JEGYZŐKÖNYV

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2011. december 23-án, a Városháza
Kistermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli n y í l t üléséről.

Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László,
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila
képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Farkas László aljegyző
Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője
Bimbó Mária Igazgatási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Uhrin Anna jogász
Sápi András oktatási referens
meghívottak

Igazoltan távolmaradt:

Pataki István képviselő

Az ülés kezdésének időpontja: 14.45 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselők többsége, 10
képviselő jelen van. A rendkívüli ülés összehívásának indokát a meghívóban jelezték.
Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását azzal, hogy az 1. napirendi
pontot zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület, mivel a nyilvános tárgyalás üzleti
érdekeket sérthet. Ezért javasolja, hogy előbb a nyílt ülésen tárgyalandó 2. és 3. napirendi
pontot tárgyalják meg, az 1. napirendi pontot pedig harmadikként, zárt ülésen.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadására
vonatkozó fenti javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
417/2011. (XII. 23.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. december 23-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Víz- és csatornadíjak megállapítása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

2. Alapító okirat javítások és intézményi átszervezések
előkészítése
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

3. Kistérségi informatikai hálózat üzemeltetési kérdései
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

1. napirendi pont:

Víz- és csatornadíjak megállapítása

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja elsőként az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
418/2011. (XII. 23.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete a 378/2011. (XII. 01.)
számú határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Békés Város Képviselő-testülete a lakossági és
önkormányzati vízdíjakat az alábbiak szerint állapítja meg
a 2011. december 28-tól 2012. december 31-ig terjedő
időtartamra. A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák:
- lakossági fogyasztó vízdíj:
- önkormányzati fogyasztó vízdíj:
Határidő:
Felelős:

202,00 Ft/m3
275,00 Ft/m3

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2011. (XII. 24.) önkormányzati rendelete:
AZ IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI
SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL
SZÓLÓ 55/2008. (XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
32/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
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2. napirendi pont:

Alapító okirat
előkészítése

javítások

és

intézményi

átszervezések

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az eredeti
előterjesztéshez kiosztottak egy kiegészítést, amely szerint a Belencéres Néptáncegyüttes
működtetését a Kecskeméti Gábor Kulturális Központra bíznák. Tekintettel arra, hogy a
Kistérségi Iskola, mint közoktatási intézmény várhatóan állami fenntartásba kerül, ezáltal már
nem foghatnák fel városi néptáncegyüttesként. Mivel a művészetoktatás nem kötelező
önkormányzati feladat, nem tudhatják, hogy a jövőben hogyan alakul a finanszírozása.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést az írásos kiegészítésnek megfelelő módosításokkal.
RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy a Kulturális Központon belül létrehozzák a
táncegyüttes finanszírozására szolgáló alapítványi, vagy egyesületi formát?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Igen, célszerű lenne egy alapítványt, vagy egyesületet
létrehozni, amelyben képviseletet kapna mindenki, aki valamilyen szinten érintett a
táncegyüttes működtetésében (zeneiskola, szülők, stb.).
DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: A fentiekhez hozzáfűzi, hogy az intézményi rész eggyé
válik a javaslat szerint, azonban a Belencéres Alapítványra továbbra is szükség lenne, hogy a
szponzorok anyagilag támogatni tudják az együttest.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A Vásárszél u. 2. alatt van a fogászati
szakrendelés is, amelyet nem lát az alapító okiratban. A javaslat szerint társasházzá alakítják
az épületet? A fogászat máshová tartozik?
SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Válaszában elmondja, hogy a József A. u. 5. alatti
rendelőintézeti ingatlanban sincsenek külön felsorolva a háziorvosok, akik mint vállalkozók,
külső szolgáltatók, csak a rendelőintézet saját szakrendelései. Ugyanez a helyzet a vállalkozó
fogorvosokkal is, tehát semmi változás nem történik, eddig is így tartalmazta az alapító okirat.
DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: A fentiekhez hozzáfűzi, hogy a vállalkozó háziorvosok,
fogorvosok feladatellátási szerződés alapján látják el a feladatukat, és infrastruktúrát biztosít
számukra az intézmény.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat az írásos kiegészítésben foglaltak
figyelembevételével.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
419/2011. (XII. 23.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 387/2011. (XII.1.) számú
határozatával elfogadott alapító okirata 2.J/ pontját az alábbi 2.J/ pontra javítja:
J/ Az intézmény vagyona
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A tagtelepülések által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes
önkormányzati törzsvagyon:

Helyrajzi
száma
5612/A/3
5612/B/1

2310

Címe
5630 Békés, Jantyik
M. u. 21-25.
5630 Békés, Jantyik
M. u. 21-25.
5630 Békés, József A.
u. 12.
5630 Békés, Kossuth
u. 4.
5630 Békés, Petőfi u.
1.
5641 Tarhos, Kossuth
u. 49-51.

5633
793/2
49

Megjegyzés
Általános iskola: az intézmény kizárólagos
használatában
Sportcsarnok: Békési Kistérségi Iskola és a
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport
és Turisztikai Központ közös használatában
Általános Iskola
Orvosi ügyelettel közösen
Alapfokú Művészeti Iskola
Alsó tagozatos általános iskola

Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi eszköznek
minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a fenntartó hozzájárulásával
dönthet.
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat mellékleteként fogadja el.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
420/2011. (XII. 23.) határozata:
a) Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ 388/2011. (XII.1.) számú határozattal elfogadott alapító okirata 2.I/
pontját az alábbi 2.I/ pontra javítja:
2.I/ Az intézmény vagyona:
Helyrajzi száma
Címe
0762
Békés, Csatorna
6929/50
Békés -Dánfok
1265/B/1
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14.
5612/A/1
5630 Békés, Jantyik u. 23-25.
5612/B/1

Megjegyzés

Strand
Üdülőközpont
Uszoda
Kulturális Központ: az intézmény
kizárólagos használatában
Sportcsarnok: A Békési
Kistérségi Iskolával közös
5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. használatban
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3917/1

5630 Békés, Szarvasi u. 34.

Sportpálya

Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi eszköznek
minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a fenntartó
hozzájárulásával dönthet.
b) Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport
és Turisztikai Központ 388/2011. (XII.1.) számú határozatta elfogadott alapító okirata
3.A/ pontját az alábbi 3.A/ pontra javítja:
3.

Az intézmény tevékenységei
Megnevezés

Szakfeladat száma

A/ Alaptevékenységek
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

9105011

Művelődési központok, házak tevékenysége

9105021

Alkotóművészeti tevékenység

9003001

Táncművészeti tevékenység

9001221

Előadó –művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység

9002001

Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység

9329191

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

9313011

Nemzeti ünnepek szervezése, lebonyolítása
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése,
lebonyolítása
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8411911
8411921

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

8903021

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

9004001

Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9499001

Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás

9329181

Nem szakmai felnőtt és egyéb oktatás

8559311

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

8559321

Kulturális képzés

8552001

Internet hozzáférés biztosítása

6190001

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8219002

Egyéb postai, futárpostai tevékenység (Télapó)

5320001

Éttermi, mozgó vendéglátás

5610001

Könyv-kiskereskedelem

4761001

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

4763001

Belvízi személyszállítás

5030101

8230001
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Szállodai szolgáltatás

5510001

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

5520011

Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás

5520021

Kempingszolgáltatás

5530001

Rendezvényi étkeztetés

5621001

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7721001

Videokazetta, lemez kölcsönzése

7722001

Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

7729001

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7730001

Utazásközvetítés

7911001

Utazásszervezés

7912001

Egyéb foglalás

7990001

Edzőtáborok működtetése és fejlesztése

9311011

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

9311021

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

9313011

Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-)
tevékenysége és támogatása

9313021

Vásári szórakoztatás

9321011

Vidámparkok üzemeltetése

9321021

Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése

9321091

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

9329111

Táncterem működtetése

9329121

Fizikai közérzetet javító szolgáltatások

9604001

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820021
6820022

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat mellékleteként fogadja el.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
421/2011. (XII. 23.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet 389/2011. (XII.1.) számú határozatával elfogadott alapító okirata 2.H/
pontját az alábbi 2.H/ pontra javítja:
H/

Az intézmény vagyona
Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott, korlátozottan
forgalomképes önkormányzati törzsvagyon:
Helyrajzi
száma
76
1265/A/1
1265/A/2
1265/A/3

Címe
5630 Békés, Rákóczi u.
16.
5630 Békés, Kőrösi Cs.
S. u. 14.
5630 Békés, Kőrösi Cs.
S. u. 14.
5630 Békés, Kőrösi Cs.
S. u. 14.

2340
3444

Megjegyzés
bölcsőde
Járóbeteg szakrendelés: Balneoterápia
az intézmény kizárólagos használatában
Járóbeteg szakrendelés: Fizikoterápia
az intézmény kizárólagos használatában
Járóbeteg szakrendelés:
Fogadóhelyiségek
az intézmény kizárólagos használatában
rendelőintézet
bölcsőde
Bőrgyógyászat,
pszichiátria

5630 József A. u. 5.
5630 Bajza u. 1.
5630 Békés, Vásárszél
3922
u. 2.
5630 Békés, Jantyik u.
bölcsőde
5609
29.
5630 Békés, Fábián u.
bölcsőde
6597/3
25/2.
Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi
eszköznek minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a
fenntartó hozzájárulásával dönthet.
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat mellékleteként fogadja
el.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
422/2011. (XII. 23.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete megbízza a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központot a Belencéres Néptáncegyüttes működtetésével
a költségvetésben e célra biztosított keret terhére.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Koszecz Sándor igazgató
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
423/2011. (XII. 23.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete 2012. július 1-jétől a
Békési Kistérségi Iskola alapfokú művészetoktatási
intézményegységét szakmailag önálló költségvetési
szervként kívánja működtetni, gazdálkodási feladataival a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központot bízza meg. Kéri
polgármesterét, hogy az átszervezéshez szükséges
egyeztetéseket folytassa le, illetve az alapító okiratok
módosítását legkésőbb 2012. május 31-ig terjessze a
képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
beszámolásra 2012. május 31.
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 417/2011. (XII. 23.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben meghatározottak szerint külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után megadja a szót Rácz Attila képviselőnek, aki néhány bejelentéssel
kíván élni.
RÁCZ ATTILA képviselő: Korábbi képviselő-testületi ülésen már bejelentette, hogy
megalakult a Fészek Békési Nagycsaládos Közhasznú Egyesület. Most arról tájékoztatja a
képviselőket, hogy december elején 50 rászoruló gyermek kapott mikuláscsomagot az
Egyesülettől.
Az ősszel már javasolta, hogy a testület a jövő évi első negyedévi munkatervébe vegye fel az
alapellátást végző vállalkozó háziorvosok helyi iparűzési adó megfizetése alóli mentesítését.
Javaslatát azzal indokolja, hogy idősödik városunkban a háziorvosi réteg, és ezzel a
lehetőséggel talán vonzerőt jelenthetnének fiatal orvosok számára.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez utóbbi bejelentéssel kapcsolatban válaszolja, hogy meg
fogják vizsgálni ezt a kérdést.
Mivel több bejelentés, és napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselők
munkáját, a képviselő-testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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