szerint egyet.
Felhatalmazza polgármesterét, hogy az alapító okiratot
Békés Város Önkormányzata nevében írja alá, az egyesület
közgyűlésében az önkormányzatot személyesen vagy
megbízottja útján képviselje.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

12.) Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat
kiadására irányuló kérelmének elbírálása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyetértett az előterjesztett
határozati javaslattal.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elég nagy zűrök voltak a támogatási kérelem körül, ezért
összefoglalja az előzményeket. Alpolgármester Urat is megkereste ez a hölgy egy levélben,
amelyben kilátásba helyezi, ha a képviselő-testület nem támogatja, akkor ebből neki milyen
következményei lesznek, pl. el kell küldenie a dolgozókat, nem tudja őket fizetni, stb. Úgy
gondolja, hogy ez az ő magánügye. Nem volt teljesen tiszta, hogy az ellátási szerződés kire
vonatkozik, és kire nem. Az ellátási szerződés, amivel nekik rendelkezni kell, nem a
gondozottak és az ellátó között kell, hogy meglegyen, hanem az önkormányzat és a
szolgáltató között. Ha lenne ellátási szerződés, akkor nem kellene nekik a már meglévő
ellátottakra vonatkozóan az önkormányzatnak a hozzájáruló nyilatkozatot kiadni, csak az új
ellátottakra. Ilyen ellátási szerződése az önkormányzatnak nem csak velük, hanem egyetlen
más szolgáltatóval sincs. Nekik a régi ellátotti létszámra kellene, és erre kérik az
önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. Azt az előterjesztésben is leírták, és utána is jártak,
hogy nincs befogadás az NRSZH részéről házi segítségnyújtás területen. Továbbá az
Igazgatási Osztályvezető Asszonnyal március 21-én voltak egy szociális szakmai napon
Békéscsabán, és ott is kihangsúlyozták az NRSZH részéről, hogy ha az önkormányzatok felé
nincs megfelelő érv, akkor ne adjanak ki hozzájáruló nyilatkozatot. Ezen kívül tájékozódtak a
megyében, és nálunk nagyobb önkormányzatoknál is benyújtották a kérelmüket, és előzetes
információk szerint napokban vannak, voltak testületi ülések, és nemleges döntések születnek
ott is. Úgy gondolja, hogy amit az előterjesztésben leírtak és összefoglaltak, az alapos, és kéri
a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el az előterjesztés szerint.
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DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Hozzáteszi az elhangzottakhoz, hogy e-mail-ben,
telefonon, sokféleképpen megkeresték, és két érvvel megpróbálták rábeszélni. Az egyik, hogy
jelenleg 27 ember dolgozik Békésen a kötelékükben, akik elveszítik a munkájukat, ha nem
támogatják ezt az egyesületet. Továbbá közel 200 békésit gondoznak, és akkor mi lesz velük.
Ezek után természetesen értesítette Jegyző Asszonyt, illetve felvette a kapcsolatos az
önkormányzat intézményének, a Szociális Szolgáltató Központnak a vezetőjével, és kérte a
véleményüket arról, ha már ilyen nagy jogos igény van a városban a gondozásra, akkor az
önkormányzat nem tudná-e felvállalni a gondozásukat. Azt a választ kapta, hogy
természetesen feladatbővítéssel ez megoldható. Tudni kell, hogy akik gondozóként dolgoznak
az egyesületnél, azért vállalták a munkát, mert munkanélküliek voltak. Valóban gond ez, mert
nem lesz munkájuk, de azt javasolja, hogy vizsgálják meg, jogos-e annak a 170 – 200
személynek az ellátása, és ha igen, ajánlják fel a városi intézmény szolgáltatásait, és ha ehhez
szükség van újabb gondozókra, akkor azoknak a jóhiszemű békésieknek, akik az egyesületnél
dolgoztak, vegyék igénybe a szolgálataikat. Hiszen vannak olyanok is, akiket beiskoláztak, és
folyamatban van a tanulmányuk.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a kiegészítéseket, mert így tisztán látnak ebben a
kérdésben, hiszen elég nagy horderejű dologról van szó. Javasolja, hogy a határozati
javaslatot az előterjesztettek szerint fogadják el.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület
(5700 Gyula, Szent István u. 15., képviseli: Bartos Judit
elnök) kérelmét, amely házi segítségnyújtás, mint szociális
alapszolgáltatás vonatkozásában a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §
(2B) bekezdése szerinti hozzájáruló nyilatkozat megadására
irányul, elutasítja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

13.) Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
elfogadása javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2012. (III. 29.) határozata:
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) Jövőnkért Békési Nagycsaládos Közhasznú
Egyesület (székhelye: 5630 Békés, Rákóczi u. 2-4.
képviseli: Foltinné Weidmann Edina elnök)
285.750,- Ft,
b) Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány
(székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 1., képviseli:
Kovács Gabriella elnök) támogatására 25.000,- Ft,
c) Családért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés,
Malom u. 5. képviseli: Barkász Sándor kuratóriumi
elnök) támogatására 93.000,- Ft.
2.) Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint
támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön
az 1. pontban megjelölt összegekkel, azzal, hogy a
támogatások felhasználásáról a támogatottaknak 2012.
december 31-ig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén – annak
pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást
felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott
szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
3.) A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV.
törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezett
beszámoló.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Felelős:
1.)

14.) Vízterhelési díj megállapítása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
elfogadása javasolta az előterjesztett határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy az első
sorából a „…mint illetékes árhatóság…” szövegrészt töröljék.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot a fenti módosítás figyelembevételével.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2012. (III. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az egyes környezetterhelési
díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag
mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés
áthárításának szabályairól szóló 270/2003.(XII.24.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt egyetértési jogával élve
tudomásul veszi a Békés Megyei Vízművek Zrt., mint
közszolgáltató által, Békés településre meghatározott
vízterhelési díjak összegét, melyeket az alábbi táblázat
tartalmaz (ÁFA nélkül):
Fogyasztói szegmens

2012. 04. 01-től
(Ft/m³)

lakossági fogyasztó

27,40

önkormányzati fogyasztó

27,40

hatósági díjas fogyasztó

36,40

szippantott szennyvíz után

49,80

Határidő: értelem szerint
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 65/2012. (III. 29.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor.
A zárt ülés előtt tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az ünnepi képviselő-testületi ülés április
13-án 15.00 órától lesz a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban, és minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
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. Kossuth 7. kapubejárójának kijavítása – Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott
válasz
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A választ elfogadja.
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2. Bedőlt lakáshitelesek lakásügyi kérdése – Rácz Attila képviselő interpellációjára adott
válasz
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
RÁCZ ATTILA képviselő: A választ elfogadja.
3. Gyógyászati központ hiányosságai –Vámos László képviselő interpellációjára adott
válasz
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.

Bejelentések

- interpellációk:

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A Szarvasi u. 14. alatti közös képviselő kereste meg azzal,
hogy információi szerint a tömblakások lépcsőházainak folyosóján virágok elhelyezését
szabályozták, illetve büntetik. Erről kér pontos tájékoztatást, mert a lakók szeretnék
jogszabálynak megfelelően elhelyezni a virágaikat.
Szintén ez a közös képviselő vetette fel, hogy a tömbbel szemben, a Szarvasi u. 13. szám alatt
egy elég romos, életveszélyes állapotban lévő ház van. Kérdése, hogy a Műszaki Osztály
vizsgálta-e már ezt? Mivel a ház utcafronton van, az arra járó gyerekek részére esetleg
balesetveszélyes lehet.
Felvetette továbbá a közös képviselő, hogy az ott megszüntetett játszótér helyett nem tudna-e
az önkormányzat másikat létesíteni, melybe az ott lakók is beszállnának.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A Csíkos u. 2. szám alatt lakó Czinanó Tihamér és Czinanó
Tihamérné Bozsányi Katalin már korábban kérte, hogy az ingatlanuk melletti szolgalmi utat
helyezzék át, amely a hátrább lévő házakhoz vezet. A lehetőségeket már egyeztette a Műszaki
Osztállyal, de az áthelyezéshez képviselő-testületi döntés szükséges. A Műszaki Osztállyal
előkészítik ezt a témát, és majd képviselő-testület elé terjesztik.
A Kossuth utcai artézi kút környezetének parkosításával kapcsolatban kérése, hogy
biztosítsanak 3 db tuját, és pár tő virágot, melyeket az április 14-i városi takarítási napon
elültetnének lakossági segítséggel. A kút beüzemelésével kapcsolatos további teendőket pedig
majd egyezteti a Műszaki Osztállyal.
IZSÓ GÁBOR Polgármester: Ez utóbbi kéréssel kapcsolatban elmondja, hogy a tavaszi
közmunkákat majd átgondolják, az ott lévő területet fel kellene ásni.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Most csak a növényeket szeretnék elültetni.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Egy akut problémára tér vissza, melyet most már jó lenne
véglet megoldani. A Rákóczi u. 3. előtt lévő „Behajtani tilos” táblát és nagykaput szereljék le,
hogy az ott lakók be tudjanak járni, és rendesen tudjanak közlekedni.
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KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Lakossági megkeresés alapján tolmácsolja a
következő kérdést, amely az uszoda szellőző-rendszerével kapcsolatos. Egy mérnök
aggályosnak találja a legnagyobb átmérőjű szellőzőcső rögzítését, amely kb. egy méter
átmérőjű, és a fenti gerendákhoz van rögzítve 5-6 méterenként. Véleménye szerint ez kevés,
túl nagy szakaszok esnek a gerendák közé, mert annak több száz kilogramm is lehet a súlya,
és ha véletlenül leszakad, halálos baleset is lehet a következménye. Állítólag az oldalfalhoz
rögzített, kisebb átmérővel rendelkező csöveket tartó bilincs is kicsit kijjebb jött a falból.
IZSÓ GÁBOR Polgármester: Ezt feltétlenül meg kell vizsgálni.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A Csallóközi u. 42. előtt áll meg a helyi busz, de nincs kiépített
buszmegállója, és szeméttároló sincs kihelyezve. Kéri megvizsgálni, hogyan lehetne ezt a két
hiányosságot orvosolni.
A Szécsénykert 110. szám alatt lakók kérték, hogy a közterület megvilágítását
mozgásérzékelő felszerelésével oldják meg, mert este nem látnak közlekedni. Továbbá 50-60
méternyi hosszon az útra kőzúzalékot kérnek.
A Csallóközi útra visszatérve elmondja, hogy már két éve szorgalmazta, hogy az ott lévő kis
sportpálya szintjét földfeltöltéssel emeljék meg. Kérdése, ez megoldható valamilyen módon?
A mellette lévő nádassal is kezdeni kellene valamit, bár most nem nézte, mennyi víz van
benne.
A múltkori képviselő-testületi ülésen nem volt jelen, de megbízást kapott arra, hogy az Airsoft
Egyesület tarhosi tevékenységét kísérje figyelemmel, illetve tartsa a kapcsolatot. Polgármester
Úrnak már említette, hogy olyan problémák merültek fel, amelyeket mindenféleképpen
orvosolni kell. Tudja, hogy ebben már kezdő lépések megtörténtek. A terület bekerítése
szükséges a lopások, orvvadászatok megszüntetése érdekében. Erre azóta derült fény, mióta
ez az egyesület ott működik. Az biztos, hogy határozott intézkedésekre van szükség,
összhangban a tarhosi igényekkel. Nem csak a kastély, hanem az iskola épületét is meg kell
nézni belülről, hogy ott milyen állapotok vannak, és a gazdasági épületek megfelelő őrzéséről
is gondoskodni kell.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Választópolgárok megkeresésére adja elő a következő
problémát. Néhány évvel ezelőtt sikerült elintézni, hogy a gázóra állásának bejelentésére
rendszeresítettek egy formanyomtatványt. Az ügyfélfogadáson rendkívül sokan szoktak lenni,
és nagyon sokáig, több óráig is sorban kell állniuk az ügyfeleknek, mire elintézik az ügyeiket.
Ezért a gázóraállást ezen a nyomtatványon be lehetett jelenteni, melyet egy ott lévő dobozba
be lehetett dobni, nem kellett ezért sorban állni. Ezt a lehetőséget viszont megszüntette a
gázszolgáltató. Kéri, hogy az önkormányzat vegye fel ez ügyben a szolgáltatóval a
kapcsolatot.
A London u. 23. előtt, illetve a Soványhát utcán az ún. Cigány Szolgáltató Háznál évek óta
igénylik a közvilágítási lámpa létesítését. Javasolja, hogy ezt oldják meg.
RÁCZ ATTILA képviselő: Már kétszer kapott ígéretet arra, hogy a Kossuth u. 10. szám előtt
kivágott fákat pótolni fogják, de ez még mindig nem történt meg.
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A Rákóczi u. 3. előtti tömbbel kapcsolatban elmondja, hogy az ott lakók a volt DÉMÁSZépület előtti parkolót használják, miközben az eredeti építési terveken a Rákóczi u. 3. előtti
terveken ferde parkoló volt tervezve. Az átadást akkor sürgősen meg kellett oldani, ezért a
parkoló helyére járdalapokat raktak le, de a parkolót nem építették meg. Az is enyhítené a
tömb parkolási gondjait, ha a lakóépület előtt parkolók kerülnének kialakításra. Ha esetleg
pályázati lehetőség lenne rá, érdemes lenne megfontolni a parkoló megépítését.
IZSÓ GÁBOR Polgármester: Az elhangzott kérdésekre írásban válaszolni fognak.
Tájékoztatásképpen Tarhossal kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat meglévő anyagi
lehetőségeinek függvényében megpróbálják folyamatosan megoldani a felvetett problémákat.
Most a kerítés javítása van folyamatban a belül lévő kerítés elbontásával, a bejáratok
megszüntetésével. Egy brigád dolgozik a fák kivágásán, lehullott gallyak, kidőlt fák
eltakarításán, melyekkel kapcsolatos feladatokat a főkertész jelölte ki. Nagyon nagy, mintegy
44 hektár területről van szó, ezért úgy gondolja, hogy egy tervet kellene rá készíteni. Kellene
egy ott lakó gondnok, aki ezt figyelné. Négy év alatt ezt a parkot rendbe tudnák szedni. Az
Airsoft Egyesület tagjai vállalták azt, hogy a tetőszerkezetet, cserepezést kijavítják, mert
jelenleg beázik.
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy megkeresték a MÁV részéről, hogy a helyi
állomásépületet ingyenes használatba adnák. Ennek a hasznosítására is vannak már
elképzeléseik, pl. a Jantyik utca 5. szám alatti kertészeti központi telephelyet ki lehetne oda
telepíteni.
Dolgoznak továbbá azon, hogy a Körösökön az iparszerű halászatot próbálják betiltani.
Tarhos és a Körösök ügyében egy összefogást szeretne megvalósítani, mert pl. a Duzzasztótól
lefelé a Körösön szinte nincs hal, így a horgászturizmust ez nagyon visszaveti. Úgy gondolja,
hogy Tarhoson az arborétumot rendben tudják tartani. Írtak egy levelet a tarhosi lakosoknak,
amelyben kérték a segítségüket abban, hogy egyrészt ne járjanak be a kastély területére,
másrészt óvják, mert ez nekik majd munkahelyteremtő lehetőség lenne. Az ottani szolgálati
lakásban lakóknak ma írtak egy levelet, hogy tilos nekik hátramenni, mert nagyon sok lopás
pl. onnan indul ki. Próbálnak tehát lépéseket tenni, de mindenképpen megyei, illetve országos
támogatást próbál szerezni, hogy ezt a problémát kezeljék, megoldják, mert ez pillanatnyilag
már kinőtte a várost.
Mivel 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
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