JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 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, Balázs László, Pocsaji Ildikó, Mucsi András,
Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila, Pataki István képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Farkas László aljegyző
Kis Eszter Békési Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Nagy Károlyné Békési Kistérségi Általános Iskola gaz. vezetője
Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda vezetője
Koszecz Sándor Békés Városi Kulturális Központ igazgatója
Balog István Békési Kistérségi Iroda vezetője
Almási Gyöngyvér pályázó
Fazekas Ágnes pályázó
Kádasné Öreg Julianna pályázó
Kiss József pályázó
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Simándi Béla Békés TV
Fábri Andrásné Munkáspárt Helyi Szervezete
Váczi Julianna gazdasági osztályvezető
Gál András műszaki osztályvezető
Bimbó Mária igazgatási osztályvezető
Sztrein Beáta osztályvezető helyettes
Dr. Uhrin Anna jogász
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Sápi András oktatási referens
Kálmán Tibor sportreferens
Barna Barbara műszaki ügyintéző
a polgármesteri hivatal munkatársai
meghívottak

Igazoltan távolmaradt:

Mészáros Sándor, Barkász Sándor,

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 és Mészáros Sándor képviselők előre
jelezték távolmaradásukat, mivel más irányú elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a
mai testületi ülésen.
A napirend elfogadása előtt szomorú kötelességüknek kell eleget tenniük. A múlt szombaton
elhunyt volt képviselő-társuk Békés Város országgyűlési képviselője Pallag László, aki két

cikluson keresztül volt országgyűlési képviselő. Kéri, hogy emlékének tisztelegjenek egy
perces néma felállással.
A néma tisztelgés után megadja a szót Bereczki Lászlónénak, a Békési Kistérségi Óvoda
vezetőjének, aki jelezte, hogy szólni kíván néhány szót.
BERECZKI LÁSZLÓNÉ óvodavezető: Azért kért szót, mert egy nagyon nagy esemény az
óvodák életében a 2011. év. Brunszvik Teréz, az első kisdedóvó megalapítója halálának a
150. évfordulóját ünneplik ebben az évben, és egy nagyszabású megyei rendezvénysorozat
kezdődött el tavasszal az Ipszilon Pedagógiai Intézet és a Békés Megyei óvodák részvételével.
Szakmai utókonferencia, szakmai napok a különböző városi óvodákban, amelyen
Polgármester Úr is megtisztelte őket jelenlétével a Baky utcai központi óvodában. Volt Tarka
Konferencia, és most október 15-én lesz egy záró gála a Békés Városi Kulturális Központban
a városi óvodások műsorával, amelyre minden képviselőnek meghívóval kedveskednek. A
gála védnökéül felkérték Izsó Gábor Polgármester Urat, aki ezt elvállalta, melyet ezúton
szeretne megköszönni. Ez jótékonysági gála, és a bevételt az óvodák alapítványainak a
fejlesztésére szeretnék fordítani, de elsősorban nem erről szól ez a gála. Kér mindenkit, hogy
hívják el ismerőseiket is, nézzék meg a műsort. Felnőttek és gyerekek is találnak benne az
érdeklődésüknek megfelelő műsorszámot. Mind az óvónők, mind a gyerekek szorgalmasan
készülnek erre a gálára, és kéri a képviselőket, hogy gyermekeikkel, vagy unokáikkal
legyenek szívesek részt venni ezen a rendezvényen, hogy minél többen tiszteleghessenek a
nagy kisdedóvó halálának évfordulóján.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönik szépen a meghívást. A maga részéről biztosan ott
lesz, és kéri képviselő-társait is, hogy terjesszék ezt a lehetőséget, hiszen úgy tudja, hogy az
országban elsőként itt vetődött fel, hogy megemlékezzenek Brunszvik Teréz halálának 150.
évfordulójáról. Ennek jelentősége részben óvodapedagógiai történeti, másrészt kegyeleti
értékű, és dicséri a békésiek és Békés Megyeiek aktivitását. Mindenkit nagy szeretettel
várnak.
Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy vegyék fel a mai ülés
napirendjére a meghívóban nem szereplő, pótlólag kipostázott, illetve most kiosztott alábbi
előterjesztéseket is nyílt ülésen:
IV/15. sorszámmal:

A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló
10/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

IV/16. sorszámmal: Településrendezési eszközök módosítása
Javasolja továbbá, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben
tárgyalják meg azzal a módosítással, hogy az új napirendi pontokként felvett IV/15. és IV/16.
sorszámú egyéb előterjesztéseket a nyílt ülés végén, a IV/7. sorszámú egyéb előterjesztés
megtárgyalását követően tárgyalják meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fentiek szerint szavazásra bocsátja a napirendi
javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
305/2011. (IX. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. szeptember 29-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I.

I/1.

I/2.

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

Izsó Gábor polgármester

Tájékoztató az
végrehajtásáról

előző

Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

elfogadott

határozatok

ülésen

1. Tájékoztató
a
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerv
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos programjáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Dr. Benedekfi Katalin kistérségi tisztifőorvos

egészséges

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő:

III.

képviselő-testületi

Tárnok Lászlóné jegyző

Előterjesztések

2. Tájékoztató a Békési Kistérségi Iroda 2010. évi munkájáról, valamint a Békési
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Balog István irodavezető
3. Az önkormányzati fenntartású utak javításáról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV.

Egyéb előterjesztések
1. Tájékoztató a kistérségi informatikai hálózat működtetésével kapcsolatos
ügyekről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Balog István irodavezető, Békési Kistérségi Iroda
2. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatói álláshelye
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Közoktatási intézmények létszámkeretének jóváhagyása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Kőrösi Csoma Sándor
u. 14. sz. alatti telephelyén létesült beruházások jogi helyzetének és
nyilvántartásainak rendezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület alapszabály-tervezetének
megismerése, alapító tagként való részvétel, polgármester felhatalmazása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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6. Üzemelő Vízbázisok Biztonságba helyezése elnevezésű, KEOP-2.2.3./B/092010-0004 projekttel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Gellén János földterület vásárlási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 10/2009.
(III. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói állására beérkezett
pályázatok elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Közművesítési hozzájárulási kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Fellebbezés elbírálása közterület használati ügyben
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Lakáscserére vonatkozó kérelmek
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
V.

Bejelentések, interpellációk

Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

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

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület a tájékoztatót, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
306/2011. (IX. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót 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
307/2011. (IX. 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

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Mostantól ezzel a tájékoztatóval szeretnék a képviselőtestület tagjainak a munkáját segíteni, hogy az aktuális jogszabályi változásokról, illetve az új
jogszabályokról tájékoztatást kapjanak. Az intézményvezetők is hozzájutnak a tájékoztatóhoz,
gondolja, hogy számukra is hasznos és jó lesz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönik ezt a fajta tájékoztatást, amely bizonyára mindenkinek
hasznos lesz a jövőben. 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
308/2011. (IX. 29.) 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:

Tájékoztató a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv egészséges
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos programjáról

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy írásban néhány kérdést
tettek fel az előterjesztés készítőjének, és mivel az intézmény részéről nem tudnak
személyesen részt venni a mai testületi ülésen, ezért írásban válaszoltak. A válaszokat
pótlólag kiosztották a képviselőknek. Egy kis időt ad arra, hogy mindenki tanulmányozza át.
Az önkormányzat részéről is felkértek gyermekétkeztetésben jártas szakértőket, hogy
véleményezze az anyagot, és ennek nyomán tették fel kérdéseiket.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A mai ülésen
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság mellett az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság ülésén elhangzottakat is ő tolmácsolja, mivel mindkét bizottság ülését ő
vezette az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének távollétében.
Mind a két bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Nagyon alapos anyagról van szó,
hosszasan tárgyalták mindkét bizottság ülésén. A gyermekek egészsége nagyon fontos, ezért
értékelték a Kistérségi Általános Iskola főzőkonyhája által biztosított étrendet. A bizottsági
tagok, képviselők kérdéseket tettek fel, véleményt fogalmaztak meg. Azzal egészítené ki,
hogy várják az iskola részéről az esetleges pályázati lehetőséget, hogy a konyhai eszközöket,
étkészletet, tányérokat fel lehessen újítani. Mindkét bizottság támogatta az előterjesztést.
VÁMOS LÁSZLÓ oktatási tanácsnok: A bizottsági ülésen kicsit részletesebben elmondta,
hogy mi a véleménye. Azt szeretné kiemelni, és fenntartani az ott elmondott véleményét,
hogy a gyermekek húsadagját nem szabad csökkenteni, mert van egy étlapértékelés címen egy
olyan megjegyzés, amelyben a hús mennyiségét sokallják az előterjesztők. Változatlanul
fenntartja, hogy nem sok az, ami ott meg van jelölve, inkább a hús minőségén kell majd
változtatni, pl. több halat, szárnyast kell adni. Az a húsmennyiség igenis kell a fejlődő
szervezetnek. Egyébként összességében az anyagot korrektnek tartja.
RÁCZ ATTILA képviselő: Azért tartották fontosnak ezt a témát napirendre venni, mert
fontosnak tartják, hogy az iskolába járó gyermekek egészséges táplálékhoz jussanak. A
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnek és a Magyar Gasztronómiai Szövetségnek az volt
az elgondolása, amikor ezt a programot elindították, hogy a rendelkezésre álló
nyersanyagokból, és az élelmezési normából olyan táplálékot állítsanak elő az étkeztetéssel
foglalkozó konyhák, amely egészséges fiatalokat nevel. A békési konyhák már korábban is
kapcsolatban voltak ezzel a programmal, és szeretnék, ha a továbbiakban is ez a program
fenntartható lenne, és akkor tudnak értelmes, okos, egészséges felnőtteket nevelni, ha ezt már
a gyermekkorban is a táplálkozással biztosítani tudják.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Az írásban feltett kérdések közül a 7. kérdésre kíván még
egyszer rákérdezni. Helyi szállítók, őstermelők, bio élelmiszerek bevonására van-e referencia,
kialakított megállapodási, szerződéses, ellenőrzési rendszer, adminisztratív minta, vagy azt az
adott főzőkonyhának kell megszerveznie? Erre azt a választ kapták, hogy helyi szállítókkal,
őstermelőkkel történő kapcsolatfelvételre, adminisztrációra tudomásuk szerint nincs
referencia. Ezért továbbra is felteszi a kérdést, van-e lehetőség arra, hogy helyi termelőkkel
valamilyen kompromisszumot kössenek?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, természetesen van lehetőség, hiszen a
közbeszerzés jelenlegi állása szerint erre lehetőség van. Többen élnek is vele, pl. a hivatali
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konyha Kovács István húsipari vállalkozótól szerzi be a húst. Erre több lehetőség is van
egyébként, pl. dolgoznak egy olyan közmunka programon, ami ha sikeres lesz, akkor néhány
hektáron egy felmérés alapján tudnának termelni olyan zöldségeket és növényi tápanyagokat,
amelyeket fel tudnak a közétkeztetésben dolgozni. Ez duplán hasznos lenne, mert közmunkát
és élelmiszert is biztosítanának vele, és személyesen is tudnák felügyelni, hogy az előállítás
megfelelő technológiával történjen, és egészséges élelmiszer legyen. A helyi termelők és helyi
beszállítók esetében általában az ár az, ami sajnos több esetben más irányba kényszeríti a
konyhákat, hiszen a nagyobb mennyiségben árusított termékeket a nagyobb beszállítók sokkal
olcsóbban tudják adni. Annak ellenére, hogy arra törekszik az önkormányzat, hogy
egészséges táplálkozást biztosítson a gyerekeknek, valahol mégis a szülők pénztárcájára hat
ki. A szülő nem biztos, hogy meg tudja fizetni az amúgy is nehéz helyzetben. Ez tehát nagyon
kényes kérdés, a kapukat viszont természetesen kitárják, lehetőség lesz, ha a jelenlegi
közbeszerzési szerződések lejárnak, újra indítják ezt a lehetőséget. Vannak olyan problémák
is, amelyeket meg kellene, és meg lehet oldani, pl,, hogy a helyi gazdák szövetkezzenek,
hiszen nagyon nagy mennyiségekről van szó, és mondjuk a több tonna burgonyát nem
mázsánként veszik meg a piacon, hanem egy tételben. Vagy ha valaki behoz 10 kilónyi
zöldbabot, azt nem tudják megvenni, mert nem elég. Reméli, hogy a helyi gazdák
kihasználják ezt a lehetőséget.
KIS ESZTER igazgató: Elmondja, hogy székhely intézményük 1400 körül, a Dr. Hepp
Tagiskola főzőkonyhája kb. 600 adag körül főz, tehát a nyersanyag beszerzést nem lehet tíz
kilónként megoldani. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a mintamenza programban részt
vesznek, és továbbra is részt kívánnak venni, és kérik majd a szakmai segítséget, hogy az
étrendet, a megadott szempontok alapján hogyan állítsák össze. Bíznak benne, hogy ezt meg
is fogják kapni. A bizottsági ülésen el is hangzott, hogy ha előre egy hónapra elküldik az
étrendet, akkor talán lesz lehetőségük arra, hogy megnézzék, megfelelnek-e a jogszabályi
előírásoknak, illetve szempontoknak. Arra még nem látnak lehetőséget, hogy mintaétlapokat
küldjenek számukra. A bizottsági ülésen résztvevő közegészségügyi osztályvezető asszonnyal
beszélt az élelmezésvezetőjük, és mivel a gyulai közétkeztetésről olyan sok jót írnak a Békés
Megyei Hírlapban, kérte, hogy a gyulai konyháktól kapjunk ilyen mintaétlapot, de nem
támogatta, mert szerinte még az sem felel meg az elvárásoknak.
Nem csak arra szeretnének pályázni, és forrást kérni, hogy a kulturált étkeztetéshez
evőeszközöket, tányérokat, étkészletet biztosítsanak, hanem a konyhatechnikai eszközöket is
fel kellene újítaniuk, amennyiben ilyen egészséges ételeket kell majd előállítaniuk; ilyenek a
gőzpárolók, grillsütők, bő zsiradék nélküli sütési lehetőség stb.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A hozzászólások aktivitásából is látszik, hogy mindenkit
érdekel ez a téma, hiszen jövőnk a gyermek és az ifjúság, és nagyon fontos, hogyan indul el
az életpályán fizikailag, melynek egyik része a táplálkozás, a másik része pedig a mozgás.
Megvilágították, hogy mit szeretnének, és milyen lehetőségeik vannak. Ez a mintamenza
program azt jelzi, hogy egyre közeledik a gyermekétkeztetésük az optimálishoz,
megpróbálják ezeket biztosítani. Ami a technikai eszközöket illeti, ezeket csak fokozatosan
lehet biztosítani, egyszerre nem. Egy modern eszközökkel felszerelt konyhát adtak át nemrég
a Hajnal István Idősek Otthonában, ahol olyan konyhatechnológiával készítik pl. a húst, hogy
1 kg-ból 95 dkg megmarad a sütés, párolás után, amely finom és egészséges. Ezek a
konyhatechnikai eszközök nagyon drágák, és felújítás is nagyon sokba kerül. Az
önkormányzatnak is ebbe az irányba kell fokozatosan haladni, és bíznak benne, ha lesznek
pályázati lehetőség, tudnak is haladni.
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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
309/2011. (IX. 29.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv egészséges
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos programjáról
szóló tájékoztatót tudomásul vesz.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
kéri a Békési Kistérségi Általános Iskola,
Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját,
hogy továbbra is vegyen részt a Menza Minta =
Mintamenza programban.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Kis Eszter igazgató

Tájékoztató a Békési Kistérségi Iroda 2010. évi munkájáról,
valamint a Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyása

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag támogatta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
310/2011. (IX. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési
Kistérségi Iroda 2010. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

8

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
311/2011. (IX. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési
Kistérségi Társulás 40/2011. (IX. 13.) határozatában
foglaltak szerint – mely jelen határozat mellékletét képezi
– jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA: Az önkormányzati fenntartású utak javításáról szóló tájékoztató
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag támogatta.
RÁCZ ATTILA képviselő: Továbbra is fenntartja azt az interpellációs kérését, hogy a Tóth
utcai lakosoknak egy értesítést küldjenek arról, amit a bizottsági ülésen megfogalmaztak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
312/2012. (IX. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati fenntartású utak javításáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
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.) Tájékoztató a kistérségi informatikai hálózat működtetésével kapcsolatos ügyekről
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag támogatta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy lassan lejár az öt éves fenntartási
kötelezettség, és teljes mértékben az ezt megvalósító kistérségi települések tulajdonába megy
át a hálózat. Ennek a további működtetése és fejlesztése nagy lehetőség, hiszen egy komoly
vagyonról van szó. A hálózat bővítése, fejlesztése pályázati úton lesz lehetséges.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
313/2011. (IX. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési
Kistérségi Iroda kistérségi informatikai hálózat
működtetésével kapcsolatos ügyekről szóló tájékoztatóját
tudomásul veszi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
2.) Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatói álláshelye
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti az öt pályázó közül megjelent alábbi négy pályázót:
Almási Gyöngyvért, Fazekas Ágnest, Kádasné Öreg Juliannát, Kiss Józsefet.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság megvizsgálta, hogy formailag megfelelnek-e
a pályázatok a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Ennek alapján Almási Gyöngyvér,
Fazekas Ágnes, Kádasné Öreg Julianna és Kiss József pályázatát érvényesnek javasolják
elfogadni, Opra Szabó László pályázatát viszont érvénytelennek javasolják elfogadni, mivel
nem rendelkezik a pályázati kiírásban meghatározott szakmai végzettséggel. A bizottság
szakmai szempontból nem foglalt állást egyik pályázó mellett sem. A jogszabályban
meghatározott eseti bizottság megvizsgálta a pályázatokat, és meghallgatta a pályázókat, és 4
igen szavazattal, 1 tartózkodással Kádasné Öreg Juliannát tartotta a legalkalmasabbnak az
igazgatói álláshely betöltésére.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Lehetőséget ad a pályázóknak arra, hogy pályázatukat szóban
kiegészítsék, vagy ha az intézmény működtetésével kapcsolatban szólni kívánnak.
ALMÁSI GYÖNGYVÉR: Üdvözli Polgármester Urat és a Képviselő-testület valamennyi
tagját. Lassan 12 éve dolgozik az intézményben. A pályázatából röviden felvázolja a céljait.
Mindenféleképpen elsődlegesnek tartja az intézmény szellemiségének, illetve jó hírnevének,
valamint a minőségi munkának a megőrzését, és a dolgozók biztonságos munkahelyének
megőrzését. Célja továbbá, hogy egy tudatos, funkcionális együttműködést tudjanak
megvalósítani a város valamennyi intézményével, civil szervezetével, amellyel hatékonyabb,
és jobb kapcsolatrendszert tudnának elérni. Számít továbbá a munkatársai további
támogatására, és bízik benne, hogy a képviselő-testület tagjai is támogatják.
KÁDASNÉ ÖREG JULIANNA: Tisztelettel köszönti Polgármester Urat, a Képviselőtestületet és a jelenlévőket. Ő is több évig az intézménynél dolgozott, egy jó éve váltak el az
útjaik, de nagyon szeretné, ha ennek az intézménynek az élére állhatna. Elsődleges célja az
lenne, hogy ezt a jól kialakított integrált intézményt ebben a formában meg tudják őrizni.
Szerinte 2012-ben ez már önmagában egy hatalmas feladat lesz, amikor több finanszírozási
rendszer úgy alakul, hogy pályázat útján lehet elnyerni különböző szolgáltatásokra a
finanszírozást. Mindenképpen azt szeretnék, ha semmi sem kerülne ki ebből a jól működő
intézményrendszerből. Erre szeretne felkészülni, és szeretné, ha kollégái is felkészülnének rá.
Továbbra is szeretné kérni a képviselő-testület támogatását.
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KISS JÓZSEF: Köszönti Polgármester Urat és a Képviselő-testületet. Ez a pályázat azért
izgalmas és érdekes nem csak az ő számára, hanem a város, az ellátás számára is, mert a
szakmabeliek előtt már minden bizonnyal ismeretes, hogy a szociális ellátórendszer jelentős
átalakítás előtt áll. Mind a szociális törvény, mind az önkormányzati törvény változásai a
feladatellátásokban óriási változásokat fog hozni az elkövetkezendő időkben. Ismeretei szerint
az intézmény munkája széleskörű, a hajléktalan ellátástól a pszichiátriai betegekig átfogó
rendszer épült ki. Kérdés, hogy ebben a változó környezetben, változó világban hogyan
tartható, menthető át ez az egész egy átalakítási folyamatban. Azt hiszi valamennyien
tapasztalják azt, hogy a város lakóinak mintegy hőfokmérője a városi szociális ellátás. Ezen
keresztül nagyon sok mindent minősítenek az emberek, ezt tapasztalják folyamatosan a
polgármesteri hivatalban, vagy a munkatársak a családsegítő szolgálatban. Meggyőződése,
hogy ebben az időszakban úgy lehet fenntartani egy jól működő hálózatot, ha egyrészt az
említett pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználják, illetve bevonják azokat a helyi
közösségeket, civil szervezeteket, amelyek új színnel, tartalommal tölthetik meg az ellátást.
Arra gondol, hogy vannak jól kidolgozott programok, pályázatában is írt ezekről.
Polgármester Úrral az elmúlt héten voltak egy Kapu Konferencián, és a Kapu Program
kiválóan alkalmas a város lakosságának, fiataljainak önkéntes munkájának a szervezésére,
amelyben nagyszerű koordinációs szerepet tölthet be egy humánsegítő szolgálat. Vannak más
ilyen programok is, pl. a FÉK, stb. Ezekkel lehet megőrizni, fenntartani, továbbvinni azt a
munkát, amely tulajdonképpen működik, de a ránk váró időszak önmagában
bizonytalansággal is terhelt lesz, ezért izgalommal várja, hogy fog alakulni ez a dolog. Ehhez
kíván a képviselő-testületnek is kellő bölcsességet, és az intézmény vezetőjének, bárki is lesz
az. Saját kapacitását akár önkéntes munkában is felajánlja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több pályázó nem kíván szólni, megadja a szót a
képviselőknek, hogy aki akar, kérdést intézzen a pályázókhoz.
RÁCZ ATTILA képviselő: Az eseti bizottság Kádasné Öreg Julianna pályázó kinevezését
javasolja a képviselő-testületnek. Hozzá tesz fel kérdést. Mivel két olyan pályázó is van, aki
pillanatnyilag az intézményben dolgozik, hogyan képzeli el velük az együttműködést a
jövőben, ha Ön lenne a nyertes?
KÁDASNÉ ÖREG JULIANNA: Most ők jelenleg bizalmi pozícióban dolgoznak szakmai
vezetőként, illetve intézményvezető helyettesként. Azt nem tudja elképzelni, hogy
ugyanebben a felállásban együtt dolgoznának, de mivel ők több éves szakmai tapasztalattal,
helyismerettel rendelkeznek, egy integrált intézményben szerinte kompromisszumos
megoldást tudnának találni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés nem hangzott el, elsőként javasolja, hogy a
pályázatok érvényességéről döntsenek. Javasolja, hogy Opra Szabó László pályázatát
érvénytelennek fogadja el a képviselő-testület, mivel a pályázati kiírásban meghatározott
szakmai végzettséggel nem rendelkezik, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő testületének
314/2011. (IX.29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete –
figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
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évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
1/A. § (12) bekezdésére – a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ igazgatói álláshelyére benyújtott
pályázatok közül érvénytelennek nyilvánítja az alábbi
pályázó által benyújtott pályázatot:
Opra Szabó László (a pályázati kiírásban
meghatározott szakmai végzettséggel nem
rendelkezik)
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy Almási Gyöngyvér Boglárka, Fazekas Ágnes,
Kádasné Öreg Julianna és Kiss József pályázatát érvényesnek fogadja el a képviselő-testület,
mivel mindegyik pályázat megfelel a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi
feltételnek, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő testületének
315/2011. (IX.29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete –
figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
1/A. § (12) bekezdésére – a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ igazgatói álláshelyére benyújtott
pályázatok közül érvényesnek nyilvánítja az alábbi
pályázók által benyújtott pályázatokat:
Almási Gyöngyvér Boglárka
Fazekas Ágnes
Kádasné Öreg Julianna
Kiss József
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy szavazzanak a pályázókról. Elsőként szavazásra
bocsátja Kádasné Öreg Julianna kinevezésére vonatkozó határozati javaslatot az alábbiak
szerint:
„Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ igazgatójává 2011. október hó 1. napjától 2016. szeptember hó 30. napjáig Kádasné
Öreg Juliannát nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23.§ (1) bekezdésének rendelkezései alapján. E törvény 21/A § (1) bekezdése alapján 3 hónap
próbaidőt állapít meg.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő testületének
316/2011. (IX.29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés
Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatójává 2011.
október hó 1. napjától 2016. szeptember hó 30. napjáig
Kádasné Öreg Juliannát nevezi ki a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (1)
bekezdésének rendelkezései alapján. E törvény 21/A § (1)
bekezdése alapján 3 hónap próbaidőt állapít meg.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Gratulál igazgató asszonynak a kinevezéséhez.
KÁDASNÉ ÖREG JULIANNA: Megköszöni a megtisztelő bizalmat, és reméli, hogy
bebizonyíthatja alkalmasságát a jövőben.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A törvény szerint meg kell határozni az igazgató illetményét is,
mellyel kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé, és
javasolja elfogadásra:
1.) „Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kádasné Öreg Julianna garantált
illetményét 180.000,- Ft/hó, vezetői pótlékát 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg,
azzal, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66.§ (7) és
(8) bekezdése alapján a kinevezett vezetőt 2012. szeptember 30. napján minősíteni kell.
Amennyiben a közalkalmazott alkalmatlan vagy kevéssé alkalmas minősítést kapott,
illetményét - e törvény erejénél fogva a besorolása szerinti - garantált mértékre kell
csökkenteni.
intézkedésre azonnal
Határidő:
Felelős: Izsó Gábor polgármester
2.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges munkajogi intézkedések megtételére, a dokumentumok aláírására.
intézkedésre azonnal
Határidő:
Felelős: Izsó Gábor polgármester „
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő testületének
317/2011. (IX.29.) határozata:
3.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Kádasné Öreg Julianna garantált illetményét
180.000,- Ft/hó, vezetői pótlékát 50.000,- Ft/hó
összegben
állapítja
meg,
azzal,
hogy
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 66.§ (7) és (8) bekezdése alapján a
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kinevezett vezetőt 2012. szeptember 30. napján
minősíteni kell. Amennyiben a közalkalmazott
alkalmatlan vagy kevéssé alkalmas minősítést kapott,
illetményét - e törvény erejénél fogva a besorolása
szerinti - garantált mértékre kell csökkenteni.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

4.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a szükséges munkajogi
intézkedések
megtételére,
a
dokumentumok
aláírására.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

3.) Közoktatási intézmények létszámkeretének jóváhagyása

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
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
318/2011. (IX. 29.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi
Iskola Muronyi, Kamuti, illetve Karacs Teréz
tagintézménye más fenntartónak történő átadása miatt a
Békési Kistérségi Iskola létszámkeretét 62 fővel, a
Békési Kistérségi Óvoda Jantyik Utcai Tagóvodájának
más fenntartónak történő átadása miatt a Békési
Kistérségi Óvoda létszámkeretét 22 fővel csökkenti
2011. szeptember 1-i hatállyal.
2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri
Hivatal Gazdasági Osztályát, hogy a zárolást az érintett
intézmények létszámkeretén vezesse át, és ennek
megfelelően gondoskodjon Békés Város Képviselőtestületének
az
önkormányzat
2011.
évi
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költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati
rendelete módosításának előkészítéséről.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2011. novemberi testületi ülés

4.) EEI és Rendelőintézet épületeinek átadása
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a kiegészítésben
előterjesztett határozati javaslatot.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta a kiegészítés szerinti határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elérkeztek odáig, hogy átadhatják ezt a medencét, amelyet
júniusban már ünnepélyes keretek között felavattak, és ezzel a volt fürdő területén működő
hármas egység végleges formájában kialakult. Természetesen a meglévő telken még további
fejlesztések kívánatosak, hiszen még legalább egy élménymedencét, és egyéb kiszolgáló
helyiségeket szeretnének biztosítani a jövőben. Az uszoda, és a járóbeteg ellátó is hamarosan
a lakosság és a betegek szolgálatában áll. Részenként érték el ezt az eredményt, bíznak benne,
hogy folytatása következik. Nem lesz egyszerű előteremteni a működési költségeket, de ezt
tudták előre is, hogy nagy feladat lesz a kihasználtság növelése, hiszen minél szélesebb
körben szeretnének bevonni külső igénybevevőket is, mert a fizetős szolgáltatásokkal
nagyban tudnák növelni a bevételeket. Ezzel kinyílik a lehetőség arra is, hogy a
gyógyturizmus nagyobb lendületet kapjon. Ehhez hozzátartozik Dánfok és a Kikötő is. Úgy
gondolja, hogy kis lépésekkel sikerül előbbre jutni ezen a téren. Ebben nagyon sok
mindenkinek benne van a munkája, melyet ezúton is megköszön mindenkinek.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészítésben előterjesztett
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
319/2011. (IX. 29.) határozata:
I.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.) a Békési Fürdőért Közalapítvány által 10.401.000,- Ft összegben felújított, az
Önkormányzat és a Közalapítvány közös tulajdonát képező kültéri termálmedence
7858/10000 arányú eszmei tulajdoni hányadát ajándékozás jogcímén – a mellékelt
ajándékozási szerződésben foglalt feltételek szerint – elfogadja,
2.) felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a szerződés, illetve a szükséges okiratok
aláírására,
3.) a kültéri termálmedencét – az 1. pontban írt ajándékozási szerződés megkötését
követően – üzemeltetésre átadja az Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet számára, melynek érdekében felkéri a Gazdasági Osztályt, hogy
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gondoskodjon a vagyonkataszteri nyilvántartás karbantartásáról és a termálmedencefelújítás bruttó értékének térítésmentes, üzemeltetésre történő átadásáról az üzemeltető
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet számára,
4.) felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a termálmedence Egyesített Egészségügyi
Intézmény és Rendelőintézet számára üzemeltetésre történő átadásával kapcsolatos – a
termálmedence működtetésének OEP általi finanszírozását lehetővé tevő – megbízási
szerződést készítse el, az ehhez szükséges egyeztetéseket folytassa le, és felhatalmazza
Izsó Gábor polgármestert, hogy a szerződést aláírja.
II.

Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági Osztályt, hogy gondoskodjon az
Uszoda nyilvántartott könyvszerinti értékének térítésmentes átadásáról az üzemeltető
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet számára.

III.

Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági Osztályt, hogy gondoskodjon a
Békési Kistérségi Komplex Járóbeteg- ellátó Központ aktiválás utáni bruttó értékének
térítésmentes átadásáról az üzemeltető Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet számára.

IV.

Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon
a Békés belterület 1265 és 1269 helyrajzi számú területek telekkönyvi rendezésről, a
kapcsolódó térképszelvény aktualizálásáról, valamint a I-III. pontokban létesült
épületek és építmény műszaki nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

Felelős:

Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző

Határidő:

I. 1.,I. 2., I. 4. pontoknál azonnal
I. 3. és II. pontoknál 2011. október 1.
III. és IV. pontoknál 2011. december 31.

IZSÓ GÁBOR polgármester: A következő napirendi pont tárgyalása előtt megadja a szót
Rácz Attila képviselőnek, aki a IV/3. sorszámú előterjesztéshez kapcsolódóan kíván kérdést
feltenni a Kistérségi Általános Iskola igazgatójának.
RÁCZ ATTILA képviselő: Úgy tudja, hogy szeptember 30. volt a határidő a két távozó
településnek, hogy rendezzék a tartozásukat. Kérdése, hogy ez megtörtént-e?
KIS ESZTER igazgató: Igen, mind a Muronyi, mind a Kamuti Önkormányzat teljesítette a
fizetési kötelezettségét. A végső elszámolásra majd október első felében kerül sor az áthúzódó
számlák és egyebek miatt, de minden rendben van.

5.) Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület alapszabály-tervezetének megismerése,
alapító tagként való részvétel, polgármester felhatalmazása
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.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
320/2011. (IX. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület
alapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a
határozat mellékletét képező Körösök Völgye
Vidékfejlesztési Egyesület alapszabály-tervezetét
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért,

2.

úgy dönt, hogy alapító tagként részt vesz a Körösök
Völgye Vidékfejlesztési Egyesület megalakításában.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
eljárásokban való részvételre, jogi nyilatkozatok
megtételére és okiratok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

6.) Üzemelő Vízbázisok Biztonságba Helyezése elnevezésű, KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004
projekttel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A múlt képviselő-testületi ülésen Pataki István képviselő
részéről felmerült, hogy a díjszabásnál esetleg figyelembe veszik-e, hogy melyik településen
mennyire arzénos a víz. Erre rákérdezett a Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő
Bizottságának ülésén, és azt az egyértelmű választ adták, hogy lehetetlen különböző
díjszabást alkalmazni, mert a részvényesek elfogadták az egységes díjszabást. A részvényesek
pedig maguk a települések, tehát ettől nem lehet eltérni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további 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
321/2011. (IX. 29.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt., (5600
Békéscsaba, Dobozi u. 5.) mint Beruházó, az Üzemelő
Vízbázisok Biztonságba Helyezése elnevezésű, KEOP2.2.3/B/09-2010-0004 projekt keretében az Újkígyós 045.
helyrajzi számú telephelyen a projekt által tervezett
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építkezést (meglévő út, csatorna, kerítés elbontása,
helyette új út, a területre hulló csapadék elvezetésére új
csapadékvíz csatorna, annak szikkasztására új szikkasztó
árkok, valamint a telephely köré új kerítés építése),
továbbá a projektben szereplő kutak (16 db)
eltömedékelését és az ennek következtében szükséges
villanyszerelést az önkormányzat tulajdonában lévő,
érintett területen elvégezze, elvégeztesse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
7.) Gellén János földterület vásárlási kérelmének elbírálása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és ugyanazon az áron javasolja eladni ezt a földterületet, mint az előző
kérelmező esetében. A bizottság a kiegészítésben foglalt határozati javaslatot javasolja
elfogadásra.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
írásos kiegészítésben előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
322/2011. (IX. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. értékesíti a tulajdonát képező Békés külterületén
elhelyezkedő 0164/7, helyrajzi számú, 0,3526 ha területű
kivett töltés művelési ágú ingatlanát Gellén János 5630
Békés, Nyereg utca 15. szám alatti lakos részére
120.000,- Ft/ha, azaz mindösszesen 42.312,- Ft
(negyvenkettőezer-háromszáztizenkettő Forint) vételárért,
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.
azonnal
Határidő:
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
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8.) A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 10/2009. (III. 27.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet az írásos
kiegészítésben foglalt módosítással együtt.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és az
írásos kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
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
28/2011. (IX. 30.) r e n d e l e t e t e :
A LAKÁSCÉLÚ KAMATMENTES KÖLCSÖN HELYI
RENDSZERÉRŐL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

9.) Településrendezési eszközök módosítása
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt az előterjesztést most vették fel napirendre, bizottságok nem
tárgyalták, most került kiosztásra. A tervezett biogáz üzem létesítéséhez szükséges a terület
átminősítésre, melyet elfogadásra javasol. A határozati javaslatot javasolja kiegészíteni azzal,
hogy az ezzel kapcsolatos eljárási költségek a kérelmező beruházó vállalkozót terhelik.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot a fenti kiegészítéssel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
323/2011. (IX. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békés 0475/2 hrsz.
alatti területet a beépítésre szánt „Gip-1” jelű övezetbe
kívánja átsorolni. Az ezzel kapcsolatos eljárási költségek a
kérelmező beruházó vállalkozót terhelik.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Csökmei László Erik főépítész
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 305/2011. (IX. 29.) 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.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megszakítva a zárt ülést bejelenti, hogy az előzőek során a
képviselő-testület döntött a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói állására kiírt
pályázatok elbírálásáról, és nyilvános ülésen kihirdeti a képviselő-testület döntését. Kéri, hogy
hívják be a pályázókat, és a hallgatóságot az ülésterembe.
Ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a képviselő-testület döntött a múzeumigazgatói álláshely
betöltéséről, és kihirdeti az eredményt:
Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatójává 2011.
október hó 1. napjától 2016. szeptember hó 30. napjáig Sápiné Turcsányi Ildikót nevezi ki a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (1) bekezdésének
rendelkezései alapján. E törvény 21/A § (1) bekezdése alapján 3 hónap próbaidőt állapít meg.
Garantált illetményét 217.000,- Ft/hó, vezetői pótlékát 45.000,- Ft/hó, idegennyelv-tudási
pótlékát 10.000,- Ft/hó összegben állapítja meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamint 10.000,- Ft/hó bérpótlékot állapít
meg a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 94. § (6) bekezdésének rendelkezései alapján.
Gratulál a megválasztott igazgatónak, és kívánja, hogy a vezetői munkáját az elkövetkezendő
időszakban úgy végezze, hogy a múzeumnak a további fejlődése biztosított legyen. Remélik,
hogy erre a lehetősége is meglesz. A vezetői programjában leírtakat igyekezzen
maradéktalanul teljesíteni, ehhez a képviselő-testület a bizalmat megadta. Kérik azt, hogy a
vezetői munkájában a múzeum kollektíváját igyekezzen összetartani, a munkahelyi hangulatot
mindenképpen úgy befolyásolni, hogy ez egy alkotó közösségi légkörben történjen meg a
jövőben, hiszen tudják, hogy ezzel voltak mind a pályázónak, mind a képviselő-testületnek
aggályai. Azonban a képviselő-testület értékelve azt a magas szintű szakmai munkát és korábbi
tevékenységet, amit évtizedeken keresztül a múzeumban végzett, a bizalmat mindenképpen
megadja ehhez, és jó erőt, egészséget kíván ehhez a tevékenységhez.
SÁPINÉ TURCSÁNYI ILDIKÓ: Megköszöni a bizalmat, melyet igyekszik meghálálni. A
jövőben is szeretne még ennél is jobban dolgozni. Rengeteg terve van, és nagyon nyitott
mindenre. Sokkal nagyobb együttműködést szeretne az intézményekkel is, és a fenntartó
önkormányzattal is. Nagyon reméli, hogy felhőtlen lesz az együttműködésük, és ezzel nem lesz
semmi probléma.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönik az elmondottakat, és jó munkát kívánnak részére.
Bejelenti, hogy a továbbiakban ismét zárt ülésen folytatja a képviselő-testület a munkáját az
elfogadott napirendnek megfelelően.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismét megszakítva a zárt ülést, kihirdeti az előző napirendi
pontnál hozott képviselő-testületi határozatot a Táncsics u. 35. számú ingatlan előtti részre
kihelyezett kopja ügyében. Kéri, hogy hívják be Papp Mária Táncsics u. 35. szám alatti lakost,
illetve a hallgatóságot az ülésterembe.
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Az alábbiak szerint ismerteti a jelenlévőkkel a képviselő-testület határozatát:
1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezte Hégely Sándort az általa a
4750-es helyrajzi számú közterület Táncsics utca 35. számú ingatlan előtti részére
kihelyezett emlékmű eltávolítására.
2.) Ugyanakkor elvi lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy Hégely Sándor az általa
elhelyezett emlékművet, annak jelenlegi helyéről való eltávolítása után az út mentén, a
jelenlegi helyével egy vonalban, a 4750-es helyrajzi számú közterület Táncsics utca 33.
számú ingatlan előtt levő részére elhelyezze, olyan módon, hogy sem a 470-es számú
közúton, sem a Törökvész utcában zajló forgalmat nem zavarhatja, valamint a belátási
háromszöget nem takarhatja.
3.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyúttal felkéri Hégely Sándort, hogy
az emlékmű elhelyezésére vonatkozó közterület használati engedély iránti kérelmet
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 333/2011. (IX. 29.) számú
határozatának jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül nyújtsa be.
4.) A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy az újra, kérelemre indult eljárásban
kérje meg a közútkezelő hozzájárulását, és egyeztessen a közművek üzemeltetőivel is az
új helyszín kijelölése során, illetve vegye figyelembe az önkormányzat fejlesztési
elképzeléseit is, tekintettel a tervezett kerékpárút megépítésére.
Elmondja, hogy több képviselő felajánlotta az együttműködését mindkét félnek, hogy
lehetőleg ne legyen bírósági ügy belőle. Egyeztetnek az elhunyt fiatalember családjával, a
motorosokkal, hogy a kialakult búcsújárásnak legyen vége. Felajánlják a családnak elvi
hozzájárulásukat a kopjafa áthelyezéséhez, így az átkerülne a Táncsics u. 33. szám elé, ahol
már nem lesz márványtábla, csak maga a kopjafa. Ezt a család már vállalta is az előzetes
egyeztetés során. Remélik, hogy ezzel nyugvópontra kerül majd ez az ügy. Megmutatja egy
térképvázlaton, hogy pontosan hová helyeznék át a kopjafát, amely így teljesen elkerülne a
házuk látóköréből.
PAPP MÁRIA Táncsics u. 35. szám alatti lakos: Elfogadja a képviselő-testület döntését,
amely számukra is megnyugtató.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a továbbiakban ismét zárt ülésen folytatja a
képviselő-testület a munkáját az elfogadott napirendnek megfelelően.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület n y í l t
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.

ülésen folytatja

Bejelentések - interpellációk:
Interpellációkra adott válaszok:
-

Vámos László képviselő interpellációjára adott válasz

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

Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válasz
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő nincs jelen, a következő ülésen visszatérnek a
válaszra.
Új

interpellációk:

RÁCZ ATTILA képviselő: Két kérdésben kíván interpellálni. Az egyik, hogy a megépült
Inkubátorház területének szintmagassága magasabb, mint a szomszédságában lévő sportpálya,
ezért a csapadékvíz mindig átfolyik a hátsó pályára, amit így csapadékos időben egyáltalán
nem lehet használni. Kéri, hogy a telekhatár mentén készítsenek egy csapadékvíz elvezető
árkot, ami az utcai árokba ki tudja vezetni a vizet.
- A másik kérdése a Tóth utcára vonatkozik, amelyet már a Pénzügyi Bizottság ülésén
ismertetett.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az első kérdés megoldására máris ígéretet tud tenni, mert úgy
néz ki, hogy a belvízelvezetéssel kapcsolatos közmunka pályázat befogadásra kerül, és ebben
a mintaprojektben 75 főt tudunk október 15-től foglalkoztatni. Ennek keretében lehetőség
nyílhat ennek a munkának az elvégzésére is.
PATAKI ISTVÁN képviselő: A Múzeum téren a szökőkútnál lévő padokat eléggé
megrongálták, több hiányzik, el van törve. Kérdése, hogy történt-e intézkedés ez ügyben, pl.
rendőrségnek szóltak-e? Ha így folytatódik, tönkre teszik az egészet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy ez a probléma ismert előttük. Két megoldás
van: újragyártani ezeket a padokat, és térfigyelő kamerát elhelyezni, vagy a padokról levenni
a háttámlákat, hogy ne tudják letörni.
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Erre a kérdésre válaszként elmondja, hogy a még
megmenthető padokat a hivatal szerelte le, és az öntődével megbeszélik, hogy az alumínium
tartót acélból öntse ki, mert az sokkal erősebb lenne.
RÁCZ ATTILA képviselő: Polgármester Úr említette a közmunka programot. Elmondja, hogy
beszélt a Kormánymegbízott Úrral, aki elmondta, hogy az ő döntése mentén ebben a
választókerületben két régió vesz részt ebben a mintaprojektben év hátralévő részében
december 31-ig: Békés és Szarvas. Ez az itt élők megélhetését javítja, ezért indítványozza,
hogy valamilyen írásos formában köszönjék meg a Kormánymegbízott Úrnak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bizonyára sokat jelentett a segítsége, és remélik, hogy jóra
fordul ez a kísérleti jelleggel indított projekt.
Bejelenti, hogy a következő képviselő-testületi ülésre 2011. október 20-án kerül sor, ennek
megfelelően előtte kerülnek megtartásra a bizottsági ülések is.
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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