
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2011. június 30-án, a Városháza Nagytermében 
(Békés, Petőfi u. 2.) megtartott  n y í l t   üléséről.  
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 

Mészáros Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, Mucsi András, 
Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila, Pataki István képviselők 

   
 Tárnok Lászlóné jegyző  
 Dr. Farkas László aljegyző  
 Farkas Lászlóné Békési Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
 Almási Gyöngyvér Boglárka pályázó 
 Fazekas Ágnes pályázó  
 Kádasné Öreg Julianna pályázó 
 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 
 Váczi Julianna gazdálkodási osztályvezető 
 Gál András műszaki osztályvezető 
 Bimbó Mária igazgatási osztályvezető 
 Dr. Uhrin Anna jogi munkatárs  
 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 
 Hajdu Lívia PR referens 
 Sápi András oktatási referens 
 Kálmán Tibor sportreferens  
 Krattinger Linda ügyintéző 
 a polgármesteri hivatal munkatársai 
 meghívottak 
 
Igazoltan távolmaradt:  Vámos László, Barkász Sándor, képviselők 
 
Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 h 
 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11 
képviselőből 8 képviselő jelen van (Rácz Attila képviselő az ülés folyamán később érkezett).  

Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy vegyék fel a mai ülés 
napirendjére a pótlólag kipostázott, illetve most kiosztott alábbi előterjesztéseket is: 

IV/23. sorszámmal:  Számlavezető pénzintézet közbeszerzése 

IV/24. sorszámmal:  Szennyvíztelep fejlesztése 

IV/25. sorszámmal:  Lakásbérbeadás szakember-elhelyezés céljára – Zárt ülésen   
 
Javasolja, hogy a IV/24. és IV/25. sorszámú előterjesztéseket a nyílt ülés végén, a IV/16. 
sorszámú előterjesztést követően tárgyalja a képviselő-testület. A IV/9. sorszámú 
előterjesztést javasolja a IV. sorszámú egyéb előterjesztések között 1. napirendi pontként 
megtárgyalni, tekintettel az előadó másirányú elfoglaltságára.  
 



 2 

Javasolja továbbá, hogy a IV/15. sorszámú, „Tájékoztató a termálvízfűtés megvalósításának 
lehetőségéről Békés városban” tárgyú egyéb előterjesztést vegye le a képviselő-testület a mai 
üléséről, mivel további előkészítést igényelnek a tervek. Amennyiben ezek a kérdések 
tisztázódnak, rendkívüli testületi ülést fog összehívni. Sajnos a KEOP-os pályázatok erre az 
évre bezárultak, ezért ha pár hetet rászánnak még az előkészítésre, nem fognak késni 
semmivel.  
 
Zárt ülésen kell tárgyalni az SZMSZ alapján a IV/17-18-19-20-21-22-25. sorszámú egyéb 
előterjesztéseket.  
 
A fentiek figyelembevételével szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
210/2011. (VI. 30.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. június 30-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el:  
 
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  

III. El őterjesztések 

1. Települési esélyegyenlőségi program elfogadása 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Tájékoztató az önkormányzat által beadott pályázatok megvalósulásáról  
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester         

3. A képviselő-testület 2011. II. félévi munkaterve 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

IV.  Egyéb előterjesztések  

1. Testvérvárosi szándéknyilatkozat tétele Myszków várossal (Lengyelország) 
2. Békés város 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) rendeletének 

módosítása 
3. Alapító okiratok módosítása 
4. Pénzügyi megállapodás közoktatási feladatok kiegészítő támogatásáról  
5. Településrendezési eszközök módosítása 
6. 2011. II. félévi sporttevékenységek támogatása 
7. A LISZ Kft-vel kötött szerződések áttekintése, a 2011. évre kitűzött prémium 

feladatok és azok díjazása 
8. Szakorvosi rendelések szüneteltetése 
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9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

10. Autóbuszvárók területrendezése, ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 
11. Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei 

Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 
12. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások 
13. Delegálás a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulásba 
14. „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

pályázat beadása 
15. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatói álláshelye 
16. Számlavezető pénzintézet közbeszerzése 
17. Szennyvíztelep fejlesztése 
18. Békési Kistérségi Iskola igazgatói álláshelyre kiírt pályázatok elbírálása 

Zárt ülésen 
19. A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói álláshelyére beérkezett 

pályázatok elbírálása 
Zárt ülésen 

20. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 
Zárt ülésen 

21. Lakáscsere kérelem elbírálása 
Zárt ülésen 

22. Kamatmentes kölcsön elosztása 
Zárt ülésen 

23. Közművesítési hozzájárulási kérelmek elbírálása 
Zárt ülésen 

24. Lakásbérbeadás szakember-elhelyezés céljára 
Zárt ülésen 

 
V. Bejelentések, interpellációk 

 
Egyidejűleg a IV/15. sorszámú, „Tájékoztató a termálvízfűtés megvalósításának lehetőségéről 
Békés Városban” tárgyú egyéb előterjesztést leveszi a mai ülése napirendjéről.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A napirend tárgyalása előtt tisztelettel köszönti Farkas Lászlóné 
igazgató asszonyt, aki igazgatói minőségében utoljára vesz részt a képviselő-testületi ülésen, 
hiszen nyugállományba vonul. Búcsúztatására korábban a tagintézményekben sor került a 
munkatársak részéről, amelyet pályafutásával, munkájával maximálisan kiérdemelt. Ez úton 
köszöni meg igazgató asszonynak azt a hosszú időn át végzett munkáját, amit Békés Város 
oktatásügyében végzett mind pedagógusként, mind közéleti emberként, illetve azt az ötéves 
időszakot, amit együtt dolgozhattak vezetőként, és amit a Kistérségi Iskola átszervezésével és 
vezetésével kapcsolatban tanúsított. Úgy gondolja, hogy az ő munkája példaértékű, vezetői 
rutinja, habitusa nagymértékben meghatározta, és segítette a Kistérségi Iskola fejlődését, 
kialakítását. A képviselő-testület nevében jelképesen egy csokor virággal köszöni meg 
munkáját.  
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt 
eseményekről, értekezletekről 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 
Balázs László képviselő, illetve Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság tagja lemondtak a július havi tiszteletdíjukról.   
 
A napokban zajlott egy jeles sportesemény Athénban, a Speciális Olimpia, amely nem azonos 
a paraolimpiával, hanem egyes speciális képzésben részesülő ifjúság méri össze a tudását 
világszerte. Ez komoly esemény, melyen 13 sportágban 35 egyesület 76 sportolója képviselte 
Magyarországot. Örömmel jelenti, hogy volt egy békési résztvevője is ennek a 
sporteseménynek, Kurucz Georgina 10 éves tornász kislány, aki az Esély Pedagógiai Intézet 
tanulója Békéscsabán, de békési születésű, edzője Hajdu László. Georgina 2 arany, és 3 
ezüstérmet hozott el erről az olimpiáról, melyhez ezúton is gratulálnak neki, és edzőjének. 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy június 2-án a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény parkot és Trianon 
Emlékművet avatott, amelyen részt vett Farkas Zoltán úr is, a Megyei Közgyűlés Elnöke.  
 
Június 18-án polgármester úr megbízásából az Eötvös Tagiskolában részt vett Farkas 
Lászlóné igazgató asszony búcsúztatásán.  
 
Június 27-én a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén vett részt, melyen hosszasan 
próbálták őket meggyőzni, hogy támogassák a város Esélyegyenlőségi Programját. Ezzel 
kapcsolatos észrevételeit majd a napirendi pont tárgyalásánál ismerteti. 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt héten 
az Echo Tv-ben Békés Megyéről minden nap volt műsor. Szarvas szerepelt egy előadással, 
illetve Vámos Zoltánnak kb. 15-20 filmjét mutatták be. Maximális dicséretet kapott, és úgy 
gondolja, büszkék lehetnek rá, hogy Békés egy ilyen szakemberrel is rendelkezik.    
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részéről is gratulál Vámos Zoltánnak, és büszkék rá.  
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Rácz Attila képviselő megérkezett, így a 
szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:                      

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

211/2011. (VI. 30.) határozata:  
 

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

212/2011. (VI. 30.) határozata:  
 
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Települési esélyegyenlőségi program elfogadása 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az előterjesztésben leírták, hogy a program elkészítéséhez 
kellett volna esélyegyenlőségi szakember, akit azonban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal a mellékelt levél tanúsága szerint nem jelölt ki, ugyanakkor törvényi előírás, hogy 
június 30-ig érvényes esélyegyenlőségi programmal kell rendelkeznie az önkormányzatnak. 
Ezért fogtak hozzá hivatalon belül a program elkészítéséhez.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta a programot, és mindhárom határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A Békési 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérte, hogy évente tekintsék át a programot, melyet a 
bizottság támogatott. Képviselőként a kétéves áttekintést javasolja. 
 
Egy ilyen anyag elkészítése esetében a szakértő díjazása kb. egymillió Ft-ba kerül. Az 
önkormányzatnak erre nincs pénze. A hivatal munkatársai véleménye szerint jól készítették el 
az anyagot. Az interneten tájékozódott több település hasonló dokumentációjáról, és azokhoz 
hasonlónak találta. Tárgyalásra és elfogadásra mindenképpen alkalmas.  
 
Előadja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is foglalkozott ezzel az anyaggal, és a 
következőket szeretné belevenni a programba. Az esélyegyenlőség jegyében kérik 
megfogalmazni a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, foglalkoztatás, oktatás 
érdekében a következőket. A foglalkoztatás terén kérik, hogy az önkormányzat 2012 
januárjától vállalja a következő státuszokban történő alkalmazást: Polgármesteri Hivatalban: 2 
fő, Kulturális Központban: 1 fő, Szociális Szolgáltató Központban: 3 fő, Civil Házban: 1 fő, 
Városi Könyvtárgyban: 1 fő könyvtáros, EEI és Rendelőintézetben: 2 fő, Bölcsődében: 1 fő, 
Kistérségi Óvodában: 6 fő, Kistérségi Iskolában: 7 fő, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
apparátusa: 6 fő 8 órában, a LISZ Kft keretein belül. A Sportcsarnok heti egyszeri 
térítésmentes használatát is kérik. Továbbá a képviselő-testület bizottságaiban teljes jogú 
bizottsági tagságot kérnek bizottságonként 1-1 fő személyében. Infrastruktúra, aszfaltozás, 
gyalogos átkelőhely fejlesztésére, Cigány Közösségi Ház költségeire 400 ezer Ft/ év összeget 
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kérnek. A CKÖ programjaira (gyereknap, sportnap, roma fesztivál, roma bál, télapó ünnepség 
stb.) 3 millió Ft-ot kérnek.  
 
Ha nagyon jó anyagi körülmények között lenne az önkormányzat, akkor teljesíthetők 
lennének ezek az igények, de mindannyian tudják, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, 
ezért kissé furcsának tartja ilyen igényekkel fellépni a roma kisebbség részéről. Továbbá az 
előttük álló önkormányzati rendszer-átszervezés miatt sem tudnának ezekre ígéretet vállalni. 
Sem a plusz bérköltséget nem tudják vállalni, sem azt megígérni, hogy miattuk bárkit is 
elbocsássanak az állásából.  
 
A CKÖ a mai napon tartott ülésén 3 tartózkodással nem támogatta a város esélyegyenlőségi 
tervét. Ebben egyetértési joga nincs a kisebbségi önkormányzatnak, viszont az 
intézményfenntartó társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének 
elfogadásánál rendelkezik egyetértési joggal, de azt sem támogatta.  
 
Véleménye szerint az együttműködés úgy képzelhető el mindkét fél között, hogy korrektek 
legyenek, és tanúsítsanak bizonyos önmérsékletet a kérések tekintetében. Reméli, hogy majd 
át fogják gondolni ezeket a kérdéseket a roma kisebbségi önkormányzat részéről.  
 
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: A bizottsági elnök által elmondottakat kiegészíti azzal, hogy 
nem csak a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, hanem a többi három kisebbségi 
önkormányzatnak is a rendelkezésére bocsátották az Esélyegyenlőségi Programot. Egyébként 
semmilyen jogszabály nem ír elő részükre véleményezési jogot sem, azonban úgy gondolták 
helyesnek, ha ők is megismerik, hátha olyan építő jellegű javaslatot tesznek, amit célszerű 
beépíteni a települési esélyegyenlőségi programba. A német, szlovák és román kisebbségi 
önkormányzat jónak tartotta, egyhangúlag támogatta a programot. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat a határozati javaslat 3. pontjánál nemmel szavazott hétfőn, és a mai napon is. 
Kérte, hogy indokolják meg döntésüket, ugyanis amiket beadtak a kérelmükben, az nem 
intézkedési terv. Elmondta, hogy az általuk kértek nincsenek előírva jogszabályban, ilyenek 
nincsenek benne egy esélyegyenlőségi tervben. Ma az volt az indokuk, hogy 30 nap 
véleményezési jogot kérnek. Mint elmondta, véleményezési joguk pedig nincs, mert a 
kisebbségi törvény 28. §-a alapján ez nem tartozik a véleményezési joggal érintett kérdések 
közé. Velük kapcsolatos rendeletalkotás, vagy kisebbségi oktatást folytató intézmények 
vezetői kinevezésénél van nekik véleményezési joguk 30 napon belül.  
 
A mostani előterjesztés határozati javaslatának 3. pontjával kapcsolatban rendelkeztek volna 
egyetértési joggal, de ott tartózkodtak a mai ülésükön. Elmagyarázták nekik Sápi András 
oktatási referenssel, hogy miről van szó, de ott sem tudtak indokot mondani, hogy miért 
tartózkodtak.  
 
A következőkben ismerteti a különböző bizottsági üléseken elhangzott pontosításokat, 
melyeket a terven átvezetnek, de ezek nem érintik a határozati javaslat tartalmát, melyet az 
előterjesztett formában elfogadásra javasol.  
 
A Esélyegyenlőségi Terv 8. oldalán pontosítás: „…egykori gépgyár területén többek között 
egy 40 fős üzem működik…” 
A 9. oldalon a békési kistérség helyett „békési statisztikai kistérség” megfogalmazás 
szerepeljen.  
A 12. oldalon szereplő táblázat összesen sorában a „nemzetiségűnek vallók aránya” 
megfogalmazás helyesen: „..nemzetiséghez tartozók becsült száma…” 
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A 18. oldalon a szakrendeléseknél kimaradt a nőgyógyászat.  
A 35. oldalon az Eötvös József  „Tagiskola” megnevezés helyett „Székhelyintézmény”.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és a jegyző asszony által most 
elmondott pontosítások zömmel ezen a bizottsági ülésen hangzottak el. Ezekkel együtt 
tárgyalásra alkalmasnak tartotta a bizottság az előterjesztést.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Nagyon komolynak tartja az anyagot, nagyon sokat dolgoztak 
rajta a munkatársak. Nagyon sajnálja, hogy a központi költségvetés nem finanszírozza a 
szakértő díjazását, hiszen jogszabályi előírásról van szó. Helyesli, hogy ennek ellenére 
elkészítették, mert a pályázatokon való részvétel lehetősége így biztosított lesz.  
 
A lakosság roma kisebbségi összetételével kapcsolatban ő észrevételezte, amit jegyző asszony 
pontosításként előadott. Ugyanis a legutóbbi népszámlálás alkalmával 600 fő körül vallották 
magukat romának, a tavalyi kisebbségi önkormányzati választások során már több mint 2100 
fő kérte magát a kisebbségi névjegyzékbe felvételre, tehát ennyien vallották magukat 
romának. Ezt az adatot azért javasolja valamilyen formában pontosítani, mert a különböző 
pályázatok elbírálásánál nem mindegy, hogy milyen számok szerepelnek. Elfogadja, amit 
jegyző asszony mondott, ő is ezt javasolta.  
 
Véleménye szerint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irreális kéréseket fogalmazott meg, 
amelyek teljesíthetetlenek. Javasolja, annyit válaszoljanak nekik, hogy a költségvetés 
készítésekor az anyagi jellegű kéréseiket megvizsgálják. Ezzel a képviselő-testület a jó 
szándékát is kifejezné irányukban.   
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Véleménye szerint Békés Város valamennyi intézményében 
fajra, vallásra, nemre való tekintet nélkül mindenki azonos elbánásban részesül. Az iskolában 
ugyan úgy részesülnek oktatásban a romák, mint a magyarok, a könyvtárba ugyan úgy 
bemehet bármelyik magyar, vagy roma polgártársuk, tehát úgy gondolja, ezen a téren 
esélyegyenlőség van. A foglalkoztatás tekintetében folyamatosan vannak kiírva pályázatok 
üres állásokra, melyekre bárki pályázhat, aki a kiírt feltételeknek megfelel. Ezt a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatnak is jelezte, ha valakinek megfelelő végzettsége van, az 
pályázzon. Személyes véleménye az, aki rendelkezik végzettséggel, azoknak lehetőség szerint 
lehetőséget kell adni a bizonyításra. Ez működik is a Kistérségi Iskolában, hiszen van roma 
tanítónő, tanító, akik munkájával mind a vezetők, mind a kollegák meg vannak elégedve. 
Reményeik szerint lesz roma származású óvónő és dajka is alkalmazva. Fontosnak, és 
szívügyének tartja, és fel is vállalja, hogy ebben a ciklusban a cigány értelmiség szervezett 
formái alakuljanak ki. Azonban a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kapcsolatban az a 
véleménye, hogy elsősorban az anyagi lehetőségek megszerzésére törekednek. Véleménye 
szerint ketté kellene választani a jövőben a civil szervezetek támogatására szánt összeget, egy 
részét pályázat útján lehetne elnyerni, így ebből az alapból tudnák támogatni a helyesnek ítélt 
cigány elképzeléseket is. A CKÖ-nek is megfelelő indoklással kellene a hagyományőrzésre, 
vagy más értelmes célra pénzt kérni, és nem úgy, hogy kérnek egy összegben 3 millió Ft-ot, 
amit saját elképzelésük szerint kívánnának felhasználni.  
 
A Pataki István képviselő által elmondottakat pedig támogatandónak tartja.  
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DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Az elmúlt 5 évben Barkász Sándor képviselő társával 
együtt a helyi cigánysággal kiemelten foglalkozott, számtalanszor tárgyalt az értelmiségi 
romákkal. Kérdése, van-e személyiségi jogi akadálya annak, hogy a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat által leadott, a foglalkoztatásra vonatkozó, konkrét neveket tartalmazó listáját 
nyilvánosságra hozzák?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az önkormányzat nyitott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
felé, hiszen olyan problémakörről van szó, amit kezelni kell, és minden jó szándékukat 
kinyilvánították ebbe az irányba. Nem egyszer tárgyaltak is ezzel kapcsolatban, és sok 
mindenre nyitottak. A probléma viszont nem ez, hanem az, hogy úgy veszi észre, hogy 
megfordult a helyzet. Amellett, hogy minden indok nélkül ezt a két dokumentumot nem 
fogadták el, mellette benyújtottak egy 15 fős listát, amelyen szereplők 80%-a a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat rokoni köréhez tartozik, és őket szeretnék különböző pozíciókban 
látni. Az önkormányzat nevében kijelenti, és sajnálja, hogy nincs most jelen a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, hogy semmiféle ilyen fajta tárgyalási módot nem fogad el. 
A jó szándékukat bizonyították, és természetesen, ha jelentkeznek munkára romák közül, és 
megfelelő végzettséggel rendelkeznek, és normálisan tudnak együttműködni velük, erre 
nyitottak, mint ahogy eddig is nyitottak voltak erre. Ilyen túlkapásnak viszont nem hajlandók 
eleget tenni. Egyrészt a kisebbségi törvény alapján a kisebbségi önkormányzatnak saját 
magával kell foglalkoznia, és nincs az előírva, hogy a települési önkormányzatnak ezt 
támogatni kell, illetve minimálisan támogatja a működésüket irodával, postaköltséggel, 
papírral, adminisztrációval. A bölcsődékben, óvodákban, iskolákban más csatornákon 
rengeteg támogatást kapnak a romák. Azonban a CKÖ azt szeretné, hogy ők jelöljék ki, hogy 
ki kapjon közmunkát, de erre nincs joguk és felhatalmazásuk sem. Véleményüket kikérhetik a 
közmunkások foglakoztatásánál, amit eddig is megtettek.  
 
DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: Az a jogi álláspontjuk, hogy az érintett neveket akkor lehet 
nyilvánosságra hozni, ha ehhez az érintettek írásban hozzájárulnak. A CKÖ az 
Esélyegyenlőségi Program elfogadását attól teszi függővé, hogy az általuk támasztott 
feltételek teljesülnek-e. Viszont pontosan az esélyegyenlőségi tervről, az esélyegyenlőségi 
követelmények érvényesüléséről van szó, és amit a CKÖ kér, éppen az egyenlő bánásmód 
követelményének a súlyos megsértése, mert azt kérik, hogy bőrszín, fajhoz, nemzetiséghez 
való tartozás alapján diszkrimináljanak, és akár küldjenek el most státuszban lévő embereket, 
és helyettük vegyék fel faji alapon a roma kisebbséghez tartozó embereket. Súlyosbítja a 
helyzetet, hogy ezek az emberek ráadásul a saját rokoni körükhöz tartoznak.   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben még fognak tárgyalni a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, mert ideje egymást felvilágosítani arról, hogy kinek 
mihez van joga és lehetősége. Bízik benne, hogy jól együtt tudnak majd működni. Sajnos a 
CKÖ különböző egyéb módszerekkel, feljelentéssel is fenyegetőzik, ami nyilván 
kellemetlenné teheti a kapcsolatot. Nem szeretné azt, hogy Békésen a többség és a kisebbség 
közötti ellentéthez vezessen ez a fajta követelőző magatartás, mert valóban nyitottak 
mindenre, és eddig is azok voltak, ezt mindannyian tapasztalhatják.  
 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 
javaslatot azzal, hogy a jegyző asszony által előterjesztett pontosításokat természetesen 
átvezetik a programon.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

213/2011. (VI. 30.)  határozata:  
 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja – a határozat 1. mellékletét képező- Békés Város 
Települési Esélyegyenlőségi Programját 2011. július 1. 
napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időtartamra. 
Időarányos megvalósulását a Képviselő-testület kétévente 
áttekinti, és szükség esetén felülvizsgálja.  

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt – amennyiben az 
illetékes Hivatal részéről a szakértő kijelölésre kerül – az 
elfogadott program szakértő általi véleményeztetésére, 
továbbá utasítja a jegyzőt, hogy a program és a szakértői 
vélemény nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

3. Békés Város Képviselő-testülete az 530/2008. (XII.22.) 
számú határozatával a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás számára elfogadott Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. „A felülvizsgálatot követően általános 
tantervű oktatásba visszahelyezhető tanulók visszahelyezési 
programjának elkészítése, megvalósítása; visszahelyezési 
normatíva igénylése” indikátort az akciótervből törli. 
Helyette felveszi a „Szegregált nevelési-oktatási 
intézményben nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók száma az SNI tanulók országos átlaga 
alatt marad” célt,  melyhez minden időpontban a „a 
szegregált oktatásban tanulók aránya 5 % alatt marad” 
indikátort kapcsolja.  A Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Tervét a határozat részét képező 2. melléklet 
szerint hagyja jóvá. Felülvizsgálatát 2013. június 30-ig kell 
végrehajtani. 

 
Határidő:  2013. június 30.  
Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

Tárnok Lászlóné jegyző 
 

 
NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az önkormányzat által beadott pályázatok 

megvalósulásáról 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja. Az anyagból kitűnik, hogy az 
intézmények is jelentős munkát végeznek, melyek közül kiemeli a Kulturális Központ 
tevékenységét. Mintegy 100 millió Ft pályázati támogatást hoztak a városba, ezért a 
munkatársaknak rengeteget kell dolgozniuk. A maga nevében gratulál a jelenlévő Koszecz 
Sándor igazgatónak. Különös jelentősége van ennek annak fényében, hogy a Dánfoki 
Üdülőközpont működtetését is erre az intézményre bízták. A többi intézménynek is gratulál, 
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az EEI és Rendelőintézet igazgató asszonya is jelen van, éppen ma adták át a járóbeteg 
szakellátó beruházást. Nagyon komoly háttérmunka folyik az intézményeknek, amely nagy 
önfegyelmet igényel a munkatársaktól.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a tájékoztatót. Szintén kiemelték a bizottsági ülésen  a 
Kulturális Központ pályázati tevékenységét, nagyon szép eredményt ért el, melyhez maga is 
gratulál. A táblázatban látható bejegyzések alapján megállapítható, hogy a kifizetéseknek 
nincsenek akadályai.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
előterjesztést. A bizottsági ülésen szintén a Kulturális Központ eredményes pályázati 
tevékenységét emelték ki, és dicséretben részesítették az igazgatót.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Véleménye szerint is szép eredményt értek el a pályázatok terén az 
elmúlt időszakban. Viszont mint képviselő, és mint médiában dolgozó is felhívja a pályázatok 
írásában közreműködők figyelmét arra, hogy sokkal erőteljesebben építsék be a pályázatokba 
a hirdetések és megjelenések költségeit, hogy ezzel egyrészt tehermentesítsék kissé az 
önkormányzatot, ugyanis emellett is támogatják a médiát.  
 
DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató-főorvos: Megköszöni, hogy majdnem teljes 
létszámmal részt vett a képviselő-testület az avatóünnepségen. Ez is azt támasztja alá, hogy 
maguk mögött tudják a képviselő-testület hozzájárulását. 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az ügyelet vezetése részéről arról tájékoztatták, hogy hétfőn az 
orvosi ügyelet át tud költözni az ideiglenes telephelyére, a Kossuth u. 4. szám alá. Erről a 
médiában tájékoztatják a lakosságot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni Dr. Gulyás Zsuzsanna főorvos asszonynak a 
projekt végrehajtásában vállalt munkáját, és azt, hogy mindent elkövetett annak érdekében, 
hogy időben el tudja foglalni helyét a fizioterápia, illetve hamarosan a többi részleg is. Az 
külön öröm, hogy az ügyelet elhelyezését is ilyen gyorsan sikerült megoldani, hiszen az 
ügyelet kiköltözésének a függvénye a tüdőgondozó átköltözése, így az egész láncolat 
felgyorsulhat. Felkéri a médiával foglalkozó munkatársat, hogy gondoskodjon a médiában a 
lakosság ezzel kapcsolatos tájékoztatásáról.  

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul 
vételét.  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
214/2011. (VI. 30.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményei által beadott pályázatok megvalósulásáról 
szóló tájékoztatókat tudomásul veszi. 
 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  A képviselő-testület 2011. II. félévi munkaterve 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolta az előterjesztett munkaterv elfogadását a kiegészítésben szereplő 
kiegészítésekkel együtt.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és a kiegészítésben foglalt kiegészítéssel együtt 
javasolja elfogadásra a munkatervet.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 
munkaterv elfogadását az írásos kiegészítésben foglaltaknak megfelelően.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
215/2011. (VI. 30.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. II. félévi 
munkatervét az előterjesztésben és a kiegészítésben 
foglaltak szerint elfogadja.  
 
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.) Testvérvárosi szándéknyilatkozat tétele Myszków várossal (Lengyelország)  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
támogatta az előterjesztést. 
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, milyen távolságra van ez a település Békéstől?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy kb. 650 km távolságra van ez a 
lengyel település Békéstől, tehát oda-vissza mintegy 1300 km-re.  
 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 



 12 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
216/2011. (VI. 30.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy testvérvárosi kapcsolatot kíván létesíteni 
a lengyelországi Myszków várossal. Felhatalmazza 
polgármesterét a Myszków város polgármestere által 
megküldött (és több nyelvre lefordított) 
szándéknyilatkozati okiratok aláírására. 
 
Határidő:       értelem szerint  
Felelős:          Izsó Gábor polgármester  
 

 
2.) Békés város 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) rendeletének módosítása  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak 
tartotta az előterjesztést.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is 
megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra 
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
217/2011. (VI. 30.) határozata:  

 
1. Békés Város Képviselő-testülete az Egyesített 

Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézetnél az 
önkormányzati feladatellátásra létesített 2 főállású 
álláshelyre 1.128.000 Ft személyi juttatás és 304.560 Ft 
járulék előirányzatot, az 1 fő részmunkaidős álláshelyre 
456.375 Ft személyi juttatás és 123.221 Ft járulék 
előirányzatot pótelőirányzatként biztosít. A 
pótelőirányzat forrása a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésben rendelkezésre áll. 

2. Az 1. pontban jóváhagyott előirányzat módosításokat a 
2011. I. félévi rendeletmódosításban szerepeltetni kell. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: 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 
20/2011. (VI. 30.)   r e n d e l e t e :  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
szóló 5/2011. (II. 25.) rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 

 
3.) Alapító Okiratok módosítása 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést. Az Alapító Okiratban kéri helyesbíteni az 
intézmény nevét, amelyben véletlenül benne maradt a Hepp Ferenc név. Az alapított 
intézmény neve helyesen: Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.   
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak 
tartotta az előterjesztést.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Úgy érzi, hogy a város és a Kistérségi Iskola a bevételéből és 
presztízséből is veszített ezzel, hogy Murony is kiválik. Szó volt arról, hogy Muronyból nem 
kívánnak bejárni a gyerekek Békésre, de eddig sem jártak be, és a sajtóban Fekete Ferenc 
muronyi polgármester úr nyilatkozott, hogy ezután is Muronyban maradnak a diákok. Ezért 
nem tudja, mi indokolja, hogy nem Békéshez kíván tartozni Murony. Ugyancsak veszítetett 
azzal is Békés, hogy a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény központja elkerült Békésről.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban kifejti, hogy véleménye szerint semmit sem 
veszített az önkormányzat, ugyanis se nyereséget, se veszteséget nem jelentett a muronyi 
iskola. Fekete Ferenc polgármester úrék azért választották Mezőberényt, mert a muronyiak 
féltek a békési etnikumtól.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Ez érthetetlen számára, mert eddig sem jártak be a muronyi 
gyerekek Békésre, és ezután sem járnának be, illetve továbbra is ott maradnak Muronyban. 
Nem érti, hogy akkor miért kellett nekik fenntartót váltani. Kamut esetében nyilvánvaló, hogy 
ideológiai alapon történt a váltás, de Murony esetében erről nem volt szó. Nem keverednének 
a gyerekek az itteni etnikummal.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyelőre valóban nem keverednének, de nem lehet tudni, mit 
hoz a jövő. Gondolja, hogy ezt így gondolta Murony, ahogy neki elmondta a muronyi 
polgármester úr. Logikus magyarázatot maga sem tud adni, mert anyagilag Murony 
rosszabbul járt, hogy Mezőberényhez csatlakozik. Megkérdezi a Kistérségi Iskola jelenlévő 
igazgató helyettesét, hogy esetleg bővebb információval tud-e szolgálni ez ügyben.      
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KIS ESZTER a Kistérségi Iskola igazgató helyettese: Pontos információik nekik sincsenek. 
Elszámolási vita alakult ki a Kistérségi Iskola és a Muronyi Önkormányzat között. Sokallták 
azt, hogy mennyit kell fizetniük a Kistérségi Iskola felé. Belső ellenőrzést is az ő javaslatukra 
végeztek az intézményben, de mindent rendben találtak. Azt érezte Fekete Ferenc 
polgármester úr részéről, hogy nagyfokú bizalmatlanság alakult ki benne, és ez már sértés volt 
a Kistérségi Iskola vezetése felé. Amikor január végén a költségvetés összeállítását tárgyalták, 
nem akarták elfogadni azt a tényeken alapuló költségvetést, amit a gazdasági vezetőjük az 
intézmény vezetésével összeállított, az önkormányzat gazdálkodási osztályával is 
leegyeztetett. Számtalan alkalommal hívták őket, hogy egyeztessenek, beszéljék meg, de 
ezzel nem éltek. Amikor Murony elment, ezt nem fogadta el, és azt mondta, hogy 3 millió Ft-
ot nem tudnak kifizetni, mert nincsenek forrásaik. Beszéltek arról, hogy mivel a Kamuti 
Tagiskola kiválik a Kistérségi Iskolából, ezért az ő felső tagozatuk veszélyeztetve van, 
ugyanis a kamuti felső tagozatos gyerekek jártak át Muronyba, így ott felső tagozaton csak 
töredéklétszámok maradtak. Alsóban szintén 10-12 fős osztálylétszámok vannak Muronyban. 
Felajánlották nekik a közös gondolkodást, hogy mi lesz a muronyi iskola  sorsa, és azt mondta 
Fekete Ferenc polgármester úr, hogy ő tájékozódik. Szerette volna ő is a Református 
Egyházközségnek átadni az intézményt, de onnan elkésett. Mindenhol érdeklődött, így 
Mezőberénynél is. Az biztos, hogy négy felső tagozatos pedagógust a Mezőberényi Kistérségi 
Iskola nem kíván alkalmazni. Az is biztosnak tűnik, hogy a következő tanévtől a felső 
tagozatuk nem Muronyban fog maradni, ugyanis a mezőberényi iskolának sem éri meg, hogy 
töredék létszámmal maradjanak ott felsős tanulócsoportok, hiszen őket nem is lehet 
összevonni. Az iskola részéről úgy ítélték meg, hogy már nem akart visszakozni Murony 
Község Önkormányzata.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elég hosszasan tárgyaltak a muronyi polgármester úrral erről, 
aki szeretett volna itt maradni, de szülői nyomásra alakult ki ez a helyzet.  
 
Ami a volt Farkas Gyula Közoktatási Intézményt – jelenleg már Tisza Kálmán – központját 
illeti, a gyakorlati életben továbbra is Békésen lesz az igazgató munkájának zöme, a gazdasági 
vezetés is itt lesz. Munkahelyek tehát nem szűnnek meg Békésen, sőt a Megyei 
Önkormányzat elnöke, és az igazgató úr is megerősítette, hogy fejleszteni kívánják a békési 
tagintézményt. Bízik abban, hogy ezzel a székhely-áthelyezéssel nem éri hátrány Békést. 
Bízik benne, hogy nem orosházi, hanem megyei iskolaként fognak rá tekinteni.  
 
DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: A kiegészítő anyagban most vett észre egy hibát, ugyanis 
az iskola neve helytelenül szerepel benne. Ezért javasolja, hogy az alapító okirat 2.A) 
pontjában az intézmény neve a következőként szerepeljen, mert úgy értette, hogy a 
„Sportiskola” szó is szerepeljen a névben.  
 
„Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola, és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat” 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Igen, az a cél, hogy szerepeljen az iskola elnevezésében a 
„Sportiskola” név is. Ez szerepel az Alapító Okiratban is, vagy nem?  
 
SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Eredetileg arról volt szó, hogy az iskola régi nevét nem 
változtatják meg, és a Sportiskola sem kerül bele. Az Alapító Okiratban a múlt havi anyagból 
maradt benne véletlenül a Sportiskola szó.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: És van annak akadálya, hogy a Sportiskola ne szerepeljen az 
elnevezésben?  
 
SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Akadálya nincs, de annak idején úgy érezték az egyesítések 
után, hogy egy évre szóló felesleges többletköltséggel jár az intézmény nevének a 
változtatása. Ezért javasolták, hogy egyáltalán ne változzon az intézmény elnevezése.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A sportiskolai képzés beindult, szeretnék akkreditáltatni, 
folyamatban van esetleges normatívával való ellátása is. Kérdés, ha az iskola nevében 
szerepeltetik a Sportiskolát, ez mennyiben befolyásolja ezt. Egyrészt emeli az iskola 
presztízsét, pozitív hírnevéhez hozzájárulhat, hiszen a sportoktatás a Kistérségi Iskolának a 
legfontosabb speciális oktatási formája az általános oktatás mellett. Mindössze praktikussági 
okokból mondjanak le az elnevezésről? Megkéri a képviselő-testületet, foglaljon állást ez 
ügyben. A feladat-ellátási helynél is szerepel a Sportiskola az alapító okiratban.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Rácz Attila képviselő felvetésével kapcsolatban kifejti, hogy 
Kamut és Murony mindig is problémás volt éppen azért, mert a státuszokat fenn kellett 
tartani, ugyanakkor folyamatosan csökkent a gyermeklétszám, így pénzügyi problémák voltak 
mindig. Kamut állandóan tartozott, és az utóbbi időben Murony is. Murony véleménye szerint 
beleszaladt egy csapdába, mert itt nem akart kifizetni 3 millió Ft-ot, átment Mezőberényhez, 
amely még többet kér.  
 
A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény adminisztratív központ, ami azzal is kiegészül, hogy 
például a gépparkot áthozták Békésre. Több tízmilliós műhelyfejlesztés folyik, tehát nem 
hogy visszafejlődnek, hanem bővül az intézmény. A magyar oktatásügy nagyon radikális 
változás előtt áll.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Szerencsésnek tartanák, ha most belevennék a Sportiskola 
elnevezést a Kistérségi Iskola nevébe, hogy ne kelljen később külön költséggel változtatni. A 
futball és a kézilabda sportágak utánpótlás nevelésében fontos szerepet szánnak a sportiskolai 
képzésnek, ezért is indokoltnak tartja az iskola nevében szerepeltetni.  
 
A másik felvetésre elmondja, hogy a Farkas Gyula Közoktatási Intézménnyel kapcsolatban 
azért vannak fenntartásaik, mert nem tudják, hogy az átadási szerződésekben milyen 
garanciák szerepelnek arra, hogy mondjuk milyen időtartamra, milyen képzéseket határoznak 
meg, és ezekbe milyen beleszólása van a városnak.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az iskola elnevezésével kapcsolatban javasolja, hogy legyen 
benne a Sportiskola elnevezés is, ezért szavazásra bocsátja ezt a módosító javaslatot.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
218/2011. (VI. 30. határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete elfogadja azt a módosító 
javaslatot, hogy a Békési Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat nevében szerepeljen a „Sportiskola” 
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elnevezés is, így az iskola új Alapító Okiratában az iskola 
elnevezése a következőképpen szerepeljen:  
 
„Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elfogadott, és a kiegészítésben szereplő módosítások 
figyelembevételével szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

  
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

219/2011. (VI. 30. határozata:  
 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás gesztora a tagtelepülések egyetértésével a Békési 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 279/2010. (VIII. 19.) számú határozatával elfogadott alapító okirata  

• 1.A/ pontjából törli Kamut Község Önkormányzatát és Murony Község 
Önkormányzatát 

• 2.A/ pontját [Az intézmény neve] Békési kistérségi Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat névre 
módosítja. 

• 2.D/ pontjából törli a tevékenység jellege és a közszolgáltatás fajtája sorokat  
• 2.G/a./ pontjában az általános iskola intézményegység tanulócsoportjainak 

számát 45-re, a felvehető tanulók számát 1125-re módosítja. 
• 2.H/ pontja helyébe az alábbi 2.H/ pont lép: 

„2.H/ Tagintézmények, feladat-ellátási helyek: 

a) Tagintézmények: 

 Neve Címe Megjegyzés 
 Hepp Ferenc Tagiskola 5630 Békés, József A. u. 12. 1-8. évfolyam 
 Tarhosi Tagiskola 5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51. alsó tagozat 

b) Feladat-ellátási helyek: 

Sportiskola 5630 Békés, Kossuth u. 4.  

Művelődési Ház 5673 Kamut, Petőfi u. 47. művészetoktatás, bérlemény 

” 
• 2.I/ pontjából törli Kamut és Murony megnevezését, és a Békés megnevezést 

„Békés 1. sz. beiskolázási körzet (székhely), Békés 2. sz. beiskolázási körzet (Hepp 
Ferenc Tagiskola)” megnevezésre módosítja. 

• 2.J/ pontjából [Az intézmény vagyona] törli a békési 52. és 6898. helyrajzi 
számú, a kamuti 306/1. helyrajzi számú és a muronyi 316. helyrajzi számú 
ingatlanokat, a 5633. hrsz. számú ingatlan megjegyzés rovata törlésre kerül 
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• 3.A/ pontja [Alaptevékenységek] az alábbiakban módosul: 
o a pedagógiai szakszolgálati tevékenység a pályaválasztási tanácsadás 

feladattal bővül 
o az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág, vonós tanszak szakjai a bőgő 

és brácsa sorokkal bővülnek;  
o az alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágán a folklórismeret és a 

tánctörténet külön tantárgyként külön sorban szerepel; 
o Az alaptevékenységek közé felveszi az Egyéb étkeztetés, a Nem szakmai 

felnőtt és egyéb oktatás és az Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
szakfeladatokat 

o Törvényi változás miatt törli a Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek 
pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél szakfeladatot. 

o a Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatot a 
szabad kapacitás kihasználását jelző 6820022-es szakfeladat számmal egészíti 
ki. 

• Törvényi változás miatt a 3.B/ és 3.C/ pontokat [kisegítő és kiegészítő 
tevékenységek] törli, a  3.D./ pont számozását 3.B/ pontra módosítja. 

• Törvényi változás miatt a 4.B/ pontjában az intézményvezető helyettese és az 
intézményvezető gazdasági helyettese kinevezésének módját „Az intézmény vezetője 
bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre” szövegre módosítja. 

• A képviselő-testület felhatalmazza a Békési Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú M űvészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját, hogy a 
változásokat fenntartói jóváhagyás nélkül átvezesse az intézményi 
dokumentumokon. 
 
Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete 
szerint fogadja el. 

 
 

Alapító okirat 

a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

számára 
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás nevében a tagtelepülések egyetértésével Békés Város 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a és 87. §-a alapján a Békési Kistérségi 
Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számára 
az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
1.  Alapító 

 A/ Alapítók 

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései: 

  Neve  Békés Város Képviselő-testülete 

  Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Alapító határozat száma  238/2008. (V. 29.) 

  Neve  Tarhos Község Képviselő-testülete 

  Székhelye  5641 Tarhos, Petőfi u. 29. 



 18 

  Alapító határozat száma  58/2008. (VI. 5.) 

  Alapítás ideje  2008. július 1. 

 B/ Fenntartó 

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Képviselője: Békés Város Polgármestere 

 

 A társulási megállapodásban nem nevesített ügyekben a fenntartói jogokat Békés Város 
Önkormányzata gyakorolja. 

 C/ Irányító és felügyeleti szerv 

  Békés Város Önkormányzata és szervei 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

2.  Alapított intézmény 

 

A/ Neve 

 

Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola,  Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

  Rövid neve  Békési Kistérségi Iskola 

 B/ Székhelye  5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. 

 
C/ Közfeladata 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bek. 
b), e) pontja, a 21. §, valamint 33. § (1) bek.  B) pontja alapján: 

 

  

 

általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, pedagógiai 
szakszolgálati ellátás 
Tagozatos oktatást nem folytat. 

 D/ Besorolása   

  feladat-ellátási funkciója  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
  Számlavezető 

pénzintézet  

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138 Budapest, Népfürdő u. 
24-26. 

   Bankszámlaszáma  11600006-00000000-24003825 

 
  Adónyilvántartási 

száma  

15583556-2 04 

 E/ Típusa  többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 

 
 Szakágazat 

 
852010 
 

 F/ Törzsadatai   

   OM azonosító  200901 

   Törzsszám  583550000 

 
  KSH területi számjel 

 
0409760 
 

 G/ Intézményegységei   

  a/ Általános Iskola                      
    5630 Békés, Jantyik u. 21-25. 
    Évfolyamok száma  8             
    Tanulócsoportok száma  45             
    Felvehető tanulók száma   1125             
  b/ Alapfokú M űvészeti Iskola                  
    5630 Békés, Petőfi u. 1. 
    Évfolyamok száma  12             
    Felvehető tanulók száma                
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    zeneművészeti ág  300             
    táncművészeti ág (néptánc)  450             
  c/  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat               

 
  

 
5630 Békés, Kossuth u. 4. 
 

 

H/ Tagintézmények, feladatellátási helyek 
a) Tagintézmények: 

 
  Neve Címe Megjegyzés 
  Hepp Ferenc Tagiskola 5630 Békés, József A. u. 12.  1-8. évfolyam 
  Tarhosi Tagiskola 5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51. alsó tagozat  

 
b) Feladat-ellátási helyek: 

  Sportiskola 5630 Békés, Kossuth u. 4.  
  Művelődési Ház 5673 Kamut, Petőfi u. 47. művészetoktatás, bérlemény 

 
                       
 I/ M űködési területe                     

 

  A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek közigazgatási területe: 
Békés 1. sz. beiskolázási körzet (székhely), Békés 2. sz. beiskolázási körzet (Hepp Ferenc 
Tagiskola), Tarhos; a művészetoktatás tekintetében Kamut község  közigazgatási területe is. 

 
J/ Az intézmény vagyona 
 
A tagtelepülések által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes 
önkormányzati törzsvagyon:  
Helyrajzi száma  Címe  Megjegyzés 
5612  5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.   
2310  5630 Békés, József A. u. 12.   
5633  5630 Békés, Kossuth u. 4.   
793/2  5630 Békés, Petőfi u. 1.   
49  5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51.   

   
Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi eszköznek 
minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a fenntartó hozzájárulásával 
dönthet.  

3. 
 Az intézmény tevékenységei 

 
 A/ Alaptevékenységek 

Megnevezés 
Szakfeladat 

száma  
Alapfokú oktatás   

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása nyelvi-
irodalmi-kommunikációs (Zsolnay) módszerrel 1-4. évfolyamon 

8520111 
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Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, emelt szintű oktatása: 
ének-zene, testnevelés 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, sportiskolai oktatása 1-
4. évfolyamon 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű iskolaotthonos nevelése, oktatása 
1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű képességkibontakoztató nevelése, 
oktatása 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon: roma népismeret és nyelvoktatás 

8520131 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 1-4. évfolyamon: enyhe fokban mozgáskorlátozott, látás- és 
hallássérült, enyhe fokban értelmi fogyatékos az autista kivételével 

8520121 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 8559131 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 

8520211 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, emelt szintű oktatása: 
ének-zene, testnevelés, idegen nyelv, matematika 5-8. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, sportiskolai oktatása 5-
8. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű képesség-kibontakoztató 
nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 

8520211 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon: roma népismeret és nyelvoktatás 

8520231 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 5-8. évfolyamon: enyhe fokban mozgáskorlátozott, látás- és 
hallássérült, enyhe fokban értelmi fogyatékos az autista kivételével 

8520221 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 8559151 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 8559161 

Iskolai sportköri, diáksport tevékenység 9312041 

Ifjúság-egészségügyi gondozás 8690421 

Iskolai szociális munka (gyermek és ifjúságvédelem) 889051 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101211 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101221 
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Iskolakönyvtári szolgáltatás 9101231 

Közreműködés a tankönyvellátásban 4799011 

Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás: iskolabusz 4939091 

Pedagógiai szakszolgálati tevékenység  

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

pályaválasztási tanácsadás 

gyógytestnevelés 

8560111 

Alapfokú művészetoktatás  
Zeneművészeti ágban:  
Előképző 
Fúvós tanszak: 

furulya 
fuvola 
klarinét 
szaxofon 
bariton 
trombita 
kürt 
tuba 
harsona 

Vonós tanszak 
hegedű 
cselló 
brácsa 
bőgő 

Ütő tanszak 
Ütő  

Zongora tanszak 
zongora 

További oktatott tárgyak: 
szolfézs 
zeneirodalom-zenetörténet 
énekkar 
kamarazene 
zenekar: fúvós, vonós 
korrepetíció 

8520311 

Táncművészeti ág, néptánc szak 
előképző 
népi játék 
néptánc 
folklórismeret 
tánctörténet 
népi ének 

8520321 
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Művészeti tevékenységek  
Zeneművészeti tevékenység 9001211 
Táncművészeti tevékenység 9001221 

Közétkeztetés  
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Szociális étkeztetés 8899211 
Egyéb étkeztetés 5629192 

Gazdálkodás  

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6820021 
6820022 

Egyéb oktatás    

Nem szakmai felnőtt és egyéb oktatás 8559311   

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559321   

                             
 B/ Vállalkozási tevékenységek 

Megnevezés 
Szakfeladat 

száma  
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820024 

A  vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési 
kiadásainak 5 %-át. 

                            

4.  Foglalkoztatási jogviszonyok 

 A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

    1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
    1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről    
 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje 

  Az intézmény vezetője 

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó 

 

  -  Békés Város Önkormányzata bízza meg a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás tagtelepülései képviselő-testületei véleményének kikérésével pályázat 
útján 5 év határozott időre 

  Az intézményvezető helyettese 

   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre 

  Az intézményvezető gazdasági helyettese 

   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre 

  Intézményegység-vezető 

   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Az Igazgatótanács bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre 

  Tagintézmény vezető 

   -  vezető beosztású dolgozó 
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  -  Az intézmény vezetője bízza meg a tagintézmény székhelye szerinti települési 
önkormányzat véleményének kikérésével pályázat útján 5 év határozott időre. 

                               
Békés, 2011. július _____. 
                               
                               
                               
          
 polgármester  jegyző  igazgató  

 
 
Záradék 
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor 
önkormányzataként a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását 219/2011. (VI. 
30.) sz. határozatával fogadta el. 

 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

  
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

220/2011. (VI. 30. határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény 
és Rendelőintézet egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának kiadásáról szóló 
208/2010. (VIII.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
• Az alapító okirat 2./D pontjából [Besorolása] jogszabályváltozás miatt törli a 

tevékenység jellege és a közszolgáltatás fajtája sorokat. 
• Az alapító okirat 2.H pontjából [Az intézmény vagyona] törli az alábbi sort: 

„5633 5630 Békés, Kossuth u. 4. 
fizioterápa - a Békési Kistérségi Iskolával 
közösen: az ingatlan Jantyik u. felőli udvari 
része” 

 
• Az alapító okirat 2.H pontját [Az intézmény vagyona] az alábbi sorral egészíti ki: 

 Helyrajzi 
száma 

Címe Megjegyzés 

 6597/3 5630 Békés, Fábián u. 25/2. bölcsőde 
 
• Az alapító okirat 3/A. pontjából törli a Humán-egészségügyi tevékenységek 

pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél  és a Szociális, 
gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél 
sorokat, a Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatot a 
szabad kapacitás bérbeadással történő kihasználását lehetővé tevő 6820022 
szakfeladat számmal egészíti ki. 
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• Az alapító okirat 3/B és 3/C pontját [Kiegészítő és Kisegítő tevékenységek] 
jogszabályváltozás miatt törli, a 3/D pont sorszámozását 3/B. pontra változtatja. 

• Az alapító okirat 4/B pontja helyébe az alábbi 4/B. pont lép: 

B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje  
Az intézmény vezetője  
 - Magasabb vezető beosztású dolgozó  
 - Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  

 Az intézményvezető helyettese  
 - Magasabb vezető beosztású dolgozó  
 - Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  

 Az intézmény gazdaságvezetője  
 - Magasabb vezető beosztású dolgozó  

 - Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre.  
 

Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete 
szerint fogadja el. 

 
 

Alapító okirat  

a Békés Városi 
Egyesített Egészségügyi Intézmény 

és Rendelőintézet 

 

számára  

                                
Békés Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján a Békés Városi 
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet számára az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki. 

 
1.  Alapító  

 A/ Alapító 

  Neve  Békés Város Képviselő-testülete  

  Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2.  

  Alapító határozat száma  42/1994. (II. 10.)  

              

  Alapítás ideje  1994. 03. 01.  

                                

 B/ Fenntartó  

 
 Békés Város Önkormányzata 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 
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 C/ Irányító és felügyeleti szerv  

 
 Békés Város Önkormányzata és szervei 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 
 

 
 Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 
 

                                

2.  Alapított intézmény  

 
A/ Neve 

 
Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet 

 

                                

 B/ Székhelye  5630 Békés, József A. u. 5.  

                                

 

C/ Közfeladata 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89. 
§-a alapján:  
járóbeteg-szakellátás 

 

                                

 D/ Besorolása    

 

 feladatellátási funkciója 

 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
Ellátja az önállóan működő Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatait. 

 

 
  Számlavezető 

pénzintézet  
ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26. 

 

   Bankszámlaszáma  11998707-04606828-00000000  

 
  Adónyilvántartási 

száma  
15 343 109 2 04  

                                
 E/ Típusa  egészségügyi intézet  
  Szakágazat  862200  
 F/ Törzsadatai    
    Törzsszám  343105  

 
   KSH területi 

számjel  
0409760  

                                
 G/ Működési területe                      

 

  • Békés város, valamint járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer, 
Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos 
lakosságának. 
• Mezőberény területén fizio- és mozgásterápiás szakellátás  

                                

 H/ Az intézmény vagyona  

 
 Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott, korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati törzsvagyon: 
 

                                
  Helyrajzi Címe Megjegyzés 
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száma 
  76 5630 Békés, Rákóczi u. 16. bölcsőde 
 
 

 
1265 5630 Kőrösi Cs. S. u. 14. fürdő 

  2340 5630 József A. u. 5. rendelőintézet 
  3444 5630 Bajza u. 1. bölcsőde 

 
 3922 5630 Békés, Vásárszél u. 2. 

Bőrgyógyászat, 
pszichiátria 

  5580 5630 Békés, Kossuth u. 16. tüdőgondozó 
  5609 5630 Békés, Jantyik u. 29. bölcsőde 
  6597/3 5630 Békés, Fábián u. 25/2. bölcsőde 

 

 Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi 
eszköznek minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a 
fenntartó hozzájárulásával dönthet. 

 

 
3.  Az intézmény tevékenységei 
 

 
Megnevezés Szakfeladat száma 

 
 
 A/ Alaptevékenységek 
 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622111  
 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 8622121  
 Járóbetegek gyógyító gondozása 8622131  
 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690311  
 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690321  
 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 8622321  
 Fizikoterápiás szolgáltatás 8690371  

 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
(Védőnői szolgálat) 

8690411 
 

 Iskola- és ifjúsági egészségügyi ellátás 8690421  
 Bölcsődei ellátás 8891011  
 Sportlétesítmény (uszoda) működtetése 9311021  
 Fürdő és strandszolgáltatás 9329111  

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

6820021 
6820022  

 Munkahelyi étkeztetés 5629171  
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat ellátása területi ellátási 
kötelezettséget vállaló, vállalkozó háziorvosok (házi gyermekorvosok, fogorvosok) útján, 
szerződés alapján történik. 
A vállalkozó orvosok, illetve a központi orvosi ügyelet számára infrastruktúrát biztosít. 
B/ Vállalkozási tevékenységek  

 
4.  Foglalkoztatási jogviszonyok  

 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

6820023 
 

 
A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az 
intézmény költségvetési kiadásainak 5 %-át. 
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 A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  

    1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

    1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje  

  Az intézmény vezetője  

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó  
   -  Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  
  Az intézményvezető helyettese  

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó  

   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  

  Az intézmény gazdaságvezetője  

  - magasabb vezető beosztású dolgozó  

  - Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre.  

                                
Békés, 2011. július 5. 
 
 
  
                                
                                
           
 polgármester  jegyző  igazgató   
 
 
Záradék  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelőintézet alapító okiratának módosítását 220/2011. (VI.30.) sz. 
határozatával fogadta el. 
 
 
 
4.) Pénzügyi megállapodás közoktatási feladatok kiegészítő támogatásáról 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Eddigi fenntartásait továbbra is fenntartja. A hírek és 
tájékoztatók alapján úgy látja, hogy nem tesznek különbséget a pedagógusok és a gyermekek 
között az önkormányzati, illetve az egyházi iskolákban. Azonban mint önkormányzati 
képviselő, az önkormányzati iskolákat szeretné védeni azzal, hogy ne biztosítsanak 
különleges előnyt a megállapodás keretében az átadott intézménynek. Pl. a pénzügyi 
megállapodás-tervezet 3. pontjában szerepel, hogy felszámolhatják a törvényesen előírt dologi 
kiadásokat. Az önkormányzati iskolának eddig csak meghatározott összeget adtak át e célra a 
törvényesen előírt összegből. A tervezet szerint ezért hátrányos helyzetbe hozzák az 
önkormányzati iskolákat. Emiatt vannak fenntartásai, és emiatt nem fogja megszavazni az 
előterjesztést.  
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IZSÓ GÁBOR  polgármester: Ezzel kapcsolatban azt tudja mondani, hogy egy nagyon alapos 
pénzügyi, könyvszakértői vizsgálat mondhatja meg, hogy mi az, ami indokolt a kiadások 
közül, és ezt mindkét fél aláírja. Egyébként csak egy évre kötik a megállapodást, tehát ha azt 
tapasztalják, hogy nem megfelelően bánnak ezzel a forrással, akkor olyan új megállapodást 
kötnek, ami az önkormányzat számára előnyösebb lehet. Erre személyesen is oda fog figyelni, 
mert beválasztották a Gimnázium Igazgatótanácsába, így erre lehetősége is lesz. Bízik benne, 
hogy nem az lesz a cél, hogy túlzottan költekezzenek az egyházi intézménynél. A kiadásokat 
tételesen ellenőrizni kell. A megállapodás-tervezet részleteit a gazdálkodási osztályvezető 
asszony tárgyalta meg Katona Gyula elnök-lelkész úrral, megkérdezi, hogy mi a véleménye 
erről?  
 
VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezető: A törvényesen előírt dologi kiadások alatt a 
rezsiköltségeket kell biztosítani (fűtés, világítás), oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket 
(kréta, stb.), amit az önkormányzati intézményeknél is biztosítanak. Arra gondoltak, ami a 
megállapodásban is szerepel, hogy a könyvvizsgálónak részletesen, tételesen kellene 
megvizsgálni a kiadásokat mind az iskola, mind az óvoda vonatkozásában. Úgy gondolja, 
hogy a könyvvizsgáló bevonásával korrektül feltárásra és megállapításra fognak kerülni ezek 
a tételek, és megállapítható, hogy mi volt jogos, és esetleg mi nem. Ez nem jelenti azt, hogy 
az egyház nem költhet plusz dolgokra, de az elszámolásnál ezt nem vehetik figyelembe, pl. 
cafetéria elemek, egyéb dologi kiadások.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester:  Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

  
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

221/2011. (VI. 30. határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete  

1. jóváhagyja a határozat mellékletében szereplő, Békés 
Város Önkormányzata és Békési Református 
Egyházközség között kötendő pénzügyi megállapodást 
a közoktatási feladatok kiegészítő támogatásáról, 

2. felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a pénzügyi 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 
 
5.) Településrendezési eszközök módosítása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
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 
222/2011. (VI. 30. határozata:  

 
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az eredeti 
szándékának megfelelően a Békés 072/8 hrsz. alatti 
területet a szomszédos övezettel azonos szabályozási 
feltételekkel a beépítésre szánt Gazdasági Kereskedelmi 
Szolgáltató övezetbe kívánja átsorolni. 
Ennek megfelelően a 072/8 helyrajzi számú telek 
közútként való besorolása megszüntetésre kerül; övezeti 
besorolása „Köu-7” övezetről „Gks-3” övezetre módosul. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Csökmei László Erik városi főépítész 
 

 
6.) 2011. II. félévi sporttevékenységek támogatása 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. 
 
 IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja 
az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

  
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

223/2011. (VI. 30. határozata:  
 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2011. II. félévi 
támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Sportszervezet 
2011. II. félévi 

támogatás 
EFt-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 1610 
BTE Ökölvívó Szakosztály 160 
BTE Súlyemelő Szakosztály 85 
BTE Sakk Szakosztály 170 
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 480 
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 490 
Békési Diákok Atlétikai Clubja 450 
Békési Kajak-Kenu Club 1290 



 30 

Békési Futball Club 1490 
Női Kézilabda Torna Egylet 265 
Linea Aerobik Klub 60 
Surman Box Club 200 

ÖSSZESEN: 6750 
 
Határidő:  intézkedésre azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 
 
 
7.) A LISZ Kft-vel kötött szerződések áttekintése, a 2011. évre kitűzött prémium feladatok és 
azok díjazása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést az írásos kiegészítésben foglalt módosítások figyelembevételével, amelyben 
javaslatot tettek a bérleti díj összegére, és az ügyvezető prémiumfeladatai díjazásának 
százalékos mértékére is. A bizottság módosító javaslata a II. határozati javaslat 1. pontjában 
foglaltakkal kapcsolatban, hogy ha a bérbeadás eléri a 90%-ot, akkor az éves bruttó alapbér 
10% helyett 11% legyen az ügyvezető díjazása, 100%-os bérbeadás esetén pedig a javasolt 
12% helyett 15%.  Ezzel a módosítással javasolta elfogadásra a bizottság az előterjesztett 
határozati javaslatokat. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra 
bocsátja a Pénzügyi Bizottság elnöke által előterjesztett bizottsági módosító javaslatot.   
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

224/2011. (VI. 30. határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete a LISZ Kft. ügyvezetője 
prémiumfeladatainak díjazására előterjesztett javaslatot az 
alábbi módosítás szerint fogadja el:  
 
Az írásos kiegészítésben szereplő II. határozati javaslat 1. 
pontjában ha a bérbeadás eléri a 90%-ot, akkor az éves 
bruttó alapbér 10% helyett 11% legyen az ügyvezető 
díjazása, 100%-os bérbeadás esetén pedig a javasolt 12% 
helyett 15%.  
 
Határidő:  azonnal 
 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti módosítás figyelembevételével szavazásra bocsátja az 
írásos kiegészítésben szerepelő határozati javaslatokat.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 



 31 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
225/2011. (VI. 30. határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete 

1. jóváhagyja a határozat mellékleteként Békés Város 
Önkormányzata és a LISZ Kft (5630 Békés Petőfi 
u.21.) között kötendő bérleti szerződést az Inkubátorház 
(Békés Verseny u. 4. sz.) bérletére. A bérleti szerződés 
2011. augusztus 1. napjától 2012. december 31. napjáig 
érvényes. A bérleti díj összege 2011. évben 375.000 
Ft+ÁFA/ hó. 

2. felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására, 

3. úgy határoz, hogy a Támogató szervezet (DARFÜ) 
ismertté vált módosítási javaslatainak a bérleti 
szerződésen történő átvezetéshez hozzájárul. 
Felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a bérleti 
szerződés módosításának aláírására utólagos 
beszámolási kötelezettséggel.  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
226/2011. (VI. 30. határozata:  

1. Békés Város Képviselő-testülete a LISZ Kft ügyvezetője 
számára a 2011. évre kitűzött prémium feladatot és annak 
díjazását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

- Az Inkubátorház bérbe adható területeire kötött bérleti 
szerződések száma féléves átlagban 70 %-ot elérte az 
éves bruttó alapbér 6 %-a 

- Az Inkubátorház bérbe adható területeire kötött bérleti 
szerződések száma féléves átlagban 80 %-ot elérte az 
éves bruttó alapbér  8 %-a 

- Az Inkubátorház bérbe adható területeire kötött bérleti 
szerződések száma féléves átlagban 90 %-ot elérte az 
éves bruttó alapbér 11 %-a 

- Az Inkubátorház bérbe adható területeire kötött bérleti 
szerződések száma féléves átlagban 100 %-ot elérte 
az éves bruttó alapbér 15 %-a prémium címen 
kifizethető. 

2. Az 1. pontban meghatározott prémium akkor fizethető 
ki, ha a LISZ Kft 2011. évi mérlegszerinti eredménye erre 
fedezetet nyújt. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  



 32 

8.) Szakorvosi rendelések szüneteltetése 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri a médiával foglalkozó munkatársat, hogy az 
előterjesztésben foglaltakat minél előbb tegye közzé a helyi médiában a lakosság 
tájékoztatására.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra 
alkalmasnak tartotta.  
 
Személyesen megkérdezi, hogy a későbbiekre vonatkozóan nem lehetne valamilyen felmérést 
készíteni az orvosok elvándorlásával kapcsolatban? Békésen is lassan korosodik az 
orvostársadalom, ezért jó lenne tudni, hogy lesz-e elegendő utánpótlás.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt elég nehéz felmérni, meg kell várni az új egészségügyi 
törvényt, állami, kormányzati intézkedéseket, hiszen ez nem csak helyi probléma. Az 
önkormányzatnak ezt egyedileg kell kezelni, ha megtudják, hogy valahol hiány van, időben 
megpróbálnak lépni. Biztosan érinteni fogja ez az önkormányzatot is. Reméli azzal, hogy a 
EEI és Rendelőintézet sokat fejlődött és jó a híre, a legjobb járóbeteg szakellátónak tartják a 
megyében, nem fognak szakorvos-hiánnyal küzdeni. Mindenki tudja, hogy nem egyszerű 
problémáról van szó. Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz, pl. lakást biztosítanak.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Ezzel is összefüggésben van a II. félévre tett munkatervi 
javaslatuk, hogy a háziorvosokat mentesítsék a helyi iparűzési adó fizetése alól. Esetleg ezzel 
is vonzóbbá tehetik a békési orvosi pályát.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő elhagyta az üléstermet, 
így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

227/2011. (VI. 30.)  határozata:  
 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békés 
Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet keretein belül működtetett egyes 
szakrendelések a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi időpontokban szüneteljenek:  

a) Belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2011. július 18-tól július 30-ig, 

b) Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: az intézmény Rendelőintézetbe költözéstől 
függően, 2011. augusztus hónapban, jelenleg meg nem határozható időpontig, 

c) Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: 2011. július 18-tól – augusztus 13-ig, 

d) Urológiai szakrendelés szünetel: 2011. július 25-től – augusztus 05-ig, 

e) Neurológiai szakrendelés szünetel: 2011. augusztus 15-től - augusztus 20-ig, 

f) Szemészeti szakrendelés szünetel: 2011. augusztus 01-től augusztus 27-ig, 
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2. A betegek sürgős szakorvosi ellátását a szabadságok ideje alatt a gyulai Pándy Kálmán 
Kórház érintett ambulanciái előzetes időpont egyeztetés alapján látják el, a szemészeti 
szakrendelés ellátása pedig (kölcsönösségi alapon) Mezőberény szemészeti szakrendelésén 
történik.  

Határidő:  intézkedésre azonnal 
Felelős: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, a tájékoztatásért 

 
9.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának Szervezeti 
és Működési Szabályzatának elfogadása 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Eladja, hogy Jegyző Asszony vezetésével elkészült az 
előterjesztés, amely átalakítaná részben az SZMSZ-t, részben szerkezeti változást is jelent a 
különböző munkacsoportokban, amelyet az utolsó oldalon lévő szervezeti ábra szemléletesen 
tartalmaz. Nagyon sok alkalommal konzultáltak Jegyző Asszonnyal, osztályvezetőkkel arról, 
hogy lehetne hatékonyabbá tenni a munkát, illetve ha nem is olcsóbbá, de nem drágábbá. Ezt 
a szerkezeti modellt tartják jónak a következő időszakra elfogadni, melyet támogat.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra 
alkalmasnak tartotta.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

228/2011. (VI. 30.)  határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 
képező – Békés Város Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékleteivel 
együtt elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
  Tárnok Lászlóné jegyző  

 
 
10.) Autóbuszvárók területrendezése, ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
229/2011. (VI. 30. határozata:  

1. A Magyar Állam tulajdonát képező, a Békés, 0452/5, 6922/1, 054/1, 0233/3, 0234/1 és 
0150/1, 053 hrsz-ú ingatlanokból kialakított 0452/6, 0452/8, 6922/4, 6922/5, 053/2,  054/6, 
054/7, 054/8, 054/9, 054/10, 054/11, 0233/6, 0234/4, 0150/3, 0150/4, 0150/5 és a 0150/6 
hrsz-ú buszváró helyek tekintetében Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
kifejezett szándéka a tulajdonjog ingyenes megszerzése, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott a területfejlesztés és közterület 
fenntartás, mint kötelezően végzendő önkormányzati feladatok ellátásának teljesítése 
érdekében. A megépült autóbuszvárókat, melyek az utazók akadálymentes közlekedését 
biztosítják; a tulajdonjog átszállását követően Békés Város Önkormányzata fenntartja, 
karbantartja és üzemelteti. Békés Város Önkormányzat Képviselő testülete felkéri a Magyar 
Állam tulajdonát kezelő vagyonkezelő szerveket, intézményeket, hogy az átadáshoz 
szükséges szerződések, megállapodások előkészítéséről gondoskodjon. 

2. A Magyar Állam tulajdonát képező Békés, 0452/5, 6922/1, 053, 054/1, 0233/3, 0234/1 és 
0150/1, hrsz-ú- ingatlanokból kialakított 0452/6, 0452/8, 6922/4, 6922/5, 053/2,  054/6, 
054/7, 054/8, 054/9, 054/10, 054/11, 0233/6,  0234/4, 0150/3, 0150/4, 0150/5 és a 0150/6 
hrsz-ú buszváró helyek tulajdonjogi viszonyainak rendezése érdekében Békés Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert az 
átruházással kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, a tulajdonjog átszállásához 
szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint szerződések, megállapodások aláírására, 
további jogügyletek megkötésére az MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) és a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet (1149. Budapest, Bosnyák tér 5.) az országos szervekkel. 

3. Egyúttal Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az MNV Zrt-t, hogy az 
ingyenes vagyonátruházási kérelme tárgyában a Vtv. 36. § (2) bekezdés c.) pontja és (3) 
bekezdése alapján a Kormány döntéshozatalához készítse el az előterjesztést. Kérjük, hogy a 
Vhr. 51. § (7) bekezdése értelmében az MNV Zrt. – az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter útján – a következő negyedévben tegye meg a tulajdonjog átruházásra vonatkozó 
javaslatot a Kormány részére az alábbi táblázatban felsorolt (félkövér betűtípussal jelzett) 
buszváró hely ingatlanokra vonatkozóan. 

 
 
 

Békés 0233/3 és 0234/1 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 
40/2009. számú változási vázrajz 

telekalakítás előtt telekalakítás után 
hrsz. terület 

(m2) 
megnevezés tulajdonos / 

vagyonkezelő 
hrsz. terület 

(m2) 
megnevezés tulajdonos / 

vagyonkezelő 
0233/3 43 556 kivett 

országos 
közút 

Magyar Állam 
KKK 

0233/6 31 kivett  
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    0233/7 43 525 kivett 
országos 
közút 

Magyar Állam 
KKK 

0234/1 35 318 kivett 
országos 
közút 

Magyar Állam 
KKK 

0234/5 35 288 kivett 
országos 
közút 

Magyar Állam 
KKK 

    0234/4 30 kivett 
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 
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Békés 0452/5 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 
41/2009. számú változási vázrajz 

telekalakítás előtt telekalakítás után 
hrsz. terület 

(m2) 
megnevezés tulajdonos / 

vagyonkezelő 
hrsz. terület 

(m2) 
megnevezés tulajdonos / 

vagyonkezelő 
0452/5 54 922 kivett közút Magyar Állam 

KKK 
0452/6 33 kivett  

buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    0452/7 54 865 kivett közút Magyar Állam 
KKK 

    0452/8 24 kivett  
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

Békés 6922/1 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 
42/2009. számú változási vázrajz 

telekalakítás előtt telekalakítás után 
hrsz. terület 

(m2) 
megnevezés tulajdonos / 

vagyonkezelő 
hrsz. terület 

(m2) 
megnevezés tulajdonos / 

vagyonkezelő 
6922/1 13 937 kivett közút Magyar Állam 

KKK 
6922/4 51 kivett  

buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    6922/5 44 kivett  
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    6922/6 13 842 kivett 
országos 
közút 

Magyar Állam 
KKK 

Békés 053, 054/1, 054/2 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 
43/2009. számú változási vázrajz 

telekalakítás előtt telekalakítás után 
hrsz. terület 

(m2) 
megnevezés tulajdonos / 

vagyonkezelő 
hrsz. terület 

(m2) 
megnevezés tulajdonos / 

vagyonkezelő 
053 23 260 kivett csatorna Magyar Állam 

(NFA) 
053/1 23 236 kivett csatorna Magyar Állam 

(NFA) 
054/1 77 935 kivett 

országos 
közút 

Magyar Állam 
KKK 

053/2 24 kivett 
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

054/2 22 469 kivett  
kerékpárút 

Békés Város  
Önkormányzata 

054/2 22 441 kivett  
kerékpárút 

Békés Város  
Önkormányzata 

    054/5 77 749 kivett 
országos 
közút 

Magyar Állam 
KKK 

    054/6 28 kivett  
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    054/7 28 kivett  
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    054/8 43 kivett  
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    054/9 37 kivett  
buszváró 

Békés Város  
Önkormányzata 
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4. Békés Város Önkormányzata vállalja a tulajdonjog átruházás kapcsán felmerülő összes 
eljárási költség megtérítését. 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:          Izsó Gábor polgármester 

 
 
11.) Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az 
előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő visszatért az 
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

  
 
 

hely 
    054/10 34 kivett  

buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    054/11 44 kivett  
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

Békés 0150/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása 
44/2009. számú változási vázrajz 

telekalakítás előtt telekalakítás után 
hrsz. terület 

(m2) 
megnevezés tulajdonos / 

vagyonkezelő 
hrsz. terület 

(m2) 
megnevezés tulajdonos / 

vagyonkezelő 
0150/1 10 7693 kivett 

országos 
közút 

Magyar Állam 
KKK 

0150/3 40 kivett  
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    0150/4 47 kivett  
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    0150/5 43 kivett  
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    0150/6 40 kivett  
buszváró 
hely 

Békés Város  
Önkormányzata 

    0150/7 10 
7523 

kivett 
országos  
közút 

Magyar Állam 
KKK 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
230/2011. (VI. 30. határozata:  

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei 
Szervezetével kötendő – a határozat mellékletét képező - 
együttműködési megállapodást. A szerződésben foglaltak 
végrehajtása érdekében Békés Város Önkormányzata 
kapcsolattartóként Békés Város Jegyzőjét jelöli ki. 
Felhatalmazza polgármesterét a megállapodás aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 
 
12.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést a kiegészítéssel együtt.  
 
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 

231/2011. (VI. 30.) határozata:  

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 2011. évi költségvetésében tervezett személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő 
járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi pénzeszköz átcsoportosítást hagyja jóvá: 

a) a Családért Alapítvány támogatására (székhelye: 5630 Békés, Malom utca 5., 
képviseli: H. Kovács Judit kuratóriumi elnök) 151.000,- Ft 

b) A Békési Fürdőért Közalapítvány támogatására (székhelye: 5630 Békés, Petőfi 
Sándor utca 2.; képviseli: Dr. Csiby Miklós elnök) 10.000,- Ft 

c) a Békés Művészetéért Alapítvány támogatására (székhelye: 5630 Békés, Bólyai 
utca. 17., képviseli: Csuta György kuratóriumi elnök) 35.000,- Ft 

d) a Békési Futball Club támogatására (székhelye: 5630 Békés, Szarvasi utca 34.; 
képviseli: Erdős Norbert Zoltán elnök) 50.000,- Ft 

e) Békési Tenisz Klub támogatására (székhelye: 5630 Békés, Teleky László utca 
18/1.; képviseli: Farkas György elnök) 118.000,- Ft 

f) Belencéres Alapítvány támogatására (székhelye: 5630 Békés, Fekete-Körös sor 
11.; képviseli: Lehoczki Mihály elnök) 28.575,- Ft 

g) Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum (székhelye: 5630 Békés, Széchenyi István 
tér 4. ; képviseli: Baligáné Szűcs Irén) - Zelenák Katalin textilműves kiállításának 
támogatására 40.000,- Ft 
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2. felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint támogatásban részesített 
közhasznú szervezetekkel szerződést kössön az 1.a), 1.b), 1.c), 1. d), 1.e) és 1.f) pontokban 
megjelölt összegekkel, azzal, hogy a támogatások felhasználásáról a támogatottaknak 2012. 
június 30-ig kell írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén – 
annak pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás 
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet 
visszafizetési kötelezettség terheli. 

Határidő:      intézkedésre azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 
 
13.) Delegálás a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulásba 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Rácz Attila képviselőt javasolja delegálni a tárgyban szereplő 
testületbe, aki úgy nyilatkozott, hogy elvállalja a jelölést.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, mi az oka annak, hogy nem ismét hivatali 
dolgozót javasolnak delegálni ebbe a testületbe?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Azért, mert a KBC alapszabálya szerint csak képviselőt lehet 
delegálni.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Akkor úgy érzi, hogy ez kettős mérce, van egy másik 
szervezet is, ahová köztisztviselő van delegálva, és nem a képviselő-testület tagja. Ez a Békés 
Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Megköszöni és elfogadja a felkérést, bejelenti 
összeférhetetlenségét, így a szavazásban nem kíván részt venni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot a személyi javaslattal együtt.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza (Rácz 
Attila képviselő nem szavazott):  

  
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

232/2011. (VI. 30.) határozata:  
 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Békés Város Képviselő-testületének és Szerveinek 
Működési Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) 
önkormányzati rendelete 25/A. § (1) bekezdése alapján 
a 28/2011. (I. 27.) határozatban megjelölt személyek 
mellé Gyebnár Péter helyett Rácz Attila képviselőt 
delegálja a Közép-Békési Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás Ügyvezető Testületébe. 

2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, 
hogy gondoskodjon a  
Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás döntésről való értesítéséről. 
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Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 
 
14.) „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázat 
beadása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot az írásos kiegészítésben foglalt kiegészítéssel együtt.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

  
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

233/2011. (VI. 30.) határozata:  
 

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Közép-Békési 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú 
pályázati konstrukció második fordulójára nettó 18 173 831 246,- Ft beruházási 
összeggel. 

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 
szükséges dokumentumok aláírására, és a nyilatkozatok megtételére. 

3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a társulási 
megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához 
szükséges 3 961 582 798,-Ft önrészből az Önkormányzatra eső részt 298 736 496,- Ft 
összegben önerőként biztosítja az alábbi táblázatban foglaltak szerint. 

 

Település Önrész összesen (Ft) 
Önerő Alap 

támogatás 
Önkormányzati 

saját forrás 
Almáskamrás 13 622 297 Ft 11 426 199 Ft 2 196 098 Ft 
Békés 298 736 496  Ft 251 540 235 Ft 47 196 261 Ft 
Békéscsaba 1 094 446 173 Ft 704 627 777 Ft 389 818 396 Ft 
Bélmegyer 15 013 863 Ft 12 651 904  Ft 2 361 959 Ft 
Bucsa 134 901 582 Ft 110 712 008  Ft 24 189 574 Ft 
Csabaszabadi 4 513 863 Ft 3 315 761 Ft 1 198 102  Ft 
Csanádapáca 35 917 535Ft 26 845 540 Ft 9 071 995  Ft 
Csárdaszállás 6 682 429  Ft 5 628 241 Ft 1 054 188  Ft 
Csorvás 58 591 319  Ft 43 649 029  Ft 14 942 290 Ft 
Dévaványa 116 575 713  Ft 98 167 691 Ft 18 408 022 Ft 
Doboz 64 709 076  Ft 41 695 300 Ft 23 013 776 Ft 
Ecsegfalva 148 645 230 Ft 120 853 740  Ft 27 791 490 Ft 
Füzesgyarmat 165 049 965 Ft 138 162 645 Ft 26 887 320  Ft 
Gerendás 47 934 142  Ft 34 341 931  Ft 13 592 211  Ft 
Geszt 21 289 805  Ft 18 096 334 Ft 3 193 471  Ft 
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Gyomaendrőd 187 091 899 Ft 157 550 752 Ft 29 541 147 Ft 
Gyula-   Városerdő 9 249 848  Ft 5 761 964 Ft 3 487 884 Ft 
Kamut 14 630 192  Ft 12 319 953 Ft 2 310 239 Ft 
Kertészsziget 30 598 092 Ft 24 867 345 Ft 5 730 747 Ft 
Kétegyháza 52 791 629 Ft 39 135 207 Ft 13 656 422 Ft 
Kétsoprony 13 976 126 Ft 10 383 570 Ft 3 592 556 Ft 
Körösladány 114 772 879  Ft 96 640 002 Ft 18 132 877 Ft 
Köröstarcsa 34 811 356 Ft 29 319 038 Ft 5 492 318 Ft 
Körösújfalu 6 272 249 Ft 5 285 096 Ft 987 153 Ft 
Kötegyán 18 970 210 Ft 15 977 292 Ft 2 992 918 Ft 
Lőkösháza 39 018 788 Ft 24 704 056 Ft 14 314 732 Ft 
Medgyesbodzás 13 538 806 Ft 11 382 681 Ft 2 156 125 Ft 
Méhkerék 34 641 659 Ft 29 169 549 Ft 5 472 110 Ft 
Mezőberény 145 036 391 Ft 122 133 497 Ft 22 902 894 Ft 
Mezőgyán 103 616 565  Ft 85 216 200 Ft 18 400 365 Ft 
Murony 17 509 649  Ft 14 744 276 Ft 2 765 373 Ft 
Nagykamarás 26 675 675 Ft 22 378 835 Ft 4 296 840 Ft 
Okány 33 509 335 Ft 28 235 628 Ft 5 273 707 Ft 
Pusztaottlaka 6 618 774 Ft 5 510 662 Ft 1 108 112 Ft 
Sarkad 151 024 905 Ft 127 182 840 Ft 23 842 065 Ft 
Sarkadkeresztúr 20 174 596  Ft 16 997 370 Ft 3 177 226  Ft 
Szabadkígyós 37 437 198 Ft 24 105 308 Ft 13 331 890 Ft 
Szeghalom 302 195 730 Ft 250 458 167  Ft 51 737 563 Ft 
Tarhos 11 335 100 Ft 9 545 793 Ft 1 789 307 Ft 
Telekgerendás 19 677 641 Ft 12 670 578 Ft 7 007 063 Ft 
Újiráz 32 604 095 Ft 25 925 841 Ft 6 678 254 Ft 
Újszalonta 1 515 146 Ft 1 277 949 Ft 237 197 Ft 
Vésztő 93 430 980 Ft 78 709 214 Ft 14 721 766 Ft 
Zsadány 162 227 797 Ft 133 304 739 Ft 28 923 058 Ft 
Összesen 3 961 582 798 Ft 3 042 607 737 Ft 918 975 061 Ft 
4. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap 

támogatásra 251 540 235,- Ft összegben. 
5. Az Önkormányzati saját forrás összegét – 47 196 261,- Ft-ot – a 2012-2015. költségvetési 

években az alábbiak szerint biztosítja: 
 
2012.  1 034 794,- Ft 
2013.  26 713 284,- Ft 
2014.  19 424 934,- Ft 
2015.  23 249,- Ft 
 

6. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás 
nem áll rendelkezésre, akkor a 298 736 496,- Ft önerőt Békés Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete fejlesztési hitelből fogja biztosítani az 5. pontban meghatározott 
költségvetési években. 

7. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amennyiben az 1224/2011.(VI.29.) 
Korm. határozat végrehajtásra kerül, pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap támogatásra 
298 736 496,-Ft összegben. 
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Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 
 
15.) Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatói álláshelye 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megvizsgálta és megtárgyalta a pályázatokat, meghallgatta a 
pályázókat. Megállapították, hogy a négy pályázat közül csak egy felel meg a pályázati 
kiírásban foglalt valamennyi feltételnek, ezt érvényesnek javasolják elfogadni. A másik három 
pályázó határidő után nyújtott be dokumentumokat, ezért ezt a három pályázatot érvénytelenné 
javasolja nyilvánítani.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Előzőleg egy eseti bizottság is meghallgatta a pályázókat, 
melyről készült jegyzőkönyvet az előterjesztéshez csatolták. Megkéri a jegyzőt, hogy 
ismertesse a jogi álláspontot a pályázatokkal kapcsolatban.  
 
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy miért tette a fenti javaslatot az 
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. A bizottság azt vizsgálta 
előzetesen, illetve a képviselő-testület is, és ehhez következetesen ragaszkodik, hogy akkor 
érvényes egy pályázat, ha a pályázati határidőig a pályázati kiírásban foglalt összes feltétel 
teljesült, tehát minden becsatolásra került, érti ez alatt az erkölcsi bizonyítványt is. A három 
érvénytelenné javasolt pályázat esetében kettőnél csak az erkölcsi bizonyítvány nem került 
benyújtásra a pályázati határidőig, csak később. A harmadik pályázónál egyéb más 
hiányosságok is voltak, ugyanis Kenézné Illyés Irén a beadási határidőig csak egy levelet 
küldött, majd utána egészítette ki a pályázatát egyéb iratokkal, így a végzettséget igazoló 
okmányokkal, vezetői programmal, stb. Ezért javasolta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi 
és Szociális Bizottság, hogy a következő pályázók pályázatát nyilvánítsa érvénytelenné a 
képviselő-testület: Almási Gyöngyvér Boglárka, Kádasné Öreg Julianna, Kenézné Illyés Irén. 
Fazekas Ágnes pályázatát érvényesnek javasolja elfogadni a bizottság. Így a képviselő-testület 
erről az egy érvényes pályázatról tud dönteni.  
 
A jövőre nézve felhívja a pályázók figyelmét, hogy 30 nap áll rendelkezésre a pályázat kiírása 
és a benyújtási határidő között, és ez alatt kell benyújtani az érvényes erkölcsi bizonyítványt is, 
mert e nélkül is érvénytelen tud lenni egy pályázat.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Sajnálja, hogy emiatt csúsznak el pályázatok, mert nem az első 
alkalom ez az önkormányzat életében. Ebben viszont konzekvensek mind a bizottságok, mind 
a képviselő-testület.  
 
Mint hallhatták, egy érvényes pályázat van, melyet Fazekas Ágnes nyújtott be. Megkérdezi 
Fazekas Ágnest, hogy kíván-e szólni a képviselő-testülethez. 
 
FAZEKAS ÁGNES pályázó: Már minden képviselővel találkozott, elmondta programját, 
terveit, ezeket továbbra is fenntartja. Úgy gondolja, hogy a legjobb tudása szerint tudná vezetni 
ezt az intézményt, és bízik benne, hogy a kollegái támogatásával is bír, és meg tud felelni az új 
törvényi változások bevezetésével az intézményvezetői feladatoknak.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük a pályázóhoz.  
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RÁCZ ATTILA képviselő: Ketten az intézményen belülről pályáztak, tehát kollégák. El tudja 
képzelni azt, hogy a későbbiekben együtt tudnak működni?  
 
FAZEKAS ÁGNES pályázó: Igen, beszéltek erről, és maximálisan számít a jelenlétére és 
tudására a kolleganőnek.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Mivel több kérdés nincs, elsőként szavazásra bocsátja a három 
pályázat érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó javaslatot.   
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

234/2011. (VI. 30.)  határozata:  
 

Békés Város 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 
érvénytelennek nyilvánítja az alábbi pályázók által 
benyújtott pályázatokat: 

• Almási Gyöngyvér Boglárka (határidő letelte után 
csatolta be az erkölcsi bizonyítványt) 

• Kádasné Öreg Julianna (határidő letelte után 
csatolta be az erkölcsi bizonyítványt) 

• Kenézné Illyés Irén (határidő letelte után csatolta be 
a szükséges iratokat) 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Szavazásra bocsátja a Fazekas Ágnes pályázatának  érvényessé 
nyilvánítására vonatkozó javaslatot.   
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

235/2011. (VI. 30.)  határozata:  
 

Békés Város 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 pályázó által benyújtott 
pályázatot: 

• Fazekas Ágnes 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy kívánja-e a képviselő-testület, hogy 
Fazekas Ágnest nevezzék ki az intézmény igazgatójává.   
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal – 5 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza:  

 
 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

236/2011. (VI. 30.)  határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete minősített többségű 6 
igen szavazat hiányában nem nevezi ki Fazekas Ágnes 
pályázót a Szociális Szolgáltató Központ igazgatójává.  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Mivel nem sikerült igazgatót kinevezni, ezért javasolja, hogy 
ismételten írjanak ki pályázatot az intézmény igazgatói állásának betöltésére. A pályázati 
eljárás idejére javasolja Almási Gyöngyvér Boglárka jelenlegi igazgatóhelyettest megbízni az 
intézmény vezetésével. Az erre vonatkozó határozati javaslatot írásban kiosztják a 
képviselőknek. Felkéri a jegyzőt, hogy szóban is ismertesse az írásban kiosztásra kerülő 
javaslatot.  
 
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Készültek erre a helyzetre is, és előkészítették a pályázati 
kiírást, amely nem változna az előző kiíráshoz képest csak annyiban, hogy javasolnak 
belevenni egyszeri hiánypótlási lehetőséget. A pályázati kiírás leghamarabb július 12-én lenne 
megjelentethető a honlapon és a KSZK-ban. Mivel magasabb vezetői állásról van szó, 30 
napos beadási határidőt javasol meghatározni. A  pályázat benyújtási határideje augusztus 15. 
lenne. A kiírást a Szociális Közlönyben is meg kell jelentetni, amely várhatóan július 30-án 
jelenik meg.  Az új igazgató kinevezéséig terjedő időszakra javasolják megbízni a jelenlegi 
igazgatóhelyettest jelenlegi illetménye változatlanul hagyásával, magasabb vezetői pótlékát 
pedig 50.000,- Ft/hó összegben javasolják megállapítani.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 
fentiek szerint előterjesztett határozati javaslatot.    
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

237/2011. (VI. 30.)  határozata:  
 

1.) Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató 
Központ vezetői álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki azzal, hogy az eljárás során 
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri hiánypótlási lehetőséget 
biztosít minden pályázónak, a pályázati határidő lejártát követő 15 napig: 

„Közzétételi adatlap 

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 
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1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 

2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 

3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 

4. A munkáltató megnevezése: Békés Város Képviselő-testülete 

5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Izsó Gábor polgármester 

6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 

Békés Város Polgármesteri Hivatala, 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 

8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt 
személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma 

(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 

1. A munkakör megnevezése: igazgató 

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: igazgató 

3. A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető 

4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre 
sor kerül: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, 5630 Békés, Jantyik M. u. 1. 

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ, 5630 Békés, Jantyik M. u. 1. 

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. 10. 01. 

7. A jogviszony időtartama: határozatlan 

8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: 2011. 10. 01. – 2016. 09.30. 

10. A munkavégzés helye: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, 5630 Békés, 
Jantyik M. u. 1. 

11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
felsorolása: 

o Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, 
o Szakmai feladatok: intézmény szakmai programjának kidolgozása és 

végrehajtása 
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra 

vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: -  

13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, 
tapasztalat:  

• Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete 3., 5.,  6.1., 6.2., 7.2.,7.3., 
7.4., 8.1. pontjában az intézményvezetőre előírt képesítések valamelyike (a rendelet 
113. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) 
14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás 

szintje, nyelvvizsga típusa 
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret 
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16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 

17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje 

18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 

19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:  

20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák 

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 

1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2011. 07. 12. 

2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 

o Diplomamásolat(ok) 
o Erkölcsi bizonyítvány 
o Szakmai önéletrajz  
o Vezetői program 
o legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést 

igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve 
a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
igazolása 

o nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

o nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

o Nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e a nyilvános képviselő-testületi ülésen 
történő döntéshozatalhoz.  

o Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. 08.15. 
4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 
5. A pályázat benyújtásának feltételei 
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. 09.30. 
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság személyes meghallgatást 

követő javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. 
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: Szociális Közlöny 2011. 

07. 30. 
9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt 

munkatárs neve, e-mail címe: - 
10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, 

telefonszáma” 
2.) Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 1. napjától, az igazgatói 

állás pályázat útján történő betöltéséig, megbízza a Békés Városi Szociális Szolgáltató 
Központ vezetésével Almási Gyöngyvér Boglárka igazgatóhelyettest; illetménye 
változatlanul hagyásával, magasabb vezetői pótlékát havi 50.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 
Határidő:      intézkedésre azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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16.) Számlavezető pénzintézet közbeszerzése 
 
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 

238/2011. (VI. 30.) határozata:  
 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
157/2011. (IV. 28.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
Felhatalmazza polgármesterét, hogy a jelenleg érvényes 
számlavezetési szerződés önkormányzat számára 
kedvező módosítását aláírja. 

2. Békés Város Önkormányzata számlavezető 
pénzintézetétől – az ERSTE BANK HUNGARY Zrt-től 
– 2011. augusztus1-től 2012. július 31-ig terjedő 
időszakra maximum 350.000.000,- Ft felső határú, 1 
éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A hitelfelvétel 
célja a 2011. évi költségvetésben tervezett állami 
hozzájárulás, valamint pályázati pénzeszközök és 
pályázatos beruházások támogatásának 
megelőlegezése.  

3. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 
polgármesterét a folyószámlahitel szerződés 
megkötésére. 

4. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a 
folyószámla hitelkeret változása miatt az 5/2011. (II. 
25.) rendelet módosításának előkészítésre, a 
polgármestert a rendelet-tervezet beterjesztésre 
legkésőbb a testület augusztusi ülésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 
 
17.) Szennyvíztelep fejlesztése 
 
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 

239/2011. (VI. 30.) határozata:  
 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0040 azonosító számú, Békés Város 
Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése megnevezésű 
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pályázathoz szükséges saját erőt az alábbiak szerint 
biztosítja: 

a. A pályázatban elszámolható műszaki tartalom 
összköltsége nettó 473.567.659,- Ft, az igényelt támogatás 
mértéke 82,36%, nettó 390.049.941,- Ft. A szükséges 
önerőt, melynek mértéke 17,64%, nettó 83.517.718,- Ft-ot 
a víz- és csatornadíjakban 2010. június 30-ig képződött 
fejlesztési keret terhére biztosítja. 

b. A pályázatban nem elszámolható kedvezményezetti 
hozzájárulás mértéke nettó 25.181.342,- Ft, melyet a víz- 
és csatornadíjakban 2010. június 30-ig képződött 
fejlesztési keret terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 210/2011. (VI. 30.) 
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: A testület zárt ülését megszakítva bejelenti, hogy a testület nyílt 
ülésen folytatja munkáját. Tekintettel arra, hogy a Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói állására 
kiírt pályázat eredménytelen lett, szavazásra bocsátja az előzőek során kiosztott határozati 
javaslat 2. pontját a pályázat ismételt kiírására vonatkozóan.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

  
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

243/2011. (VI. 30.) határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói 
álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki, azzal, hogy szükség esetén a pályázók számára a 
benyújtási határidőt követően – megfelelő határidő tűzésével – egyszeri hiánypótlási 
lehetőséget biztosít: 

„388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 

Közzétételi adatlap 
I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 

1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 

2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 

3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 

4. A munkáltató megnevezése: Békés Város Képviselő-testülete 

5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Izsó Gábor polgármester 

6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 
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Békés Város Polgármesteri Hivatala, 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 

8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt 
személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma 

(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 

1. A munkakör megnevezése: muzeológus 

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: igazgató 

3. A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető 

4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre 
sor kerül: 

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 5630 Békés, Széchenyi tér 4. 

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Békés Városi Jantyik 
Mátyás Múzeum 5630 Békés, Széchenyi tér 4. 

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. október 1. 

7. A jogviszony időtartama: határozatlan 

8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: 2011. október 1. – 2016. 
szeptember 30. 

10. A munkavégzés helye: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum  

11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
felsorolása: 

o Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, 
o Szakmai feladatok: szakirányú muzeológusi munkakörnek megfelelően 

12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra 
vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: -  

13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, 
tapasztalat:  

• szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség  
• tárgyalásszintű középfokú idegennyelv-ismeret  
• a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai 
gyakorlat  

• kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység 

14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás 
szintje, nyelvvizsga típusa 

15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret 

16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 

17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje 
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18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 

19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:  

20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák 

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 

1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2011.07.08. 

2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 

o Diplomamásolat(ok) 
o Erkölcsi bizonyítvány 
o Szakmai önéletrajz (publikációs listával) 
o Vezetői program 
o Idegen nyelv ismeret igazolása 
o 5 év szakmai gyakorlat igazolása 
o Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázat eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
o Nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 

évi CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 
o Nyilatkozat arról, hogy a bizottsági meghallgatás, illetve képviselő-testületi 

ülés nyilvánosságához hozzájárul-e. 
 
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. 08.08. 

4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 

5. A pályázat benyújtásának feltételei 

6. A pályázat elbírálásának határideje: 2011.09.30.  

7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság) személyes meghallgatást követő javaslatára és a miniszter véleményének 
kikérésével a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: KSzK 

9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt 
munkatárs neve, e-mail címe: - 

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, 
telefonszáma” 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. és 4. pontját egyben.   
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

  
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

244/2011. (VI. 30.) határozata:  
 

1. Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi 
Jantyik Mátyás Múzeum vezetésével az új igazgató 
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megválasztásáig terjedő időtartamra az intézmény 
jelenlegi igazgatóját, Baligáné Szűcs Irént bízza 
meg illetményének változatlanul hagyása mellett. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, 
hogy az 1. pontban foglaltakhoz szükséges 
munkajogi intézkedések megtételéről 
gondoskodjon, a szükséges dokumentumokat írja 
alá. 

Határidő: intézkedésre azonnal, ill. értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a Békési Kistérségi Iskola, valamint a Jantyik Mátyás 
Múzeum igazgatói álláshelyére kiírt pályázatok elbírálása során a zárt ülésen hozott 
képviselő-testületi határozatokat.  
 
Tájékoztatja a pályázókat, és a jelenlévő hallgatóságot, hogy a képviselő-testület megtárgyalta 
a Kistérségi Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázatokat, és ismerteti a pályázat 
eredményét.  
 
Békés Város Képviselő-testülete, mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
fenntartói jogokkal felruházott önkormányzata a tagtelepülések egyetértésével a Békési 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
igazgatói feladatainak ellátásával 2011. szeptember 1-től 2016. augusztus 15-ig terjedő 
időszakra Kis Esztert bízza meg. Garantált illetményét és magasabb vezetői pótlékát egy 
összegben 350.000- Ft-ban állapítja meg. 
  
Gratulál Kis Eszter Igazgató Asszonynak a megválasztásához, és jó munkát kíván részére a 
továbbiakban, és jó együttműködést, sok erőt az előttük lévő kihívásokhoz. Megkérdezi, hogy 
kíván-e valamit szólni.  
 
KIS ESZTER: Tisztelettel megköszöni a Képviselő-testületnek, Polgármester Úrnak és 
Jegyző Asszonynak, hogy bizalmat szavaztak részére, és támogatták. Bízik abban, hogy az 
előttük álló sok-sok kérdőjel ellenére meg tudja valósítani azt, amit a pályázatában leírt, és azt 
is, amit nem írt le. Továbbra is nagyon szeretne együttműködni a képviselő-testülettel, és a 
városvezetéssel. El kívánja még mondani, hogy nagyon segítették a kollegái, és sok 
segítséget, bizalmat, támogatást kapott vezetőtársaitól és igazgatóitól, a jelenlegi igazgató 
asszonytól is, és neki szeretné ezúton megköszönni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönik az elhangzott szavakat, és jó erőt, egészséget 
kívánnak munkájához.  
 
Előadja, hogy a képviselő-testület döntött a továbbiakban a Békés Városi Jantyik Mátyás 
Múzeum igazgatói álláshelyére kiírt pályázatokról a következők szerint.  
 
Békés Város Képviselő-testülete a 17/2011. (I. 27.) határozatával kiírt, a Békés Városi Jantyik 
Mátyás Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére irányuló álláspályázatra mind Végh 
Judit, mind dr. Németh Csaba, mind Sápiné Turcsányi Ildikó által benyújtott pályázatot 
érvénytelennek nyilvánítja, mert nem csatoltak a vonatkozó jogszabályban előírt 
tárgyalásszintű nyelvismeret igazolására alkalmas okiratot, így a pályázati eljárást 
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eredménytelennek minősíti, mivel nem érkezett egy a közzétett pályázati feltételeknek 
megfelelő pályázat sem. 
 
Sajnálja, hogy ez így alakult. Hozzáteszi, hogy Sápiné Turcsányi Ildikó később nyújtotta be a 
nyelvvizsga bizonyítványát, amit szintén nem lehetett figyelembe venni, mert azt a pályázat 
benyújtásával egy időben kellett volna benyújtani. Ez egy konzekvens, következetes 
álláspont, és ezért döntött így részben a bizottság, részben a képviselő-testület. Ugyanakkor 
természetesen újra kiírták a pályázatot, mert az álláshelyet be kell tölteni. Az új pályázat 
benyújtási határideje augusztus 8., az elbírálás időpontja: szeptember 30. Amíg új igazgatót 
nem választanak a múzeum élére, addig Baligáné Szűcs Irént bízzák meg az igazgatói 
feladatok ellátásával illetményének változatlanul hagyása mellett. Bízik benne, hogy a 
következő alkalommal már lesz érvényes pályázó.  
 
Bejelenti, hogy a továbbiakban ismét  z á r t   üléssel folytatják a képviselő-testületi ülést.  
 
A zárt ülés befejezése után a képviselő-testület  n y í l t   ülésen folytatja munkáját a 
bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  
 
Interpellációkra adott válaszok: 
 
1. Pataki István képviselő interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: A választ elfogadja.  
 
2. Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: A választ elfogadja.  
 
3. Vámos László képviselő interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő nincs jelen, egy későbbi ülésen visszatérnek a 
válasz elfogadására, amikor jelen lesz.  
 
4. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A választ elfogadja.  
 
5. Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: A választ elfogadja.  
  
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 :  
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Többen felhívták már a figyelmet arra, hogy egy asszony 
(a nevét majd a Jegyző Asszony rendelkezésére bocsátja) a főtéren sokszor botrányosan 
viselkedik, pl. illemhelynek használja a közterületet, hajat mos a közkútnál, stb. Kérése, hogy 
járjanak el vele szemben.  
 
Úgy hallotta, hogy a fürdőnél az átadás után újabb csövezésbe, vízvezetésbe kezdtek. 
Kérdése, ez mennyi költséggel jár a városnak? Ezeket a munkákat feltétlenül meg kell most 
csinálni, nem várhatott volna később? Illetve milyen forrásból készül el? Ha a gyógyászat 
fejlesztésére nem volt több pénz, akkor csodálkozik, hogy miből lett erre fedezet?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az első kérdésre Dr. Farkas László aljegyző adja meg a választ.  
 
DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: Véleménye szerint azzal, hogy a néni a kútnál hajat mosott, 
senkinek az egészségét nem veszélyeztette, azonban más ügyben eljárást folytattak már 
ellene. Ugyanis sok kutyát tart nem megfelelő körülmények között, illetve ezeket szabadon 
engedi, és az ott lakókat a kutyák rettegésben tartják, mert megtámadják a járókelőket. 
Ismeretei szerint jelenleg már három ügyben folyik ellene szabálysértési eljárás. Az eljárás 
lefolytatása után általában bírságolásra kerül sor, csak kérdés, hogy ennek mekkora 
visszatartó ereje van.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az első kérdéssel kapcsolatos válaszadásra felkéri Gál András 
osztályvezetőt.  
 
GÁL ANDRÁS osztályvezető: A fürdőnél jelenleg a Békési Fürdőért Közalapítvány végeztet 
munkálatokat. Az udvaron végzett csövezési munkákat a kivitelező végezte, és nem az 
önkormányzat fizette.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a 
hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület ülését befejezettnek nyilvánítja. Mivel 
júliusban nem lesz képviselő-testületi ülés, a nyári szünetre mindenkinek jó pihenést kíván. 
Esetleg a termálvízfűtéssel kapcsolatban rendkívüli ülést hív össze, ha szükséges. 
 

K. m. f.  
 
 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 
 polgármester                    jegyző  
                                                                                                                                                                                                  


