
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. január 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, Mészáros Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, 
 Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila,  

Pataki István képviselők 
   
 Tárnok Lászlóné jegyző  
 Dr. Farkas László aljegyző  
 Fenyvesi Beáta BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. ügyvezetője  
 Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója 
 Kis Eszter Békési Kistérségi Iskola igazgatója 
 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 
 Simándi Béla Békés TV 
 Fábri Andrásné Munkáspárt Helyi Szervezete 
 Váczi Julianna gazdasági osztályvezető 
 Dr. Bimbó Mária igazgatási osztályvezető 
 Sztrein Beáta gazdasági osztályvezető helyettes 
 Gál András műszaki osztályvezető 
 Dr. Uhrin Anna jogász  
 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 
 Sápi András oktatási referens 
 Hegedűs Béláné anyakönyvvezető   
 Hajdu Lívia PR referens 
 Kiss Tamás ügyintéző 
 a polgármesteri hivatal munkatársai 
 meghívottak 
 
Igazoltan távolmaradt: Barkász Sándor 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 (Pataki István képviselő az ülés folyamán később érkezett).    
 
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal, hogy vegyék fel a mai 
nyílt ülés napirendjére a pótlólag kipostázott alábbi, sürgősségi indítványnak nem minősülő 
egyéb előterjesztéseket is:  
 
IV/22. sorszámmal:  „Békés-Dánfok Öko- és Aktívturisztikai Központ” fejlesztési pályázat 

benyújtása Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 HURO/1101 

IV/23. sorszámmal:  Kistérségi pályázat benyújtása Magyarország-Románia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101 



 2 

Egyidejűleg javasolja, hogy vegyék le a mai ülés napirendjéről a IV/12. sorszámú, a Békés 
Városi Szociális Szolgáltató Központ által benyújtandó TIOP 3.4.2-11/1. pályázat tárgyú 
egyéb előterjesztést, mivel további előkészítést igényel.  
 
A IV/15. sorszámú, a Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázatok értékelése tárgyú 
egyéb előterjesztéssel kapcsolatban a képviselő-testületnek döntenie kell, hogy nyílt, vagy 
zárt ülésen kívánja-e tárgyalni. A maga részéről a zárt tárgyalást javasolja, mivel a nyilvános 
tárgyalás üzleti érdekeket sérthet. Szavazásra bocsátja a zárt tárgyalásra vonatkozó javaslatot.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2012. (I. 26.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete a 2012. január 26-i ülésén 
a IV/15. sorszámú, a Vállalkozói Alap felhasználása 
érkezett pályázatok értékelése tárgyú egyéb előterjesztés 
tárgyalására zárt ülést rendel el.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

  
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az előzőekben javasoltak szerint, a fenti határozatot is 
figyelembe véve szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012. (I. 26.) határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete a 2012. január 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 előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok
 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/2. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

III. El őterjesztések 

1. Beszámoló Békés város turisztikai helyzetéről és nemzetközi helyzetéről, 
esetleges pályázatok benyújtásáról szóló tájékoztató 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   
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2. Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2011. IV. negyedévben 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester     

3. Alternatív, környezetkímélő energiaforrások felhasználásának lehetőségei 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

IV.  Egyéb előterjesztések 

1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. A munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért, 
valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítéséért járó díjazásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

3. Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. 
(VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő intézkedésekről és az 
elektronikus út kizárásával intézhető ügyekről szóló 26/2011. (VIII.26.) rendelet 
módosítása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

5. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) rendelet módosítása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

6. Helyi egyedi védelem megszüntetése 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

7. Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium tervezési díjtöbblet visszafizetése 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

8. A KBC által benyújtott HURO/1001/111/1.2.3. CrisPer pályázat tagi kölcsöne 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

9. Kossuth u. 8. sz. alatti ingatlant illető, a Békési 5626 hrsz-ú ingatlant terhelő 
bejárási szolgalmi jog bejegyzési ügye 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

10. Vállalkozói Centrumban (Inkubátorházban) lévő helyiségek bérleti díjának 
felülvizsgálata  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

11. Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési 
Szabályzatának módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

12. A GVOP-4.4.2-05/1.-2005-12-0010/4.0 jelű pályázat keretében megvalósított 
kistérségi szélessávú informatikai hálózat működtetése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

13. Albert Sándor földterület vásárlási kérelmének elbírálása 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   
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14. „Békés-Dánfok Öko- és Aktívturisztikai Központ” fejlesztési pályázat 
benyújtása Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013 HURO/1101 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

15. Kistérségi pályázat benyújtása Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

16. Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázatok értékelése 
Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

17. Békés Medián Kft. kérelme 
Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

18. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 
Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

19. Lakásbérleti jog cseréjére vonatkozó kérelem elbírálása 
Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

20. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek  
Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

21. Recskó Józsefné kérelme  
Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

22. Kecskés Julianna kérelme  
Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester    

V. Bejelentések, interpellációk 
 
Egyidejűleg a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által benyújtandó TIOP 3.4.2-11/1. 
pályázatra vonatkozó IV/12. sorszámú egyéb előterjesztést leveszi a mai ülés napirendjéről. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 
NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Szóbeli kiegészítésében arról tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy január harmadik hetében ismét megvalósult az ökumenikus imahét városunk 
gyülekezetei részvételével. Az elmúlt szombaton nagyon színvonalas műsor került 
megtartásra a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Magyar Állami Népi Együttes 
részvételével, amely Békés Város Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzat 
együttműködésében valósult meg. A város újjáülésének 300. évfordulójára történő 
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megemlékezés sorozat lezárásaként nagyon színvonalas kiállítás nyílt meg vasárnap a 
Galériában.   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy vegye 
tudomásul a képviselő-testület a tájékoztatót, melyet szavazásra bocsát.  
                                                                                                                 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:                      

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2012. (I. 26.) határozata: 
 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 
eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok 
    végrehajtásáról 
 
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 

4/2012. (I. 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 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 

5/2012. (I. 26.) határozata: 
 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 
változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló Békés Város turisztikai helyzetéről és nemzetközi 
helyzetéről, esetleges pályázatok benyújtásáról szóló 
tájékoztató 

 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Hegyközkovácsi település vezetőit a Városvédő és Szépítő Egyesület delegációja június 17-én 
felkereste.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mindjárt az első oldalon látszik, hogy az idegenforgalmi 
adóbevétel egyharmadával nőtt, és ez egyértelműen a Dánfoki Tábor működésének a 
következménye. Bíznak benne, hogy a további folytatása is ilyen jó lesz. Maga az 
előterjesztés tartalmas, minden irányban tájékoztatást kaptak. Ilyen részletes és tartalmas 
beszámoló ebben a témában még nem került a képviselő-testület elé. Ez köszönhető annak is, 
hogy van turisztikai referens, akinek ez szakmája és szívügye is. Köszönhető továbbá annak 
is, hogy a város egész turisztikai tevékenysége aktivizálódott, amely az új létesítmények és 
attrakciók fejlesztésének, pályázatoknak köszönhető. Megköszöni az elvégzett munkát, és 
bízik benne, hogy a jövőben hasonló színvonalon, és még nagyobb lendülettel fog folytatódni. 
Ehhez kapcsolódik egy pályázat a mai testületi ülés anyagában, melyet később tárgyalnak.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 
javaslatot.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Pataki István 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 
6/2012. (I. 26.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete  

1.  elfogadja a Békés város turisztikai helyzetéről szóló beszámolót, 

2. tudomásul veszi a Békés város nemzetközi helyzetéről, esetleges 
pályázatok benyújtásáról szóló tájékoztatót, és felhatalmazza 
polgármesterét, hogy Gyergyószentmiklós és Magyarittabé 
településekkel folytasson egyeztetéseket a 2012. évi intézkedési 
tervről, 

3. hozzájárul ahhoz, hogy Békés Város Önkormányzata az „Európa 
a Polgárokért” Program 2007-2013 keretén belül a 
„Testvérvárosi találkozók és tematikus hálózatok” elnevezésű, 
100%-os intenzitású pályázaton 62.691,3 € (kb. 19.446.000,- Ft) 
összeget igényeljen, melyhez saját erő biztosítása nem szükséges, 

4. hozzájárul ahhoz, hogy az „Európa a Polgárokért” Program 
2007-2013 keretén belül a „Testvérvárosi találkozók és tematikus 
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hálózatok” elnevezésű nyertes pályázat esetén a pályázati forrás 
az alábbi megosztásban kerüljön felhasználásra: 

A XXXVI. BÉTAZEN rendezvényre 33.765,3 € (kb. 
10.474.000,- Ft), az „Egy hajóban evezünk” vízitúra 
rendezvényre 10.378,8 € (kb. 3.220.000,- Ft, a II. Békés-dánfoki 
Zenei Fesztivál rendezvényre 6.598,8 € (kb. 2.047.000,- Ft), a 
XIV. Madzagfalvi Napok rendezvényre 4.948.8 € (kb. 
1.535.000,- Ft), publikációs költségekre 4.500 € (kb. 1.395.000,- 
Ft), koordinációs költségekre 2.500 € (775.000.- Ft), 

5. hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban lehívható előlegen felüli, a 
pályázat végső elszámolásáig felmerülő költségeket Békés Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséből megfinanszírozza. 

Határidő:       értelem szerint  

Felelős:          Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2011. IV. negyedévben 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és javasolja a képviselő-testületnek az elfogadását. Kérésként hangzott el a 
képviselők, és a bizottsági tagok részéről az ülésen, hogy a beszámolót majd legközelebb 
közérthetőbb, könnyebben emészthető formában terjesszék elő. Bár pontosan tartalmazza a 
különböző tranzakciókat a tájékoztató, de konkrétabban szerették volna az anyag végén 
összegezve megfogalmazva látni, hogy ténylegesen mennyit hozott a városnak ez a kötvény.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Csatlakozik az előtte szólóhoz, valóban nem mindenki számára 
közérthető az előterjesztés, hiába tartalmazza pontosan a különböző tranzakciókat. Kéri 
egyúttal a Gazdasági Osztályt is, hogy az előterjesztés részeként arról is számoljanak be, hogy 
a kötvényből milyen mértékű volt a felhasználás, mi az, amit tartalékba helyeztek, mutatva a 
visszafizetésre elkülönített összeget is. Tehát egy olyan áttekintést szeretnének, amely 
közérthető, és azonnal látható belőle a hozama, illetve, hogy hol állnak éppen. Most is jelzi, 
hogy szívesen vennének egy tervet, amely a visszafizetésre vonatkozna.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselőket tulajdonképpen az érdekli legjobban, hogy 
mennyi volt a kötvény a kibocsátáskor, mennyi most, illetve mennyit kell majd visszafizetni. 
Természetesen ennél sokkal részletesebben kell beszámolni a kötvénykezelésről. Ez most egy 
negyedéves beszámoló, az egész évesről majd márciusban kapnak tájékoztatót, és azt majd 
ilyen szellemben kellene előterjeszteni.  
 
A kötvény visszafizetésével kapcsolatban előadja, hogy az ez évi költségvetési koncepciót 
elfogadta a képviselő-testület, és abban részletesen kitértek arra is, hogy milyen módozatai, 
lehetőségei vannak a kötvény visszafizetésének. Több lehetőséget is taglaltak, és ezek közül 
véleménye szerint aktuálisan mindig a legjobbat kellene választani, tehát több vonalat is 
nyitva kell hagyni. Mindenesetre fontos az, hogy gyűjtsék a pénzt a kötvényre, a kamatok 
jelentős részét erre kell fordítaniuk, és ezt már ebben az évben is így tervezték. Ezt folytatni 
kell, de most még nagyon nehéz kiszámítani, hogy 2017-ben mennyi lesz a svájci frank 
árfolyama. Most inkább visszafizetési elveket célszerű meghatározni.  
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FENYVESI BEÁTA ügyvezető: Szóbeli kiegészítésként előadja, valóban hiányzik az anyag 
végéről az összegzés, hogy éves szinten mit jelent a kötvényforgalom. Ezért tegnap este 
készített egy számítást, mely szerint ebben az évben 7%-os hozamot jelentett a kötvény, 
amely több mint 20 millió Ft többlethozamot jelent az önkormányzatnak.  
 
A tájékoztató évek óta ebben a formában készül, ezért bármilyen javaslatot szívesen 
fogadnak, hogy mi alapján épüljön fel. Egyébként 63,42 millió Ft-ot használtak fel idén a 
kötvényből, és ebből 35,6 millió Ft volt a kötvény után fizetendő kamat.   
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Nemrég olvasott olyan 
információt, hogy a bankok a devizahitelezésnél igazából nem is vettek igénybe 
refinanszírozott hitelt külföldi banktól, hanem ők maguk hitelezték meg, mivel forintban 
folyósították. Ez a bankok részéről 60%-ban történt így. Ez számára megdöbbentő volt. A 
bankok arra spekuláltak, hogy az árfolyam fel fog menni, és nekik úgyis meg fogja érni? Mert 
akkor biztosan rosszabbul jártak, mert alacsonyabb volt a devizahitel kamata, mint a 
forinthitelé. Most az árfolyamnyereséggel viszont lényegesen nagyobb bevételük van ebből. 
Nem tudja, hogy ez mennyire állja meg a helyét. Az önkormányzat kötvénykibocsátásánál is 
érdekes lehet ez a feltételezés. Ügyvezető asszony hogyan látja ezt a kérdést?  
 
FENYVESI BEÁTA ügyvezető: A kérdésre nem tudja pontosan megadni a választ, hogy a 
bankok hogyan kalkuláltak és spekuláltak a lakossági ügyfelek esetén. Nem hiszi, hogy 
akinek svájci frankhitele volt, az megvárta a 260 Ft-os árfolyamot, hogy megszabaduljon tőle. 
A kötvénykibocsátás viszont svájci frank alapú volt, a kibocsátás is ilyen volt, és úgy 
emlékszik, hogy a konverziót az után hajtotta végre az önkormányzat, hogy a svájci frankot 
lejegyezte. Tehát itt biztosan svájci frankban történt a rendelkezésre bocsátás. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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 
7/2012. (I. 26.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete a BUDAPEST PRIV-
INVEST Kft. által készített, a kötvényforrás pénzügyi 
műveleteinek eredményéről szóló 2011. IV. negyedévi 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester  
 

 
NAPIREND TÁRGYA:  Alternatív, környezetkímélő energiaforrások felhasználásának 

lehetőségei 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.  
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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 
8/2012. (I. 26.) határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
tudomásul veszi az alternatív, környezetkímélő 
energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről szóló 
tájékoztatót. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 

 
NAPIREND TÁRGYA:  E g y é b   e l ő t e r j e s z t é s e k 
 
1.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
előterjesztést.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2012. (……..)  r e n d e l e t e : 

 
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS 

ELLÁTÁSOKRÓL 
szóló 11/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 
2.) A munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért, valamint 

bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítéséért járó díjazásról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
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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.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Ezen a fórumon is megköszöni, hogy képviselő-testület elé került 
ez a javaslat. Az anyakönyvvezetőknek is megköszöni az eddigi munkájukat, és azt, hogy 
eddigi feltételek mellett is a képviselő-testület nevében kötötték a házasságokat, és elsőként 
mindig a képviselő-testület nevében gratuláltak az ifjú párnak. A további munkához is jó erőt 
és egészséget kíván. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részéről is támogatta a javaslatot, hiszen az 
anyakönyvvezetők munkájának méltó elismerésére irányul. Remélik, hogy sok esküvő lesz, és 
az udvaron kötendő esküvőkből sikerül a többletbevételeket realizálni, amelyekből a 
kiadásokat fedezni tudják. 
 
 Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-
tervezetet.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2012. (……..)  r e n d e l e t e : 

 
A MUNKAID ŐN, VALAMINT HIVATALI 

HELYISÉGEN KÍVÜL TARTANDÓ 
HÁZASSÁGKÖTÉSEKÉRT, VALAMINT 

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOK 
LÉTESÍTÉSÉÉRT JÁRÓ DÍJAZÁSRÓL 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 
 
3.) Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 

26.) önkormányzati rendelet módosítása  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
előterjesztést.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett rendelet-tervezetet.  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2012. (……..)  r e n d e l e t e : 

 
BÉKÉS VÁROS JELKÉPEIRŐL ÉS A HELYI 

ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 
szóló 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 
4.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő intézkedésekről és az elektronikus út 
kizárásával intézhető ügyekről szóló 26/2011. (VIII. 26.) rendelet módosítása  

 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2012. (……..)  r e n d e l e t e : 

 
A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS 

SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL 
SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY HATÁLYBA 

LÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS 
AZ ELEKTRONIKUS ÚT KIZÁRÁSÁVAL INTÉZHETŐ 

ÜGYEKRŐL 
szóló 26/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 
5.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) rendelet módosítása  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett rendelet-tervezetet.  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2012. (……..)  r e n d e l e t e : 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK 

BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE 
VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL 

szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 
 
6.) Helyi egyedi védelem megszüntetése  
 
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.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2012. (……..)  r e n d e l e t e : 

 
AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK HELYI VÉDELMÉRŐL  

szóló 3/2000. (II. 18.) önkormányzati rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 
 
7.) Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium tervezési díjtöbblet visszafizetése 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2012. (I. 26.)  határozata: 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-
Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 
8/2011. (12. 07.) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, 
hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt 
önerő 70 %-át, 2.379.990,-Ft, azaz kettőmillió-
háromszázhetvenkilencezer-kilencszázkilencven forintot az 
OTP 11733003-15774239 sz. bankszámlára kéri utalni, 
melynek tulajdonosa a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. 
 
Határidő: határozat továbbításra 2012. január 31. 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 
 
8.) A KBC által benyújtott HURO/1001/111/1.2.3. CrisPer pályázat tagi kölcsöne 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatokat.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2012. (I. 26.)  határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete a Közép-Békési 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a „Tematikus 
turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében 
(Aktív túrák)” (HURO/0901/241/2.1.3.) című pályázatának 
megvalósulásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

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

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2012. (I. 26.)  határozata: 

 
1. Békés Város Képviselő – testülete a Közép-Békési 

Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (KBC) 
„Körösök Völgye Periodika – informatív kiadvány a 
Körös folyók természeti, kulturális értékeiről és 
turisztikai vonzerőiről” (HURO/1001/111/1.2.3.) című 
projektje előfinanszírozásához Békés Város 
Önkormányzatát érintő, összesen 11.025 € összegű tagi 
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kölcsönt - 310,- Ft-os árfolyammal számolva várhatóan 
3.417.750,- Ft-ot - 2012. évi költségvetéséből 
finanszírozza. Az összeget a 2012. évi költségvetésében 
biztosítja, azzal, hogy a KBC köteles a projekt 
megvalósítása során lehívott, és számára ténylegesen 
kifizetett támogatási összegek megérkezését követő 15 
napon belül a megkapott támogatási összegből a Békés 
településre lakosságszám arányosan eső részt 
visszafizetni. 

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 
polgármesterét a tagi kölcsönnel kapcsolatos 
kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel 
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.  

Határidő:  értelem szerint  
Felelős:   Izsó Gábor polgármester  
 

 
7.) Kossuth u. 8. sz. alatti ingatlant illető, a békési 5626 hrsz-ú ingatlant terhelő bejárási 

szolgalmi jog bejegyzési ügye 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2012. (I. 26.)  határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete 

1. Domokos Mihály (Békés, Lengyel Lajos utca 1. sz. 
alatti lakos) kérelmére – a Békés Megyei 
Kormányhivatal Gyulai Körzeti Földhivatalának Békési 
Kirendeltségén 2012. január 3-án történt egyeztetés 
alapján – hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező 
tulajdonát képező Békés, 5628 hrsz-ú ingatlan javára, a 
Békés Város Önkormányzata tulajdonát képező Békés, 
5626 hrsz-ú ingatlan terhére a gyalog és gépjármű 
bejárási út szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön az 
ingatlan-nyilvántartásba, és ezáltal a korábban 
bekövetkezett adminisztrációs hiba kijavításra kerüljön,  

2. felhatalmazza polgármesterét az ezzel kapcsolatos 
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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10.) Vállalkozói Centrumban (Inkubátorházban) lévő helyiségek bérleti díjának 
felülvizsgálata 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2012. (I. 26.)  határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Vállalkozói Centrumban (Inkubátorházban) lévő 
bérlemények bérleti díjait a 2011 évben meghatározott 
bérleti díjaknak megfelelőn hagyja jóvá, azzal, hogy a díjak 
évente a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex 
mértékével növekednek. Az inflációval növelt bérleti díjak 
tárgyév május hó 01. napjától lépnek hatályba.  
 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:           Izsó Gábor polgármester 
 

 
11.) Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának 
felülvizsgálata 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnök: 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: Sok változás van, de a leglátványosabb az, hogy képviselő nem 
lehet tagja a Közbeszerzési Bizottságnak. A szakemberekre bízzák ezt a feladatot, ami 
szerinte helyes is így.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Az I. fejezetben a szabályzat hatálya alá tartozók között 
nincsenek felsorolva az önkormányzat intézményei. Az intézmények hogyan illeszkednek 
ebbe a közbeszerzésbe?  
 
A IV. fejezetben az áll, hogy 15 napon belül meg kell küldeni a közbeszerzési referens részére 
a közbeszerzési igényüket a szabályzat alá tartozó szerveknek. Ez végrehajtható egyáltalán? 
Egyáltalán tudják előre, hogy milyen közbeszerzések lesznek? 
 
A VI. fejezet 9. § (3) bekezdése foglalkozik a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, melynek 
során pályázat útján külső közreműködő szakember is megbízható, és a megbízásról a 
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polgármester dönt. Ugyanakkor a következő bekezdésben az áll, hogy a megbízásra javaslatot 
tehet a polgármester is. Ebben ellentmondást lát, ezért magyarázatot kér rá, mert nem egészen 
érthető.  
 
Megfontolásra javasolja és fontosnak tartja, hogy a felelősségi nyilatkozattételnél véleménye 
szerint egy lényeges mondat elmaradt. Nevezetesen, nyilatkozik arról a nyilatkozattevő, hogy 
tudomásul veszi, hogy az eljárás során a tevékenységével az Önkormányzatnak okozott kárért 
milyen jogszabályok alapján tartozik felelősséggel. Viszont a szabályzatban az szerepel, hogy 
azt is jeleznie kell, ha nem ért egyet, ezért a nyilatkozatba azt is bele kellene foglalni, hogy ha 
törvénysértőnek tartja a döntést, akkor azért felelősséget nem vállal.  
 
GÁL ANDRÁS osztályvezető az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban a következő válaszokat 
adja.  
 
Az önkormányzat intézményei önálló alanyai a közbeszerzési törvénynek, ezért saját 
közbeszerzési szabályzatuknak kell lenni. Ez valószínűleg változni fog időközben, mert az új 
Áht. alapján az önkormányzatnak kell minden pályázatban döntést hoznia, de alapvetően ez is 
az eddigi tapasztalat, hogy az önkormányzat írt csak ki közbeszerzési eljárást, még a 
polgármesteri hivatal sem írt ki saját nevében közbeszerzési eljárást.  
 
A 15 napon belüli határidővel kapcsolatban elmondja, ezt rugalmasan kezelik, mivel általában 
ők javasolják, hogy milyen eljárások lesznek, és ez nem is változott a régihez képest.  
 
A külső szakértő megbízásával kapcsolatban elmondja, hogy a szóismétlés miatt valóban úgy 
tűnik, hogy ugyanarról van szó, mivel megbízásról beszélnek, mindkét helyen, ezért a (4) 
bekezdésben javasolja úgy módosítani, hogy „a külső szakértelemmel rendelkező 
közreműködő személyére” javaslatot tehet a polgármester és a Közbeszerzési Bizottság tagja.  
 
A felelősségi nyilatkozatot mindenképpen meg kell tennie a Közbeszerzési Bizottság 
tagjának, mert aki ezt nem teszi meg, nem is lehet a bizottság tagja. Az benne van a 
szabályzatban, hogy ha jogsértő döntést hoz a Közbeszerzési Bizottság, és valamelyik tagja ez 
ellen szavaz, akkor  az a tag természetesen nem felelős érte. Egyébként alapvetően 
amennyiben az önkormányzat Közbeszerzési Bizottsága teljes egészében bonyolítja le a 
pályázatot, a közbeszerzési referensük felelősségbiztosítással rendelkezik, amelyet évente 
fizetnek. Ezért ennek anyagi vonzata nem érheti az önkormányzatot.      
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy a 
Gál András osztályvezető által javasolt pontosítás figyelembevételével fogadják el a 
Közbeszerzési Szabályzatot, melyre vonatkozóan előterjesztett határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2012. (I. 26.)  határozata: 

 
1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

hatályon kívül helyezi az 123/2009. (IV.30.) sz. 
határozattal elfogadott, Békés Város Önkormányzata 
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és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési 
Szabályzatát. 

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. 
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva 
jóváhagyja a jelen határozati javaslat mellékletét 
képező Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri 
Hivatala Közbeszerzési Szabályzatát, azzal, hogy 
annak rendelkezéseit a 2012. január 1. napját 
követően megkezdett eljárásokban rendeli alkalmazni. 

 
Határidő: intézkedésre azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

 
12.) A GVOP-4.4.2-05/1.-2005-12-0010/4.0 jelű pályázat keretében megvalósított kistérségi 
szélessávú informatikai hálózat működtetése 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2012. (I. 26.)  határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező Társasági 
szerződést és felhatalmazza polgármesterét annak 
aláírására, 

2. hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonát képező 
Békés, Petőfi S. u. 2. szám alatti ingatlan az 1. pont 
alapján létrejövő Kft. székhelyeként bejegyzésre 
kerüljön, 

3. a kft. megalakításához szükséges 500.000,- Ft 
törzstőkéből Békés városra eső 260.000,- Ft összegű 
törzsbetét összegét 2012. évi költségvetésében 
biztosítja. 

Határidő: intézkedésre azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
  Tárnok Lászlóné jegyző 
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13.) Albert Sándor földterület vásárlási kérelmének elbírálása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és a vételárat 350 ezer Ft-ban javasolja meghatározni. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot azzal, hogy a vételárat 350 000,- Ft-ban határozza meg a 
képviselő-testület.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2012. (I. 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 Albert Sándor 5630 Békés, Szőlő utca 25. 
szám alatti lakos részére 350 000 Ft, azaz 
Háromszázötvenezer Forint 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  
 

 
 
 



 19 

14.) „Békés-Dánfok Öko- és Aktívturisztikai Központ” fejlesztési pályázat benyújtása 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
HURO/1101 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag javasolta az elfogadását. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2012. (I. 26.)  határozata: 

 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország-Románia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101 kiírás 2. prioritás 
2.1 beavatkozási terület 2.1.3 tevékenységi területre a „Békés-Dánfok Öko- és 
Aktívturisztikai Központ” fejlesztésével kapcsolatos pályázat Békés Városi 
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ általi benyújtását 
támogatja. A pályázat Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 
Központra eső összköltsége nettó 1.199.240 EUR, a 95 %-os igényelt támogatás 
összege nettó 1.139.278 EUR, az 5% saját erő nettó 59.962 EUR. A pályázat pénzügyi 
finanszírozását Békés Város Önkormányzata vállalja olyan módon, hogy az intézmény 
által benyújtott, számlákkal és szerződésekkel alátámasztott kifizetések teljesítésére, a 
felmerülés mértékének arányában forrást biztosít azzal, hogy az Intézmény köteles az 
általa elnyert támogatás bankszámlájára történő megérkezését követő öt napon belül az 
Önkormányzat által megelőlegezett összeget az Önkormányzat bankszámlájára 
visszautalni. 

2. Az Önkormányzat és az intézmény az 1. pont szerinti finanszírozás biztosítására és a 
részletszabályok rögzítése érdekében megállapodást köt. A megállapodás megkötésre 
felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy nyertes 
pályázat esetén az Intézmény az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Békés 
Dánfoki Üdülőközponton a pályázat megvalósításához szükséges felújítási, 
korszerűsítési, átalakítási, bővítési vagy egyéb munkálatokat elvégezze. 

Határidő: intézkedésre azonnal 
Felelős:              Izsó Gábor polgármester 

 
 
15.) Kistérségi pályázat benyújtása Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.   
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Úgy látja, mintha ezen műszakilag már túlhaladtak volna, illetve 
túl fognak haladni jó pár évtizeddel. Van értelme egyáltalán ezt megcsinálni? Kétségei 
vannak, nem biztos benne, de úgy látja, hogy az informatika mai fejlődési üteme mellett egy 
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ilyen kis beruházás inkább csak lokális érdekeket, és elsősorban vállalkozói érdekeket 
szolgálhat, de tényleges haszna nem biztos, hogy lesz.    
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy ez egy 24-48 szálas optikai 
gerinchálózat, amelyre szolgáltatók csatlakozhatnak rá. Az optikai kábelen fénysebességgel 
történik az adattovábbítás, aminél gyorsabb nincs. Az informatikában ez a legkorszerűbb, és 
szakemberek szerint időtálló és hosszú ideig működő berendezés lehet. Ezek az optikai szálak 
arra alkalmasak, hogy egyrészt a későbbiek folyamán bérbe adják, ha lejár a fenntartási idő 
kötelezettsége, másrészt nagyon nagy rá az igény. A meglévő hálózaton is bérelnek a mobil 
szolgáltatók már most. Ebben a pályázatban egy olyan nyomvonal fektetésére került sor, 
amely Vésztő – Bélmegyernél csatlakozik be, majd tovább folytatódik Okány, Zsadány, 
Biharugra, Körösnagyharsány, Beregböszörmény, Komádi felé, Borsnál megy át a határon, 
utána megy Nagyváradra, onnan pedig Hegyközkovácsiba, és ott ér véget. A tervek között 
szerepel, hogy a későbbiek folyamán szeretnék ezt a pályázatot tovább fejleszteni, és újabb 
pályázat keretében Nagyváradról Debrecenig, onnan pedig Békéscsabára kiépíteni a hálózatot. 
Ez most 5%-os támogatási intenzitású, de az önkormányzatoknak 30%-os önerővel is írhatnak 
ki pályázatot. Eredetileg nem ezt, hanem egy 3 millió eurós pályázatot szerettek volna beadni, 
de ott a nyerési esélyek csökkentek volna, mivel összesen 4 millió euró pályázati alap  állt 
rendelkezésre.  
 
Bővebb tájékoztatást most nem kíván adni, mivel az üzleti titkot sértene, de annyit el tud 
mondani, hogy a kistérség úgy ítélte meg, hogy érdemes befektetni ebbe a rendszerbe. Nem 
beszélve arról, hogy egy saját hálózattal rendelkeznek, amin akár a közbiztonsági figyelő 
berendezésektől kezdve a lakossági ügyintézésen keresztül igen nagy sávszélességben lehet 
kommunikálni, és az önerő nagyon hamar meg fog térülni. Mindenesetre javasolja, hogy a 
pályázatot nyújtsák be.    
 
Mivel több 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 
18/2012. (I. 26.)  határozata: 

 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

támogatja, hogy a Békési Kistérségi Társulás 
pályázatot nyújtson be a Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-
2013 HURO/1101 kiírás 1. prioritási tengely 1.2 
beavatkozási terület 1.2.1 tevékenységi területre. A 
nettó 1.042.524 EUR összköltségű pályázat Békés 
Város Önkormányzatára eső saját erő részét, nettó 
28.695 EUR összeget többlet tagdíj befizetésével 
2012. évi költségvetésében biztosítja. 

 
2. A pályázat többlet előkészítési költségeire bruttó 

624.800,- Ft összeget – mint a Békési Kistérségi 
Társulás költségvetésébe történő többlet tagdíj 
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befizetést – Békés Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 2/2012. (I. 26.) számú 
határozatával elrendelt   z á r t   ü l é s   tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 
ülésterem elhagyására.  
 
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.  
 
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület  n y í l t   ülésen folytatja 
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  
 
Interpellációkra adott válaszok: 
 

- Mucsi András képviselő interpellációira adott válaszok 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: A válaszokat elfogadja.   
 

- Vámos László képviselő interpellációira adott válaszok 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Az. 1. pontra adott választ elfogadja. A 2. pontra adott választ 
nem fogadja el, mivel nem ért vele egyet.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő nem fogadta el a 2. választ, szavazásra 
bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2012. (I. 26.)  határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete Vámos László 
képviselőnek a 2011. december 1-jei testületi ülésen 
elhangzott interpellációjára adott választ a jelzőlámpás 
forgalomirányítással kapcsolatban nem fogadja el. Felkéri 
a Pénzügyi Bizottságot, hogy a soron következő ülésén 
vizsgálja ki az interpellációt. 
 
Határidő:  2012. februári bizottsági ülés  
Felelős:  Balázs László bizottsági elnök 
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- Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott válasz 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A választ elfogadja.   
 

- Mészáros Sándor képviselő interpellációira adott válaszok 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Pontonként nyilatkozik az alábbiak szerint: 
 

1. pont: elfogadja 
2. pont: elfogadja – Megerősítésként a lakók által benyújtott kérelmet majd becsatolja, 

kéri, tájékoztassák őket, hogyan zajlik le, és mennyibe kerül 
3. pont: elfogadja, de az igazi megoldást nem látja. Talán majd a rendőrséggel kellene 

valamit kidolgozni, hogyan tudnák megfogni, illetve szankcionálni a nem megfelelő 
magatartást tanúsító személyeket.  

   
B e j e l e n t é s e k   -   i n t e r p e l l á c i ó k : 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A gyógyfürdőben nemrég 15 kezelésen vett részt, és ez 
alkalmat adott arra, hogy átlássa a működését és a problémákat. Ez egy nagyon szép épület, és 
nagyon kellemes itt felüdülni, és kezelésen részt venni.  
 
Azonban vannak anomáliák, elég sok mindent felsoroltak az ott dolgozók. Bár a Műszaki 
Osztályon tudnak már erről a problémáról, de neki is elmondták, hogy már az ősz óta 
folyamatosan 4 m3 víz kerül a súlyfürdő alá naponként. Ez azt jelenti, hogy jó 100 m3 víz 
biztosan a gyógyfürdő alá került. Mindenképpen meg kell vizsgálni, hogyan lehet ezt 
megszüntetni, mert el lehet képzelni, hogy milyen következménye lehet később, ha nem tárják 
fel, és nem szüntetik meg a hibát. Ezért ezt mindenképpen meg kell oldani.  
 
A másik kardinális kérdés a meleg víz fogyása, ugyanis az ottani bojler nem elegendő a 
kiszolgáló helyiségek ellátására. Elmondták, hogy már történtek lépések, de azt gyanítják, 
hogy azok nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy a kiszolgáló helyiségeket el tudják látni 
meleg vízzel. Ugyanis a napokban is 30 C fokos volt a víz, amivel lehetetlen gyógykezelni, 
minimum 32-36 C fokosnak kellene lennie. Ez a probléma már reggel 9 órakor előáll, és mire 
délutánra helyreállna, megfelelő lenne a meleg víz, akkor viszont már nincsenek kezelések.  
 
Az utcán lévő nagy gödör helyére egy aknát kell építeni, mert balesetveszélyes, valaki 
beleeshet.  
 
Valamennyi problémát nem sorolja fel, mert ezeket leírta, és odaadja Gál András műszaki 
osztályvezetőnek.  
 
A fentieken túlmenően szólni kíván még egy dilemmáról. Elmondták, hogy a dolgozók között 
feszültséget okoz az, hogy nagyjából csak a dolgozók fele kap cafetéria jegyet, mivel más 
foglalkoztatási jogviszonyban vannak, holott a munka, a felelősség azonos, és mindannyian az 
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ottani betegek gyógyulását szolgálják. Ezért ezt véleménye szerint valamilyen úton-módon 
orvosolni kell.    
 
Az elmondottak miatt aggódik, és kéri, hogy próbálják megóvni még most ezt a szép 
gyógyfürdőt, mivel az uszodával összekapcsolódva hosszú távon olyan komplexum, amelyre 
méltón lehetnek büszkék a békésiek, és tegyenek meg mindent, hogy az épületkomplexum is 
méltó állapotban maradjon. Most úgy tűnik, hogy ez kicsit veszélyben van.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Örül annak, hogy a képviselő úr is rávilágított arra, amire már ő 
is rávilágít már jó fél éve. Nagyon sok olyan probléma van, aminek a megoldása folyamatban 
van, majd írásban megválaszolnak rá, ezeket neki is jelezték. Nem tudják, hogy hová folyik a 
víz. Most úgy látják, hogy talán visszafelé folyik a rendszerbe, tehát nem az épület alá, mert 
nincs megrepedve a vezeték. A kivitelezőket folyamatosan felszólítják a Műszaki Osztály 
részéről az észlelt hibák feltárására és megszüntetésére.  
 
Alapvető probléma van a fürdő szakmai vezetésével. A maga részéről nincs megelégedve 
azzal, ami ott folyik, már kezdetektől fogva ezt folyamatosan szóvá teszi. Úgy látszik, hogy 
valamilyen hathatósabb lépést kell tenni, mert nem ezért csinálták a fürdőt.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Lakossági megkeresésre elmondja, hogy a Kisvasút sor és 
Szabadkai u. sarkán nincs közvilágítás. Eggyel visszább lévő utcánál, a Mátyás király u. 
sarkán van még közvilágítás, de utána nincs. Villanyoszlop található ott, ezért kéri, vizsgálják 
meg, hogy milyen költséggel lehetne felszerelni oda a közvilágítást.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Mivel az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság most már 
önkormányzati tűzoltóság lesz, úgy tudja, hogy a támogatás folyósítása most már a hivatalhoz 
fog történni. Kérdése, hogy történt ebben már valamilyen lépés, vagy nem?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy semmiféle hivatalos 
értesítést nem kaptak.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Köszöni a választ, akkor erre külön már nem kér írásos 
választ.  
 
Az utak gréderezésével kapcsolatban már interpellált egy párszor. Most összegyűjtött néhány 
dűlőt, amelyeken el kellene végezni a gréderezést. A listát majd leadja a Műszaki Osztályon. 
Ehhez kapcsolódóan javasolja, hogy néhány, nagyobb területen gazdálkodó személyt 
keressenek meg, mivel ők hajlandók lennének hektáronként 100-200 Ft-ot fizetni is azért, 
hogy az utak rendben legyenek tartva, ezért velük tárgyalni kellene, és közösen rendbe tudnák 
tenni ezeket az utakat.  
 
Lakossági kérésre kérdezi, hogy az önkormányzat rendeletben megtilthatja-e a városban a 
házalást? Az utóbbi időben a környékükön elég sok besurranás, kapunyitás, lopás, stb. történt. 
Voltak, akiket rajta kaptak a rendőrök, voltak akiket nem.  
 
Beszéltek már arról, hogy a Teleki utcán nem ártana egy sebességkorlátozó fekvő rendőrt 
elhelyezni a gimnáziumi tornaterem környékén, vagy kicsit lejjebb.  
 
Határozott kérése továbbá, hogy Templom-közön lévő nagy gödröt az idén szüntessék meg, 
ugyanis a múlt héten egy idős bácsi beleesett, ő segítette ki.  
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DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: A házalás megtiltásával kapcsolatos kérdésre válaszolva 
elmondja, hogy egyszer már megvizsgálták ezt a kérdést. A kereskedelmi törvény teszi 
lehetővé a házaló kereskedési formát, ezért ezt önkormányzati rendeletben nem lehet 
megtiltani. A korábbi vizsgálatnak is az volt az eredménye, hogy széleskörű lakossági 
tájékoztatással lehet eredményt elérni. A korábbi alkalommal valamennyi helyi médiumban 
tájékoztatót tettek közzé, és ezt lenne célszerű, akár évente többször is közzétenni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarittabéról tegnap faxon 
meghívás érkezett a téli kulturális találkozó megnyitó ünnepségére január 28-ára. Megkéri a 
képviselőket, hogy aki szeretne elmenni, az jelezze felé, és gépkocsit biztosítanak. 
Mindenképpen szeretnének majd később hivatalos delegációval elmenni Magyarittabéra, mert 
ígéretet tettek arra, hogy segítenek a kettős állampolgárság ügyintézésében.    
 
Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a hivatal munkatársai munkáját, 
a képviselő-testület ülését befejezettnek nyilvánítja.  
  
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 
 polgármester                    jegyző  
  
 
 
 
 
 
 
  
 


