
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án, a Városháza Nagytermében 
(Békés, Petőfi u. 2.) megtartott  n y í l t   üléséről.  
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 

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

  
 Tárnok Lászlóné jegyző  
 Dr. Farkas László aljegyző  
 Sódar Attila Munkaügyi Központ Kirendeltségvezetője 
 Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetője 
 Sallai György Békési Férfi Kézilabda Kft. könyvelője  
 Farkas Lászlóné Békési Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
 Katona Gyula elnök-lelkész, Békési Református Egyház 
 Szabó Endréné Békési Szegedi Kis István Református Gimnázium 
 és Általános Iskola igazgatója 
 Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda vezetője 
 Ökrösné Baji Katalin Jantyik utcai Tagóvoda vezetője 
 Palatinus Pál Karacs Teréz Tagiskola vezetője 
 Szabó Péterné mb. bölcsődevezető 
 Nagy György Miklósné SZSZK igazgatója 
 Perdi Tamás Békési Uszoda vezetője 
 Bárdiné Békési Mária Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 Balog Krisztián Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 Mucsi Nikolett Városi Diákszövetség 
 Haszila Alexandra diákpolgármester 
 Szűcs Gáborné Civil Ház koordinátora  
 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 
 Váczi Julianna gazdálkodási osztályvezető 
 Gál András műszaki osztályvezető 
 Bimbó Mária igazgatási osztályvezető  
 Csökmei László Erik városi főépítész  
 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 
 Gábor Lászlóné pénzügyi csoportvezető 
 Baloghné Komlósi Ilona pénzügyi ügyintéző 
 Sápi András oktatási referens 
 Kálmán Tibor sportreferens  
 Nagy József ügyintéző 
 Krattinger Linda ügyintéző 
 a polgármesteri hivatal munkatársai 
 meghívottak 
 
Igazoltan távolmaradt:  Barkász Sándor, Rácz Attila képviselők 
 
Az ülés kezdésének időpontja: 14.00 h 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11 
képviselőből 9 képviselő jelen van.  

Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy vegyék fel a mai ülés 
napirendjére a pótlólag kipostázott IV/17. sorszámú, „Költségvetési pénzeszköz 
átcsoportosítások” tárgyú előterjesztést is, melyet a nyílt ülésen tárgyalandó napirendi pontok 
legvégén tárgyaljanak meg, a zárt ülés előtt.  
 
A IV/12. sorszámú egyéb előterjesztéssel kapcsolatban a képviselő-testületnek döntenie kell, 
hogy nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja meg. A maga részéről a zárt ülésen való tárgyalást 
javasolja, mivel önkormányzati vagyonnal kapcsolatos üzleti érdekről van szó, melyet 
szavazásra bocsát.  

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2011. (V. 26.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. május 26-i ülésén 
a IV/12. sorszámú, „Üresen álló önkormányzati ingatlanok 
értékesítése” tárgyú egyéb előterjesztést  z á r t   ülésen 
tárgyalja meg.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fentiek figyelembevételével szavazásra bocsátja a napirend 
elfogadását azzal, hogy a IV/13-14-15-16. sorszámú egyéb előterjesztéseket a SZMSZ alapján 
zárt ülésen tárgyalják meg.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
171/2011. (V. 26.) határozata:  

 
I.  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb eseményekről, 

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok
 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

III. El őterjesztések 

1. A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város munkanélküliségi helyzetéről 
  Előterjesztő: Sódar Attila, Békés Megyei Kormányhivatal  
     Munkaügyi Központ Békési Kirendeltségének vezetője       

2. A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2010. évi szakmai és gazdasági beszámolója  
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester         
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3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásának átfogó 
értékelése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

4. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának előkészítése 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

5. A Békési Uszoda működéséről szóló tájékoztató 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

IV.  Egyéb előterjesztések  

1. Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat 
közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre 

2. Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
módosítása 

3. I. Földterület vásárlási kérelem elbírálása; II. Az önkormányzati vagyon 
szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

4. A Békési Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének és kulturális 
koncepciójának jóváhagyása 

5. Békés Város Önkormányzata új bölcsődéjének működési engedélyezése  
6. Településrendezési eszközök módosítása 
7. Dr. Nagy György szerződésmódosítási kérelme 
8. Ingatlanhasználati jog alapítására vonatkozó kérelem elbírálása 
9. Petőfi u. 33. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozó 

kérelem elbírálása 
10. Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása 

testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére 
11. Tájékoztató a termálvízfűtés megvalósításának lehetőségéről Békés városban 
12. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások 
13. Üresen álló önkormányzati  ingatlanok értékesítése 

Zárt ülésen 
14. Közművesítési hozzájárulási kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 
15. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 
16. Lakáscsere kérelem elbírálása 

Zárt ülésen 
17. Bérbeadási névjegyzék jóváhagyása 

Zárt ülésen 
 
V. Bejelentések, interpellációk 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt 
eseményekről, értekezletekről 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatásul elmondja, hogy 
időközben Miklós Lajos és Deákné Domonkos Julianna bizottsági tagok lemondtak egy havi 
bizottsági tiszteletdíjukról.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:                      

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

172/2011. (V. 26.) határozata:  
 

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

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok 
    végrehajtásáról 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

173/2011. (V. 26.) határozata:  
 
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az előterjesztések tárgyalása előtt megadja a szót Mucsi 
Nikolett diákpolgármesternek, aki előzetesen jelezte, hogy néhány szót szeretne szólni, mivel 
a mandátuma lejárt.  
 
MUCSI NIKOLETT leköszönő diákpolgármester: Megköszöni a képviselő-testületnek, hogy 
az elmúlt két évben mandátuma alatt támogatták, és támogatták ezzel a Városi 
Diákszövetséget is. Április 30-ával lejárt a mandátuma, viszont a Városi Diákszövetség 
vezetőjeként továbbra is tevékenykedni fog. Átadja a szót az utódjának, Hasziló Alexandra 
diákpolgármesternek, hogy pár szóban bemutatkozzon, ha erre lehetőséget ad polgármester úr.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen megadja a szót Hasziló Alexandrának, és 
megköszöni az eddigi munkáját a leköszönő diákpolgármesternek.  
 
HASZILÓ ALEXANDRA diákpolgármester: Diáktársai jóvoltából egy évre 
diákpolgármesternek választották. A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 11. évfolyamos 
rendvédelmi szakos tanulója. Szeretné az előző diákpolgármester által elkezdett munkát 
továbbfolytatni. Kéri a képviselő-testületet, hogy segítsék munkáját, és rajta keresztül Békés 
Város diákságát.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a bemutatkozást, és természetesen segíteni fogják a 
diákpolgármester munkáját, bármikor nyugodtan fordulhat akár a polgármesterhez, akár a 
képviselő-testülethez, akár a polgármesteri hivatalhoz, mint ahogyan ezt Mucsi Nikoletta is 
megtette. Sikeres pályafutást kíván részére. A közéleti szereplését követte az elmúlt egy-két 
évben, és úgy látja, hogy elég aktív ezen a területen. Bíznak benne, hogy a kitartása is 
meglesz hozzá, és a város egy újabb lelkes közéleti emberrel bővül. Sok sikert kíván a további 
életéhez.  
 
 
NAPIREND TÁRGYA: A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város 

munkanélküliségi helyzetéről   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirend tárgyalásánál megjelent Sódar Attila urat, a 
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békési Kirendeltségének vezetőjét. 
Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az elkészített anyaghoz.  
 
SÓDAR ATTILA kirendeltségvezető: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság ülésén merült fel kérésként, hogy a környező országok munkanélküliségi 
helyzetéről is szeretnének összehasonlításképpen adatokat látni. Ennek a kérésnek eleget téve 
eljuttatott egy tájékoztatót, amelyet úgy tudja, hogy minden képviselő megkapott.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Igen, ezt a tájékoztatót megkapták, melyet megköszön a 
kirendeltségvezető úrnak.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, melyet alaposan megvitattak, 
kérdéseikre választ kaptak. Megállapítható, hogy a helyzet nem igazán jó, de összességében 
tárgyalásra alkalmasnak tartotta a bizottság a beszámolót.  
 
Személy szerint azon lepődött meg, hogy a médiában általában 300-400 ezer munkanélküliről 
beszélnek, ugyanakkor a most kimutatott országos adatban 611.980 fő szerepel. 
Elszomorítónak tartja, hogy ilyen nagy a munkanélküliség.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási tanácsnok: Ismeretes, hogy a Munkaügyi Központok 
dolgozóinak fizetését drasztikusan megnyirbálták, ez nem hat-e a munkájuk hatékonysága 
ellen? Így is túlfeszített munkatempó kell ahhoz, hogy az álláskeresők létszámát csökkentsék. 
Van-e remény arra, hogy ugyanazt a munkát legalább ugyanolyan szinten el tudják végezni, 
mint előtte?  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy lényegében az első 26 
oldalra semmi szükség nem volt, mert statikus állapotot tükröz, áprilisi viszonyokat hasonlít 
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össze áprilisi viszonyokkal, amely elemzésre semmiképpen nem alkalmas. Ez azonban nem az 
előterjesztő hibája. Utána kezdődik a lényeg, ami azt mutatja, hogy minden mutatóban 
rosszabb Békés az országos átlagnál. Erre mindenképpen érdemes odafigyelni.  
 
Szerepel a tájékoztatóban, hogy a vállalkozók viszolyognak új szakmunkásokat fogadni, mert 
egy évig még mindig mellettük kell dolgozni egy embernek, hogy megtanulják a szakmát. Ez 
a probléma a képzési rendszerre irányítja a figyelmet. A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 
vajon gondolkodik-e a szakképzést oly formában átalakítani, hogy a munkaerőpiacon 
elhelyezkedni képes, megfelelő szakképzettséggel rendelkező fiatalokat képezzen?  
 
A békési helyzetről készített tájékoztató a szokásoknak megfelelően igényes, elfogadható.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Megköszöni a 
kirendeltségvezető úrnak azt a munkáját, amely nyomán minden évben nagyon színvonalas 
előterjesztést készítenek a képviselő-testület számára. A tartalma viszont már kevésbé rózsás, 
amit az előtte szólók is kifejtettek. Teljes mértékben igaza van Pataki István képviselő úrnak 
abban, hogy az országos szakképzésnek meg kell újulnia. Ismert, hogy a Farkas Gyula 
Közoktatási Intézmény átalakulás előtt áll, jóval nagyobb méretben, más név alatt fog 
működni, és az új vezetés ígérete szerint rugalmasabban fognak reagálni a munkaerőpiaci 
változásokra. Az intézmény ezzel kapcsolatos tájékoztatóját tárgyalták az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság legutóbbi ülésén. Nagyon reméli, hogy a szakmunkásképzésben a városban 
is lesz elmozdulás.  
 
Megköszöni és gratulál a Munkaügyi Központnak az általa megrendezett állásbörzéhez, 
melyen elég sok ember talált munkát. Reméli, hogy máskor is lesznek ilyen börzék.  
 
Végezetül kifejti, hogy a magyar gazdaság a német gazdaság vonzáskörében, függésében él, 
és a német sajtót naponta olvasva elmondhatja, hogy szerencsés módon a német gazdaság 
elindult felfelé, és reméli, hogy bennünket is fog húzni. Az más kérdés, hogyan és mikor. 
Sajnos a Dél-keleti régió nehéz helyzetben van, hiszen nagyvárosok veszik körül, amely 
vákumszerűen hat rá, és kérdés, hogy nekünk jut-e levegő. Reméli, hogy ezen a téren is 
lesznek pozitív változások.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyrészt szintén megköszöni a szokás szerint igényesen 
elkészített tájékoztatót, másrészt azt az egy éves munkát, amit az utóbbi időben együtt 
végeztek. Elsősorban a közmunkaprogramról szól néhány szót, amely ebben az évben jelentős 
átalakuláson ment keresztül, és más szerkezetben foglalkoztatják azokat, akik bérpótló 
juttatásra, illetve szociális támogatásra jogosultak. Ez Békés Várost meglehetősen érzékenyen 
érintette, hiszen ahol több a munkanélküli, ott magasabb a bérpótló juttatásra, és szociális 
támogatásra jogosultak száma is. Tapasztalata az, amellyel a napokban szinte sokkszerűen 
szembesült, hogy kezdenek elfogyni a 4 órás, 2-4 havi közmunkaprogramra jogosult békési 
munkanélküliek. Ugyanis a közmunkaprogram keretén belül állították be az önkormányzat 
részéről több esetben a LISZ Kft. foglalkoztatásában a köztisztasági és egyéb más feladatok 
elvégzésére bizonyos létszámot. Ez az elmúlt időszakban jól működött, és megfelelő 
létszámmal tudott működni. Az elmúlt időszakban 92 főt hívtak be 4 órás munkát felajánlva 
részükre, és kb. fele fogadta csak el a munkát. A másik fele orvosi igazolásra, vagy arra 
hivatkozott, hogy máshol dolgozik. Tehát azokat a feladatokat már nem tudják ellátni a 
közmunkásokkal, amelyeket tavaly elláttak, mert nem vonzó ez a lehetőség. Továbbá olyan 
személyek kerültek be a rendszerbe, akiket – főként ilyen rövid intervallumban – nehéz 
hatékony munkára rábírni. Nem tudja, lesz-e még lehetőség ebben az évben a 
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közmunkaprogram kiszélesítésére. Lesznek-e pályázati lehetőségek, hogy újabb erőket 
tudjanak bevonni. Arról van szó, hogy 4 óra nem vonzó, mert 31.000 Ft a nettó munkabér, a 
szociális segély pedig 28.000 Ft. Sejtik, hogy van, aki „megveszi” ezt a 30 napot 
vállalkozótól, leigazolják tényleges munkavégzés nélkül, így ismét jogosultságot szereznek a 
szociális támogatásra. Most a nyári időszakban elmennek egy-két hónapra alkalmi munkára, 
ezért úgymond „elfogytak” a közmunkára befogható személyek. Kérdése, hogy lesz-e a 
következő időszakban valamilyen változás? Számíthatnak-e valamilyen pályázati lehetőségre? 
A munkanélküliek foglalkoztatása terén szinte napi kapcsolatban állnak a Munkaügyi 
Központtal.  
 
SÓDAR ATTILA kirendeltségvezető: Megköszöni az anyaggal kapcsolatos dicsérő szavakat, 
melyek nagyon jól estek számára. A felvetett észrevételekre, kérdésekre az alábbiakat adja 
elő.  
 
Az országos médiában megjelenő statisztikai adatok jellemzően KSH adatok, míg az ő 
anyagában a munkaügyi szervezetnek a regisztrációja alapján készült adatokról van szó. A 
KSH másként számolja, értelmezi a munkanélküli fogalmát, pl. ha valaki egy héten egy napot 
alkalmi foglalkoztatásban dolgozik, az a KSH szerint már nem munkanélküli. Tehát ebből 
adódik a különbség.  
 
A munkaügyi kirendeltség dolgozóinak fizetéscsökkenésével kapcsolatban a békési 
kirendeltség tekintetében bizton állítja, hogy nem fog csökkenni a munka hatékonysága, 
minden kollégája elhivatott, és így is ugyanúgy fogja a munkáját végezni.  
 
A két áprilisi adat összehasonlíthatóságával kapcsolatban kifejti, hogy számára ez mutat 
valamilyen tendenciát. A békési anyagban már látható éves szinten is havi bontásban a 
regisztráltak adata.  
 
A szakmunkásképzés fejlesztése, fokozása számára is egyértelmű, mert ez az egyetlen út, 
hogy a munkáltatók munkaerőigényét megfelelőképpen ki tudják elégíteni. A jól képzett 
szakmunkásra van igény.  
 
Állásbörzék még a mai napon is folynak a régióban. A Békésen lezajlott börzék eddig mind 
sikeresek voltak. Mintegy 72-75 fő helyezkedett el, illetve a közfoglalkozásba mintegy 400 
főt fognak bevonni a közeljövőben. Még a börzét követően is érkeznek igények, és remélik, 
hogy ezeket ki tudják elégíteni.  
 
A közfoglalkoztatás nagyon sarkalatos kérdés körzetünkben is. Sajnos jelenleg nincs arra 
lehetőség, hogy a 4 órás, rövid időtartamú közfoglalkoztatásnál felszabaduló forrásokat a 
huzamosabb idejű 6-8 órás foglalkoztatásra átcsoportosítsák, bár erre lenne igény és indok is 
bőven. Most még jelenleg is keresik a 4 órás munkára bevonható, bérpótló juttatásban 
részesülő ügyfeleiket. Több mint 130 főt közvetítettek ki. Kiemelte az anyagban is, hogy 
nagyon sok az egészségileg alkalmatlan személy. Nem tudja megítélni, hogy ennek mi az oka. 
Azok száma is magas, akik elhelyezkedés miatt nem vállalják a közfoglalkoztatást, ez a 
jobbik eset. A napokban kellett 20 főt kizárniuk, mert nem hajlandók velük együttműködni. 
Reméli, hogy az év második felében lesz lehetőségük a források átcsoportosítására is.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt a kérdést nem annyira a kirendeltségvezető úrnak szánta, 
véleménye szerint ez a rendszer hibája, hogy így alakult, de nyilván ez a későbbiek folyamán 
finomodni fog a valós igényekhez, és ezeknek az embereknek sikerül megtalálniuk a helyüket 
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a munkaerőpiacon, ahogyan a kormányzati szándék is akarja. Azért adott ennek hangot, hogy 
itt is hangozzék el, hogy azokban a városokban, falvakban általános jelenség, hogy nem 
igazán váltotta be ez a közmunkaprogram a hozzá fűzött reményeket.  Nagyon bízik benne, 
hogy finomítanak majd rajta a jövőben.  
 
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 
174/2011. (V. 26.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Békési 
Kirendeltségének Békés Város munkanélküliségi 
helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.  
 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA: A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2010. évi szakmai és gazdasági 
beszámolója  

 
POLGÁR ZOLTÁN ügyvezető: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 
ülésén felvetődött egy kérdés a leendő sporttörvénnyel kapcsolatban, és akkor nem tudtak rá 
választ adni. Azóta utána járt, és 99%, hogy el fogják fogadni az új sporttörvényt, talán a nyár 
végére. Fontos lesz, hogy a sporttörvényből adódó lehetőségeket úgy használják ki, hogy 
abból profitálhassanak.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta a beszámolót. Kiemeli az anyagból, hogy a felnőtt csapat játékosai 80%-a Békés 
megyei, és a 16 szerződöttből 5 békési, 2 fő pedig békési nevelkedésű. Emellett beszámol 
arról is az ügyvezető, hogy ügyvezetővé választásakor mit vállalt. Egy év alatt 70 gyermek 
kezdett el kézilabdázni, ma a számuk 130 felett van. Ez óriási dolog, főleg azért, ha az 
önkormányzati költségvetési szerv komoly milliókat beletesz egy szervezetbe, akkor azt várja, 
hogy elsősorban a város profitáljon belőle. Nagyon szépek a sporteredmények, de az a 
legfontosabb, hogy gyerekek tanuljanak meg sportolni, és egészségesen élni. Ez az élmény 
egy gyermek egész életére kihat, és talán nem is az a legfontosabb, hogy hányadik helyezést 
ér el egy sportversenyen, bár az is nagyon fontos. A sport pontosságra, fegyelemre tanít. Az 
önkormányzatnak évi 15 millió Ft-os kiadás a kézilabda támogatása, de úgy gondolja, hogy 
nagyon megéri. Szerepel a beszámolóban az is, hogy minden gyerek minden nap edzésen vesz 
részt. Ez az önkormányzat mindennapos testnevelésre vonatkozó elképzelésével is egyezik. A 
férfi kézilabda azért is fontos, mert az önkormányzati sportosztály gerincét is alkothatja. A 
Kft. költségvetésével kapcsolatban megállapítja, hogy gazdálkodása stabil, de az ügyvezető 
azon megállapítása, hogy kevés lesz a pénz, elgondolkodtatja az önkormányzatot.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót. Látszik, hogy a Kft. működése stabilizálódott, a saját tőke növekedése látható. A 
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további működtetéssel kapcsolatban vetődtek fel kérdések, ezért abban maradtak, hogy 
legkésőbb az augusztusi ülésig készül egy előterjesztés a további működéssel kapcsolatban. A 
bizottság egyhangúlag javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A beszámolóból látszik, hogy nagyon eredményesek az 
ifjúsági csapatok, amely előrevetíti azt, hogy igen komoly csapat alakulhat ki Békésen. 
Viszont a jelenlegi sporttörvény szerint, amely igazán csak a nagy és profi csapatokat 
támogatja, a kicsiket pedig visszahúzza azzal, hogy pl. a jó játékosaikat bármikor elvihetik jó 
pénzért. Reméli, hogy az új sporttörvényben ennek gátat fognak szabni, hogy az itt felnevelt 
tehetséges sportolókból az itteni szervezetnek is legyen valamilyen haszna.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási tanácsnok: A békési fiatalokat olyan létszámban 
lekötötte a szakosztály, amelyből most már lehet építkezni, és azért is örvendetes, mert az 
egészséget szolgálja. Lényeges, hogy ez a koncepció megmaradjon. Felhívta továbbá a 
bizottsági ülésen is a figyelmet a szakosztály edzésmunkájára, amelyet akár példaként is 
állíthatnának más szakosztályok részére, ahol ez még nem működik. Ez azért is nagyon jó, 
mert a kézilabda szakmai edzéseket kondicionáló edzésekkel is összekötik, amelyet szintén 
szakember vezetésével valósítanak meg. Ebben is lát kitörési pontot. A mindennapos 
testnevelés más, azt mintegy kiegészíti ez a fajta edzés. További jó munkát és eredményes 
szereplést kíván a kézilabda szakosztály részére.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Dicséretes az a munka, amit a Kft. elért az utánpótlás nevelés 
vonatkozásában. Az viszont aggasztó, ha a támogatások tovább csökkennek, mert akkor az 
utánpótlás nevelés is veszélybe kerül. Ugyanis a felnőtt csapat és az utánpótlás csapat 
fejlődése együtt képzelhető el. Emiatt támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, hogy 
augusztusban térjenek vissza a Kft. finanszírozására, illetve az ügyvezető által említett 
sporttörvény változásából adódó helyzetre. Tegyenek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy 
az eddig végzett szakmai munka ne vesszen kárba.  
 
Enyhe kritikai megjegyzése az előterjesztés egy mondatával kapcsolatban, hogy egy NB I-es 
csapatból NB I/B-vé válás nem nulláról indulás.  
 
POLGÁR ZOLTÁN ügyvezető: Mindenek előtt egy elírást helyesbít. Nem 16, hanem 17 
szerződött játékosuk van. Öt országos döntőn vettek részt, és minden nap edzésen vannak a 
gyerekek, és mindenféle termet kihasználnak. Nagyon örülnek annak, hogy a Surman Box 
átköltözésével felszabadult még plusz helyiség, amit igénybe tudnak venni. Teljesen egyetért 
azzal, hogy augusztusban vissza kell térni a Kft. finanszírozására, sporttörvény változásából 
adódó helyzetére. Sajnos arra nem sok reményt lát, hogy az általuk kinevelt sportolókat ne 
vigyék el nagy egyesületek. A nulláról indulást úgy értette, hogy minden játékos elment, vele 
együtt négyen maradtak, és innen kellett újraépíteni a csapatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szintén megköszöni az ügyvezetőnek az elvégzett munkát. A 
Kft. jelenleg a magyarországi utánpótlás nevelés tekintetében az első négyben biztosan benne 
van. Ez összességében nagyon jó eredmény. Egyetért, és javasolja a határozati javaslat 
kiegészítését azzal, hogy az augusztusi testületi ülésen térjenek vissza a Kft. anyagi 
helyzetére, további finanszírozására. Bízik benne, hogy lesz forrás a finanszírozásra. A város 
nem akarja elengedni a kezét a kézilabda klubnak. Sajnos az eddigi szponzor, az Erste Bank 
olyan teljesíthetetlen feltételhez kötötte a további támogatást, hogy 200 db új lakossági 
folyószámlát nyissanak.  
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A fenti kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
175/2011. (V. 26.) határozata: 

 
1. Békés Város Képviselő-testülete a Békési férfi 

Kézilabda Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület a Békési Férfi Kézilabda Kft. 

anyagi helyzetére, további finanszírozási kérdéseire a 
2011. augusztusi ülésén visszatér.  

 
Határidő:  intézkedésre azonnal 
  beszámolásra: 2011. augusztusi testületi ülés 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi 

ellátásának átfogó értékelése  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja. Az anyag nagyon részletes és átfogó 
képet kaptak a 18 éven aluli korosztály helyzetéről. Kiemeli, hogy az önkormányzat a most 
átadandó új bölcsődéjével javítja a bölcsődés korú gyermekek elhelyezési viszonyait. A 4. 
oldalon lévő táblázat adataiból látható, hogy a munkanélküliség lecsapódik a gyermekeknél is, 
hiszen pl. a bölcsődékben egy év alatt 36-ról 57-re nőtt az ingyenesen étkezők száma, az 
óvodákban 275-ről 299-re, az iskolában pedig 493-ról 604-re. A munkájuk elvesztésével 
nagyon sokan nagyon komoly szociális válságba kerülnek. Kiemeli még a 10. oldalon található 
táblázat adatait. Ugyanis az iskola átadásával kapcsolatban voltak olyan vádak, hogy a Karacs 
Tagiskola kiszervezése után a városban marad egy szegény iskola, azaz az Eötvös, illetve egy 
elit iskola, a Dr. Hepp Ferenc. A táblázatból viszont az tűnik ki, hogy a hátrányos helyzetű 
gyermekek száma az Eötvösben a 304-ből 245 fő, a Dr. Heppben pedig a majdnem 600 
tanulóból 274, tehát a diákok fele hátrányos helyzetű. Ezért az ún. elit iskolának bélyegzett 
iskolába is keményen begyűrűznek a szociális problémák. Ilyen körülmények között próbál az 
önkormányzat helytállni, és a „Hétkrajcár” programmal is próbálják csillapítani a 
gyermekszegénységet.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
előterjesztést.  
 
K é r d é s e k    -    é s z r e v é t e l e k : 
 
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A 8. oldalon olvasható, hogy a szabálysértést, vagy 
bűncselekményt elkövető gyermekek többsége nem a veszélyeztetettként nyilvántartottak 
közül kerül ki. Ezek a gyermekek valóban nem veszélyeztetettek, vagy a jelzőrendszer nem 
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működik megfelelőképpen, és nem derül ki a veszélyeztetettségük? Vagy ennyire romlik a 
társadalmi morál?  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási tanácsnok: Az 5. oldalon szerepel, hogy a 2008-as 
adatokhoz képest négyszeresére nőtt azoknak a gyermeknek a száma, akiknél a rossz 
lakáskörülmények előfordulnak, illetve ennek nyomán emelkedik a veszélyeztetett gyermekek 
száma. Konkrétan összefüggésben van-e az agresszivitás a szegénységgel? Van-e ezzel 
kapcsolatban valamilyen kutatás, vagy felmérés?  
 
NAGY GYÖRGY MIKLÓSNÉ SZSZK igazgató: Válaszában elmondja, hogy a szabálysértést, 
vagy bűncselekményt elkövető gyermekekre vonatkozó adatok a rendőrség írásos anyagából 
valók. Saját tapasztalatuk, hogy azok a gyerekek, akik emiatt a rendőrség látókörébe kerülnek, 
azok előzőleg sem a gyermekjóléti szolgálat, sem a gyámhatóság látókörében nem voltak 
benne. Miután a jelzés megtörtént, folyamatosan gondozásba veszik ezeket a gyerekeket, és a 
cselekmény súlyától függően vagy csak gyermekjóléti ellátást, vagy védelembe vételt 
alkalmaznak, vagy a pártfogó felügyelet látja el a fiatalok gondozását.  
 
Vámos László képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem tud ilyen kutatásról, és nem 
szeretne messzemenő következtetéseket levonni. Tény az, hogy a családok problémája először 
a gyerekeken csapódik le, és a szülői példától függ, hogy mit produkálnak az iskolában.  
 
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Most érdeklődte meg, hogy az otthonházas gyerekek, akik a 
városban elég nagy problémát okozó randalírozó, agresszív gyerekek, egy megyei 
intézményhez tartoznak. Úgy gondolja, hogy az egyik legfontosabb probléma megoldani az ő 
életüket, mert szociálisan nagyon rossz körülmények között vannak. Körülbelül 16 gyerekre jut 
egy felügyelet. Iskolájuk igazgatónőjével a városban négy otthonházat körbejártak, és 
döbbenetes látvány fogadta őket. Javasolja, hogy nézzék meg közösen, ha van idejük. Szellemi 
fogyatékos gyerekektől az agresszív gyerekekig megtalálható közöttük mindenki. 
Választókerületéből jelezték a polgárok, hogy félnek a LIDL áruház környékén esténként járni, 
mert ott randalíroznak ezek a gyerekek. Többnyire azon a részen laknak, Ibrány környékén. 
Tudja, hogy a megyéhez tartoznak, de akik a békési iskolákba járnak, nagyon sokat rontanak a 
helyzeten. Nem elég, hogy elvált, vagy munkanélküli szülői háttérrel élő, hanem elhagyott, 
otthonházas gyerekek is súlyosbítják a helyzetet. Ezért esetükben is valamilyen megoldásra 
kellene törekedniük.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Kapcsolódik az előbbi hozzászólóhoz. Ő is tanít ilyen diákokat, 
és elmondhatja, hogy ők a legproblémásabbak. Esetükben az is gond, hogy hiányzás esetén 
nem tudnak kit szankcionálni. Ezek a gyerekek szinte minden békési iskolában jelen vannak, és 
komoly probléma van az iskolába járással, szenvedélybetegek, agresszívak. Úgy gondolja, 
hogy a megyét jó szándék vezette, amikor otthonházakban, családias környezetben helyezte el 
ezeket a gyerekeket, azonban az őket felügyelők is sokszor rettegnek egy részüktől. Javasolja, 
hogy éljenek jelzéssel a megye felé, hogy komoly bajok vannak ezekkel a gyerekekkel. Úgy 
tudja, hogy a Degré utcai intézményhez tartoznak ezek a gyerekek. A felügyelőket az utcáról 
veszik fel, holott ilyen gyerekekhez speciális képzésben részesülő személy kellene. 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási tanácsnok: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a megyei 
intézmények átszervezése előtt ez a rendszer tökéletesen működött Tarhoson, ahol valóban 
pszichológusokat alkalmaztak. Ezért javasolja, hogy a megyének ennek visszaállítását 
javasolják a megkeresésben.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Az otthonházak nem a tarhosi intézmény kiváltására jöttek létre, 
mert ezek a gyerekek Gyulán voltak elhelyezve, de valamilyen megfontolásból ide helyezték át 
őket. Egyetért azzal, hogy mindenképpen éljenek jelzéssel a megye felé, esetleg határozatot is 
hozhatnak erről. Javasolja, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a következő ülésén 
tűzze ezt napirendre, és kérjen tájékoztatást a gyermekotthon vezetőjétől, és esetleg 
környezettanulmánnyal alátámasztott kérelemmel forduljanak a megyéhez. Ugyanis az a 
probléma, hogy nem egy házról, hanem több ingatlanról van szó.  
 
A szociális helyzet romlásával a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok is növekednek. Ez 
sajnos kiszámítható az életszínvonal romlásával, munkanélküliség növekedésével. Már több 
mint egy évvel ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy ez be fog gyűrűzni, és sajnos jövőre még 
rosszabb lesz a helyzet, mert azok, akik most nem kapják meg  közmunkát, mivel a tavalyi 350 
millióhoz képest idén csak 150 millió jut erre a célra, a hiányzó 200 millió Ft ennél a 
legszegényebb rétegnél fog hiányozni. Az önkormányzat feladata, hogy valamilyen módon 
gondoskodjon ezekről a gyerekekről. Ugyanakkor még jobban beszűkülnek a támogatási 
lehetőségek, hiszen az eddigi nyári gyermekétkeztetést nem tudják megoldani olyan szinten, 
mint eddig. Tavaly mintegy 400 fő kapott napi egy alkalommal ingyenes étkezést, meleg ételt, 
erre volt pályázati lehetőség, most viszont nincs, illetve van, csak sokkal rosszabb feltételekkel. 
Az önkormányzat minden anyagi lehetőségét megmozgatva így tud 30 gyereknek napi 
ingyenes étkezést biztosítani. Ez nagyon nagy probléma lehet a nyáron. Nem véletlenül 
indították el év elején a „Hétkrajcár” gyermekétkeztetési programot, mert várható volt, hogy 
erre szükség lesz. Úgy gondolták, hogy ezt majd a nyáron szüneteltetik, mert lesz nyári 
ingyenes gyermekétkeztetés, amely valamelyest megoldja ezt a problémát. Sajnos az 
elmondottak alapján nem fogja megoldani, ezért mindent megtesznek, hogy a nyáron is 
fenntartsák a „Hétkrajcár” programot. Még a 30 gyermek étkeztetéséhez sem kap az 
önkormányzat teljes támogatást. Megkéri az osztályvezetőt, hogy tájékoztatásul mondja el 
ennek feltételeit.  
 
BIMBÓ MÁRIA  osztályvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy 15 főnek az önkormányzat 
kell, hogy kifizesse a teljes étkezését, a másik 15 főre nyújtottunk be pályázatot, és 32%-os 
finanszírozást garantálnak, de elképzelhető, hogy akár 100%-át is kifizetik.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez kb. félmillió Ft-ot jelent, a Szociális Szolgáltató Központtal 
minden lehetséges forrást próbálnak felkutatni, hogy ezt biztosítani tudják. Mivel még csak 
jelzés sem jött, hogy nem kapják meg az eddigieknek megfelelő támogatást, nem is tervezték 
be a költségvetésbe, mert eddig minden évben számíthattak rá. Ezek a szociális problémák 
tehát jelen vannak, folyamatosan küzdenek ellene. A probléma gyökerét nyilván nem itt fogják 
megoldani, de helyi szinten is megpróbálnak mindent megtenni, amit lehet.  
 
Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot azzal a 
kiegészítéssel, hogy kérjék fel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy tárgyalja meg 
az otthonházas gyermekek helyzetével kapcsolatos problémákat, és javaslatát terjessze 
képviselő-testület elé, és majd ezután fordulnak a Megyei Önkormányzathoz a probléma 
megoldása érdekében.  
 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fentiek szerint szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.   
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
176/2011. (V. 26.) határozata: 

 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

határozat mellékletét képező, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról szóló 
átfogó értékelést megtárgyalta, melyet elfogad. Felkéri 
a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy az értékelés 
határidőben megküldésre kerüljön a Békés Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
Határidő:  2011. május 31. 

 
2. A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottságát, hogy a soron következő ülésén 
tárgyalja meg a békési otthonházakban elhelyezett 
gyermekek viselkedésével kapcsolatban felmerült 
gondokat, és javaslatát terjessze elő a képviselő-testület 
soron következő ülésére.   

Felelős:  Mucsi András bizottsági elnök 
Határidő:  2011. júniusi bizottsági ülés 

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának 

előkészítése 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
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 
177/2011. (V. 26.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő–testülete Békés Város Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatának 
határidejét a kistérségi koncepció elkészítéséig 
meghosszabbítja. Felkéri a polgármestert, hogy a 
kistérségi koncepció elkészülését követően Békés Város 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
elkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről 
2011. november 30. napjáig gondoskodjon.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  A Békési Uszoda működéséről szóló tájékoztató 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést. Ezt a témát a bizottság már márciusban is tárgyalta, az azóta 
bekövetkezett változásokkal kiegészítették az előterjesztők az előterjesztést. Felhívja a 
figyelmet a kiegészítő javaslatokra, hiszen folyamatosan változó szolgáltatásról van szó. A 
gyógyászat megépítésével a kistérség egyik gyöngyszeme lett az uszoda. Tapasztalataik 
szerint a környékbeliek megszerették az uszodát, illetve nagyon fontos, hogy a gyerekek 
egészséges életmódra nevelésében is nagy szerepet játszik.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részéről is megköszöni a beszámolót, illetve az uszoda 
beüzemelésében és működtetésében végzett munkáját az uszodavezetőnek, és valamennyi ott 
dolgozónak. Ismét változás előtt áll az egység, hiszen rövidesen átadják a járóbeteg 
szakellátót, benne a termálmedencékkel. Ezzel vízgépészetileg valamelyest össze van kötve a 
két egység, és kitágul a lehetőség a használatára. Ez nagy lehetőség, de nagy kihívás is 
egyrészt munkaerő biztosításában, másrészt időszervezésben, vízgépészeti szervezésben. A 
két részleg összehangolási munkálatai most folynak. Nagyon reméli, hogy június 30-ig át 
tudják adni az új részleget, így beindulhat a gyógyászat is, és a külső termálmedence is 
megnyílik a békésiek, és az idelátogatók számára, amelyet nagyon várnak már.  
 
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 
178/2011. (V. 26.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete az Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézetnek a Békési 
Uszoda 2010. évi működési tapasztalatairól szóló 
tájékoztatóját az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint tudomásul veszi.  
 
Határidő:  azonnal 
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.) Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási 
feladatátadása államháztartáson kívülre 
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TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Szóbeli kiegészítésében előadja, hogy az eredeti 
előterjesztéshez képest történt változásokat beépítették az írásos kiegészítésbe, és kéri, hogy a 
kiegészítésben szereplő határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.  
 
A tegnapi és a mai nap folyamán érkeztek meg még vélemények, ugyanis felkérték az érintett 
közösségeket arra, hogy éljenek véleményezési jogukkal.  
 
A Német Kisebbségi Önkormányzat a Jantyik utcai tagóvoda vonatkozásában, a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat pedig a Karacs Tagiskola vonatkozásában mondta el véleményét, 
tárgyalta meg az anyagot. Mindkét kisebbségi önkormányzat egyetértését adta a tervezett 
átszervezéshez.  
 
Az óvodai és iskolai közösségeket is értesítették az átszervezésről, és a legtöbb közösség 
tudomásul vette, nem nyilvánított véleményt, vagy pedig eleve lemondott a 
véleménynyilvánítási jogáról.  
 
Véleményt fogalmazott meg a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola, mely szerint az anyagi megtakarítás 
lényegesen kevesebb, mint az integráció megvalósíthatóságával járó veszteség.  
 
A kamuti és a muronyi iskola kiválása miatti tanuló- és normatíva-veszteségtől tart az 
Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézmény. Ugyanakkor Kamut jelezte, hogy a 
művészetoktatásra továbbra is igényt tart. Murony nem nyilatkozott ebben a kérdésben sem.  
 
A véleménynyilvánításra ugyanezen szervezetek részéről Kamuton és Muronyban is sor került, 
ezt a kamuti és muronyi képviselő-testületeknek kell ismertetniük az üléseiken.  
 
Az anyagban írták, hogy a szakértői vélemény elkészült, a Megyei Önkormányzat részére 
megküldésre került. Tudomásuk szerint a megyei Oktatási Bizottság május 30-án fogja 
tárgyalni és hagyja jóvá ezt az anyagot.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ahol már Sápi András oktatási 
referens ismertette az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság módosító javaslatait, illetve az 
egyéb változásokat. A bizottság ezek figyelembevételével egyhangúlag tárgyalásra 
alkalmasnak tartotta az előterjesztést.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést, és a kiegészítés szerinti módosítási javaslatokkal javasolják 
elfogadni. A maga részéről azt emeli ki, hogy várostörténeti jelentőségű döntés fog ma 
megtörténni a képviselő-testületi ülésen, hiszen a városban két olyan oktatási intézmény jön 
létre, ami nagyjából azonos súlycsoportot képvisel. Lesz egy Karacs Tagiskolával kibővülő 
nagy református egyházi oktatási centrum, és lesz a Kistérségi Iskola, illetve van még a megyei 
fenntartású iskola. Egy nagyon alapos előkészítés előzte meg ezt az előterjesztést. Három 
hónap alatt nagyon sok tárgyalást folytattak le, mindenkit meghallgattak, mindenkivel 
beszélgettek, mindenhová személyesen elmentek. Az volt a szempont, hogy lehetőleg minél 
kisebb érdeksérelemmel történjen meg az átadás. Mind az óvodai, mind az iskolai tantestület 
egyöntetűen elfogadta ezt a változtatást. Illetve azt is tudják, hogy az óvodánál 100%-ban az 
óvodások szülei is rábólintottak erre a dologra. A Karacs Teréz Tagiskolában 10% alatt van 
azoknak a szülőknek az aránya, akik nem vállalták az új feltételeket főként sportiskolai 
okokból, ezeket a gyerekeket viszont teljes létszámban átveszi a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola.  
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Emellett nagyon fontos szempont volt a munkahelyek megőrzése. A Református Egyházközség 
úgy veszi át mindkét intézményt, hogy aki eddig ott dolgozott, az továbbra is ott dolgozhat.    
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a kiegészítés szerint.  
 
K é r d é s e k    -    é s z r e v é t e l e k : 
 
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A kiegészítéssel nem tud egyetérteni, mely szerint 
az egyháznak kiegészítő támogatást fognak nyújtani. Emiatt nem fogja megszavazni a 
határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, csak abban az esetben nyújt 
támogatást az önkormányzat az egyháznak, ha az egyház a számított normatívákból nem tudná 
fedezni a költségeit. Most még kiszámíthatatlan, hogy ez mennyi lesz, de minimális, egy-két 
millió Ft-ról lesz szó. Azt szerették volna, hogy ne legyen kétség afelől, hogy ki jár jobban, 
vagy rosszabbul, majd elszámolnak egymás között. Az egyháznak más bevétele nincs. Az 
önkormányzat viszont ezen saját normatíva kiegészítést takarít meg.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási tanácsnok: Véleménye szerint is történelmi jelentőségű 
lépésre kerül sor, amelyet maga a történelem hozott, ugyanis tudják, hogy bizonytalanságba 
kerültek az önkormányzatok által fenntartott iskolák. Nem csak a megtakarításról szól az 
átadás, hanem arról is, hogy Békés mint ősi református település olyan helyzetbe kerül ezáltal, 
hogy kicsit korrigálja, visszatér abba a mederbe, ahol valamikor volt 1945 előtt. Azt látja, és 
meg is köszöni az egyház képviseletének, hogy ebben a folyamatban teljes partnerként 
működött közre az önkormányzattal, és a megállapodások jól és könnyen jöhettek létre, teljes 
megértéssel minden tekintetben, a tanulók és a dolgozók érdekeit nézve is. Ezt nagyon 
fontosnak tartja.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: A maga részéről inkább a realitások oldaláról közelíti meg a 
kérdést. Az első kérdése költői, melyre nem is kér választ. A kistelepülések kiválása a 
kistérségből nem vetíti-e előre azt a veszélyt, hogy a kistérségi járás székhelye Mezőberény 
lesz? Békés pedig megy Békéscsabához? Ezt figyelemfelhívásnak szánta, hogy érdemes lenne 
rajta elgondolkodni.  
 
Még tegnapelőtt teljes mértékben egyetértett azzal, hogy az iskolát át kell adni az 
egyházközösségnek, mert tapasztalatai alapján ez a közösség nagyon jó iskolafenntartónak 
bizonyult eddig. Olyan szakmai és egyéb programokat hajtott végre, amelyekre a városnak 
nagyon nagy szüksége van. A tegnap kézhez kapott kiegészítés viszont eltántorította ettől az 
álláspontjából azért, mert aki visszaemlékszik az önkormányzat ellen folyó bírósági perekre, 
ott mindig ilyen részletkérdésekbe buktak bele. A kiegészítő normatívát hogyan számolják ki? 
Egy nyitott számlát nyitnak az egyházközség részére, bár ezzel is egyetértene, csak tudni 
kellene pontosan, hogy mi ennek a következménye. Nem akar túlzásba esni, mert nem ez a 
jellemző, de ha pl. a pedagógusok részére mondjuk ausztráliai tapasztalatcsere utat szervez az 
egyház, azt is elszámolhatja költségként? Ugyanis ezt a könyvvizsgáló nem vizsgálja. Ezért 
úgy gondolja, hogy tisztább viszonyokat kell kialakítani. Ezért javasolta, hogy az egyház vegye 
meg az ingóságokat akár részletre is, és a kiegészítő normatívával kapcsolatos kockázatot 
pedig vállalja. Esetleg tárgyaljanak erről később, de most nem javasolja belemenni egy felülről 
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nyitott kasszába, amelybe bele lehet nyúlni. Tudják, hogy a Karacs Tagiskolának felszerelési 
problémái is vannak, és ha azokat beszerzi, az önkormányzat megfinanszírozza?  
 
A fentiek miatt nem tudja támogatni ezt a javaslatot.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az 
előbbiekben elmondottakkal kapcsolatban kifejti, őt is bántja, hogy a szemük előtt hullik szét a 
kistérségi iskola, mégpedig finanszírozási, és nem szakmai okok miatt. Kamut nem 
Mezőberényhez ment, hanem az egyházi utat választotta, és Békéscsabához ment. Murony volt 
az, aki úgy gondolta, hogy Mezőberénnyel fog kooperálni, bár ennek az okát nem tudják, mert 
többe kerül neki, mintha itt maradna, és nem is hajlandó minden pedagógust átvenni 
Mezőberény. Úgy gondolja, a város vezetése mindent megtesz azért, hogy erősítsék a 
kistérségi vezető szerepüket, pl. nyáron nyílik a kistérségi gyógyászati centrum, és az is Békés 
szerepét erősíti, hogy a duplájára növő Farka Gyula Közoktatási Centrum székhelye is Békés 
lesz, a Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskola is egy nagy iskolai 
centrummá válik. Ezért nem tart attól, hogy Mezőberény lenne majd a járási központ.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Polgármester Úr is említette, hogy gyakorlatilag arról van 
szó, hogy másfél éven keresztül, 2012. december 31-ig a kötelező feladatokkal kapcsolatos 
kiadások különbözetét fizeti ki az önkormányzat. Biztos benne, hogy az egyháznál is takarékos 
gazdálkodás folyik, és nem fogják kihasználni ezt a helyzetet.  
 
Továbbá azt is elmondták már előtte képviselő társai, hogy nem az önkormányzat saját maga, 
hanem a kormányzat kényszerítette bele anyagi okok miatt ebbe a lépésbe.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A fentiekhez hozzáfűzi, hogy ez alatt a másfél év alatt szigorú, 
kölcsönös elszámolást végeznek könyvvizsgálón keresztül. Ha ez a másfél év azt bizonyítja, 
hogy a Karacs Teréz Tagiskolában a szükséges eszközökön felüli eszközökre is költöttek, 
akkor ez a szerződés megszűnik. A finanszírozás kérdése egyébként is nyitott kérdés még most 
országos szinten. A mostani számítások alapján óvatos az egyház, mert más bevételi forrása 
nincs, mint a kiegészítő normatíva, és ezért kérte, hogy ezeket finanszírozza meg az 
önkormányzat. Hosszú távon nem kíván az önkormányzat ilyen jellegű pénzügyi támogatást 
nyújtani az egyháznak. A pénzügyi megállapodásban konkrétan rögzíteni fogják, hogy milyen 
kiadások számolhatók el.  
 
KATONA GYULA elnök-lelkész: Ahogyan Polgármester Úr elmondta, olyan bizonytalanságok 
esetleges kiküszöbölésére történik ez a pénzügyi megállapodás, amit kénytelenek vállalni, és 
előre nyilván nem látható, hogy az elkövetkezendő másfél évben milyen kiadás fog jelentkezni. 
Az viszont biztos, és amit szintén vállalt az egyház, hogy az átvett dolgozóknak például a 
jubileumi juttatásait is már ők fogják kifizetni, és nem biztos, hogy ezt a normatívából ki tudják 
gazdálkodni. Egyébként több iskolaátadásnál megállapodnak, hogy 5 évig még minden 
jubileumi jutalmat a régi fenntartó fizet. Most és jövő év végén is majd elszámolnak, tehát nem 
előre kérnek támogatást. Úgy gondolja, hogy ez nem egy felülről nyitott kassza, hanem egy 
gesztus az önkormányzat részéről, és egy vállalás az egyház részéről, hogy ezt korrekt módon 
kölcsönösen teljesítik.  
 
Megköszöni a tárgyalások és előkészítő munkák során mindvégig korrekt kapcsolatot. A 
kölcsönös előnyök mentén vállalják a fenntartóváltást. Hisz abban, hogy mindannyian ennek a 
városnak a polgárai, azok gyermekeit tanítják, nevelik, és közös ügy, hogy maximálisan mellé 
tegyék azt, amit mellé tudnak tenni. Azt a pluszt is, amit egy egyházi iskola eddig is mellé tett 
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a saját iskolájának, ezután a másik átvett intézménynél is szeretnék odatenni. Még egyszer 
megköszön mindent, és hiszi azt, hogy egy, vagy másfél év múlva is jó szájízzel és kellemes 
környezetben tudnak beszélni arról, hogy érdemes volt meglépni ezt a lépést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy ezt a másfél év 
bizalmat szavazzák meg. Addigra konszolidálódik a finanszírozás is, majd meglátják hogyan 
fog ez tovább működni.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Lelkész Úr meggyőzte, de emlékeznek rá, hogy volt olyan 
igazgató az egyháznál, aki nem kellő gondossággal bánt az intézménnyel, vagy katolikus 
lelkészre, aki szintén nem úgy bánt a hívekkel, mint ahogy kellett volna. Lelkész Úr szava 
számára tiszta, világos, egyértelmű és biztos, de jöhetnek változások, emiatt vannak kétségei.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nincs, külön-külön szavazásra 
bocsátja a kiegészítésben szereplő határozati javaslatokat.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
179/2011. (V. 26.) határozata: 

 
1.  Békés Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Tarhos Község Képviselő-

testületének 10/2011. (II. 10.) határozatát 1 fő pedagógus álláshely tarhosi 
tagintézménynél 2011.08.31-ével történő megszüntetéséről. A létszámleépítés 
többletköltségeihez szükséges önkormányzati saját erőt Tarhos Község átadott 
pénzeszközként költségvetésében biztosítja. 

2. a . Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás gesztor önkormányzataként tudomásul veszi Kamut Község 
Képviselő-testületének 10/2011. (II. 10.) határozatát közoktatási 
intézményeinek a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásból való 
kilépéséről. 

2. b. Békés Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kamut Község 
Önkormányzatának a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásból való 
kiválásához akkor járul hozzá, ha Kamut Község Önkormányzata 2011. évi 
hozzájárulásait a jóváhagyott közoktatási feladatokra vonatkozó 
költségvetéseinek finanszírozási ütemterve alapján 2011. augusztus 31-ig 
átutalja. A békési gesztor intézmények könyvelése alapján a tényleges teljesítés 
utáni elszámolás határideje 2011. szeptember 30. 

2. c. A Békési Kistérségi Óvodából és Békési Kistérségi Iskolából kiváló kamuti 
tagintézményeket és alkalmazottakat a közoktatási feladatellátásra kötelezett 
Kamut Község Önkormányzata adja át a jogutód intézménynek a Kjt. 25/A. és 
25/B. §-ának figyelembe vételével. 

3. a Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás gesztor önkormányzataként tudomásul veszi Murony Község 
Képviselő-testületének 71/2011. (V. 13.) határozatát közoktatási 
intézményeinek a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásból való 
kilépéséről. 

3. b Békés város képviselő-testülete úgy határoz, hogy Murony Község 
Önkormányzatának a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásból való 
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kiválásához akkor járul hozzá, ha Murony Község Önkormányzata a 2011. évi 
hozzájárulásait (beleértve a 2010-ről fennálló tartozási is) a jóváhagyott 
közoktatási feladatokra vonatkozó költségvetési finanszírozási ütemterve 
alapján 2011. augusztus 31-ig átutalja, továbbá a jogutód intézmény a pályázati 
kötelezettségeket átvállalja. A békési gesztor intézmények könyvelése alapján 
a tényleges teljesítés utáni elszámolás határideje 2011. szeptember 30. 

3. c. A Békési Kistérségi Óvodából és Békési Kistérségi Iskolából kiváló muronyi 
tagintézményeket és alkalmazottakat a közoktatási feladatellátásra kötelezett 
Murony Község Önkormányzata adja át a jogutód intézménynek az Mt,. 85/A. 
és 85/B §-ának figyelembe vételével. 

Határidő:       Intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

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

                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
180/2011. (V. 26.) határozata: 

 
1. Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

tagjaként vállalja, hogy a világnézetileg elkötelezett óvodát, iskolát el nem fogadó kamuti 
gyermekek óvodai, iskolai ellátásáról tagintézményeiben gondoskodik. Az óvodába, 
iskolába járás költségeit Kamut Község Önkormányzata biztosítja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza polgármesterét, hogy a kamuti gyermekek fogadásáról szóló megállapodást 
megkösse. 

2. Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának – a továbbiakban Megállapodás – módosításait az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 

• a Megállapodás 3. pontját  „A Társulás képviselője: Békés város polgármestere” sorral 
egészíti ki 

• a Megállapodás 4. pontjából [A Társulás tagjai] törli a Kamut Község Önkormányzata és 
a Murony Község Önkormányzata sorokat 

• A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást 2011. szeptember 
1-jei hatállyal a határozat melléklete szerint fogadja el. 

 
Határidő:       Intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

    

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2011. (V. 26.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Óvoda Jantyik utcai Tagóvodája és a 

Békési Kistérségi Iskola Karacs Teréz Tagiskolája fenntartói jogát 2011. augusztus 31-ével 
átadja a Békési Református Egyházközségnek, amennyiben Békés Megye Önkormányzata 
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szakvéleménye az átadás időpontjáig megérkezik. A határozat 1-6.sz. mellékleteként fogadja 
el 

• a Jantyik Utcai Tagóvoda Közoktatási megállapodását (1.sz. melléklet) 
• a Jantyik utcai Tagóvoda Használati szerződését (2.sz. melléklet) 
• a Jantyik utcai Tagóvoda Feladatátvállalási szerződését (3.sz. melléklet) 
• a Karacs Teréz Tagiskola Közoktatási megállapodását (4.sz. melléklet) 
• a Karacs Teréz Tagiskola Használati szerződését (5.sz. melléklet) 
• a Karacs Teréz Tagiskola Feladatátvállalási szerződését (6.sz. melléklet) 
 

Határidő:       Intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
182/2011. (V. 26.) határozata: 

 
1.    Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Békési 

Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztora a tagtelepülések egyetértésével a 
Békési Kistérségi Óvoda 155/2010. (IV. 29.) számú határozattal elfogadott alapító 
okiratának  

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

• Törvényi változás miatt 2.D./ pontjából törli a tevékenység jellege és a 
közszolgáltatás fajtája sorokat. 

• 2.C/ pontjából törli a kéttannyelvű német nemzetiségi nevelés-oktatás sort. 
• 2.G/ pontjából törli a Jantyik Tagóvoda, a Kamuti Tagóvoda és a Muronyi 

Tagóvoda sorokat, az Integrált Tagóvoda nevét Bóbita-Integrált Tagóvoda 
megnevezésre változtatja. 

• 2.H/ pontjában az óvodai csoportok számát 27-re, a felvehető gyermekek számát 
675-re módosítja. 

• 2.I./ pontjából [működési területe] Kamut és Murony községeket törli. 
• 2.K/ pontjából [Az intézmény vagyona] törli a kamuti 169/1. helyrajzi számú, a 

muronyi 124. helyrajzi számú, és a békési 5607. helyrajzi számú ingatlanokat. 
• 3.A/ pontját [Alaptevékenységek]/ az alábbiak szerint módosítja: 

o  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: két tannyelvű német 
nemzetiségi nevelés, oktatás sort törli. 

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

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

• Jogszabályváltozás miatt 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. 
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• A Képviselő-testület felhatalmazza a Békési Kistérségi Óvoda igazgatóját, hogy a 
változásokat fenntartói jóváhagyás nélkül átvezesse az intézményi 
dokumentumokon. 

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

2. Békés Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102.§. (2) bekezdés c.) pontja és a 3. számú melléklet, II. rész 8. pontja alapján a 
Békési Kistérségi Iskola számára oktatásszervezési okokból engedélyezi a maximális 
osztálylétszámok alsó tagozaton 10 %-kal történő túllépését a 2011/12. tanévre, 
amennyiben az iskola az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat 
egyetértését a tanév kezdetéig beszerzi. 

3. Békés Város Képviselő-testülete kéri polgármesterét, hogy a Békési Kistérségi Iskola 
alapító okiratának módosításához szükséges egyeztetéseket folytassa le és a júniusi 
testületi ülésen terjessze elő döntésre az előterjesztést. 

 
Határidő:       Intézkedésre azonnal 

beszámolásra: 2011. június 30. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

   Bereczki Lászlóné igazgató 

   Farkas Lászlóné igazgató 

 
2.) Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-módosítást.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak 
tartotta az előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2011. (V. 27.)   r e n d e l e t e : 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI 

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

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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3.) I. Földterület vásárlási kérelem elbírálása; II. Az önkormányzati vagyon 
szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és a 
határozati javaslat 2. pontjában a vételárat 120.000 Ft/ha összegben javasolja elfogadásra, 
tekintettel arra, hogy speciális kialakítású területről van szó, és emiatt javasolnak csökkentett 
árat. A határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet is elfogadásra javasolják ezzel a 
kiegészítéssel.   
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak 
tartotta az előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra 
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével, majd a 
rendelet-tervezetet.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
183/2011. (V. 26.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete 

1. a tulajdonát képező Békés külterületén elhelyezkedő 0162/5, 0164/3, 0164/5, és 
0164/7 helyrajzszámú ingatlanjait az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 
46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének 7. §-a alapján forgalomképessé 
nyilvánítja, 

2. értékesíti a tulajdonát képező Békés külterületén elhelyezkedő 0162/5, 0164/3, 
0164/5, és 0164/7 helyrajzszámú összesen 3,7034 ha. területű kivett töltés művelési 
ágú ingatlanát Nagy György 5630 Békés, Ó-Temető u. 3/2. szám alatti lakos 
részére összesen 120.000,- Ft/ha. vételárért, 

3. felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötéssel kapcsolatos okiratok aláírására, 
valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

4. a vételár vevő általi megfizetésének határidejét a szerződéskötéssel azonos 
időpontban állapítja meg. Az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
Az ajánlat 60 napig érvényes. 

5. felkéri a jegyzőt, hogy az adás-vételt követően az ingatlannak az önkormányzati 
vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) 2. számú mellékletéből 
(forgalomképes vagyontárgya) történő kivezetése érdekében az ehhez szükséges 
rendelet-tervezet elkészítéséről gondoskodjon.  

Határidő:     értelem szerint 

Felelős:         Izsó Gábor polgármester  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

184/2011. (V. 26.) határozata: 
 

Békés város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelete Függeléke az alábbiakkal egészül ki: 

Sorszám Az ingyenes használat 
alapításáról szóló 
képviselő-testület 
határozat száma 

A használati 
joggal terhelt 

ingatlan 
(ingatlanrész) 
megnevezése, 
címe (helyrajzi 

száma 

A használati jog 
jogosultjának neve, 

címe 

A használat 
időtartama 

 
13. 30/2011. (I. 27.) 

Korona u. 3 
(2366 hrsz) 

Surman Box Club 
Közhasznú 
Egyesület 

2011. 02. 01–az 
értékesítés 

időpontjáig. 
 
Határidő:      értelem szerint 

Felelős:          Izsó Gábor polgármester  

 
 
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 

19/2011. (V. 27.)   r e n d e l e t e : 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 
SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 
 
4.) A Békési Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének és kulturális 
koncepciójának jóváhagyása 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, és mindkét dokumentumot elfogadásra javasolja azzal a 
kiegészítéssel, hogy az előterjesztés 17. oldalán Kamut Község nem a felszabadulás után 
indult fejlődésnek, hanem 1945 után indult fejlődésnek.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérik a Kistérséget, hogy korrigálja a fentieket. Mivel 
kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 
javaslatokat.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

185/2011. (V. 26.) határozata: 
 

Békés Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás 24/2011. (V. 10.) sz. 
határozatával elfogadott, „Békési Kistérségi Társulás 
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 2011-2014” című 
dokumentumot. Felkéri a polgármestert, hogy a 
jóváhagyásról szóló képviselőtestületi határozatot 
haladéktalanul küldje meg a Békési Kistérségi Társulás 
számára. 

Határidő: értelem szerint, illetve a határozat 
megküldésére május 31. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

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

                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
186/2011. (V. 26.) határozata: 

 
Békés Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás 25/2011. (V. 10.) sz. 
határozatával elfogadott, „Békési kistérség kulturális 
koncepciója” című dokumentumot. Felkéri a polgármestert, 
hogy a jóváhagyásról szóló képviselőtestületi határozatot 
haladéktalanul küldje meg a Békési Kistérségi Társulás 
számára. 

Határidő: értelem szerint, illetve a határozat 
megküldésére május 31. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 
 
5.) Békés Város Önkormányzata új bölcsődéjének  működési engedélyezése 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Vita alakult ki arról, hogyan nevezzék el az új bölcsődét. Eddig 
1-2-3. számú bölcsőde volt, nem akarták, hogy 4. számú bölcsőde legyen, mivel az 1. számú 
idővel meg fog szűnni, ez a Jantyik utcai bölcsőde, és még legalább egy évig kell működnie 
legalább egy csoporttal. Különböző ötletek, javaslatok érkeztek a bölcsődék elnevezésére a 
bizottsági üléseken, melyeket majd a bizottsági elnökök ismertetnek.   
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottsági 
ülésen két alternatíva merült fel az új bölcsőde elnevezéseként: Az egyik a „Szivárvány”, 
amely érdekes asszociációkra adott okot, a másik pedig a „Földvár”, és a bizottság úgy 
döntött többségi szavazással, hogy a „Földvár” Bölcsőde elnevezést támogatja.  
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és a többség a „Napsugár” 
nevet támogatta. Személy szerint ezt nem támogatta. Egyébként a bizottság ezzel a javaslattal 
együtt tárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A bölcsőde javaslata először a „Szivárvány” név volt, amelyről 
miután kiderült, hogy félrehallásokra adhat okot, akkor azt javasolták, hogy legyen 
„Napsugár”, vagy „Százszorszép”. Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság a „Napsugár”, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság pedig a „Földvár” nevet 
támogatta.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja a „Napsugár” 
elnevezésre vonatkozó javaslatot.  
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
187/2011. (V. 26.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy 
a város új bölcsődéjét „Napsugár” Bölcsődének nevezzék 
el.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a „Földvár” elnevezésre vonatkozó 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
188/2011. (V. 26.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
város új bölcsődéjét „Földvár” Bölcsődének nevezzék el.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
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                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
189/2011. (V. 26.) határozata: 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Földvár Bölcsőde 
működési engedélyezése ügyében - 2011. július hó 1. 
napjától a működést lehetővé tevő - működési engedély 
kiadására jogosult, a Békés Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala által ügyintézésre kijelölt 
szervhez a kérelem benyújtásáról, illetve az ahhoz 
csatolandó mellékleteinek beszerzéséről a fenntartó 
képviselőjeként gondoskodjon.  
 
Határidő:  intézkedésre azonnal 
Felelős:                  Izsó Gábor polgármester 

 
 
6.) Településrendezési eszközök módosítása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a 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 
190/2011. (V. 26.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
található településrendezési eszközök módosítását célzó 
terveket és dokumentációt egyeztetésre alkalmasnak tartja.  
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

7.) Dr. Nagy György szerződésmódosítási kérelme 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Pataki István 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 
191/2011. (V. 26.) határozata: 
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Békés Város Képviselő-testülete a GAMMA-DENT BT.-
vel  

o 2009. február hó 27. napján megkötött, illetve a 

o 2009. február hó 27. napján megkötött, majd 2010. 
december hó 20. napján módosított 

szerződések módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
a gyermek-iskolafogászati feladatokat ellátó fogorvosok 
helyettesítési rendjét a Békés Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsabai, 
Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete által kiadott 
hatályos működési engedélyben az „alapellátás esetén a 
helyettesítés rendje” rovatban név szerint feltüntetett 
fogorvosok látják el.  A szerződések további része 
változatlan marad. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
határozat mellékletét képező szerződésmódosításokat írja 
alá. 
 
Határidő:         értelem szerint 
Felelős:             Izsó Gábor polgármester 

 
 
8.) Ingatlanhasználati jog alapítására vonatkozó kérelem elbírálása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és módosító javaslata, hogy határozati javaslat 2. pontjában a használati jog 
ellenértékét 240.000,- Ft + ÁFA összegben állapítsa meg a képviselő-testület.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra 
bocsátja a bizottság módosító javaslatát a fentiek szerint.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
192/2011. (V. 26.) határozata: 

 
A képviselő-testület elfogadja a Pénzügyi Bizottság azon 
módosító javaslatát, hogy az ingatlanhasználati jog 
alapítására vonatkozó kérelem elbírálására vonatkozó 
határozati javaslat 2. pontjában a használati jog 
ellenértékét 240.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti módosítás figyelembevételével 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 

193/2011. (V. 26.) határozata: 
 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 
44.) részére a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 
Békés belterületi 13/2 hrsz. alatt felvett 2798 m² 
alapterületű ingatlanból az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
tulajdonát képező gáznyomás szabályozó állomás által 
elfoglalt 71 m²-es területrészre és annak jogszabályban 
meghatározott védőterületére használati jogot enged, és 
hozzájárul ahhoz, hogy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
a használati jogot az ingatlan-nyilvántartásba saját javára 
bejegyeztesse. 

2. A használati jog ellenértékét az Égáz-Dégáz 
Földgázelosztó Zrt-vel kialakított megegyezés alapján 
240.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg, amelyet az 
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a szerződés aláírását 
követő 30 napon belül, az Önkormányzat bankszámlájára 
történő banki átutalással teljesít. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza polgármesterét a használati jogot alapító 
szerződés aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 

Határidő:      értelem szerint 
Felelős:           Izsó Gábor polgármester  

 
 
9.) Petőfi u. 33. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozó kérelem 
elbírálása 
 
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 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
194/2011. (V. 26.) határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
1. a tulajdonát képező Békés, belterület 811 hrsz. alatt 

felvett, természetben az 5630 Békés, Petőfi u. 33. szám 
alatt található ingatlant – az önkormányzati vagyon 
szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet 6. § (9) bekezdése alapján – ingyenesen 
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haszonkölcsönbe adja Magyar Nemzetőrség Országos 
Szövetség Békés Megyei Közhasznú szervezet 
(székhelye: 5630 Békés, Szikszai u. 16.; elnöke: Hucz 
András) részére 2011. június 1.-től az ingatlan 
értékesítésének az időpontjáig terjedő időtartamra, a 
határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés 
megkötésével, 

2. felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötéssel 
kapcsolatos okiratok aláírására, valamint a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, 

3. felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes 
használatba adásának nyilvántartása érdekében 
gondoskodjon az önkormányzati vagyon szabályozásáról 
szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
Függelékének kiegészítésére vonatkozó képviselő-
testületi előterjesztés elkészítéséről legkésőbb a 2011. 
szeptemberi képviselő-testületi ülésre. 

 
Határidő:      értelem szerint 
Felelős:          Izsó Gábor polgármester  

 
 
10.) Beszámoló Békés Város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi 
kapcsolatok elmélyítésére 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, és javasolja a 
kiegészítésben szereplő tájékoztatás tudomásul vételét.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
195/2011. (V. 26.) határozata: 

 
1. Békés Város Képviselő-testülete az „Európa a 

Polgárokért” Program 2007-2013 keretén belül a 
„Testvérvárosi polgárok találkozója” elnevezésű, 100 
%-os támogatási intenzitású pályázaton 11 000 € (kb. 
3.000.000,- Ft) támogatási összeg igénylésére 
pályázatot nyújt be, melyhez saját erő biztosítása nem 
szükséges. 

2. A pályázat végső elszámolásáig felmerülő költségeket 
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. évi 
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költségvetésében – legfeljebb a pályázatban szereplő 
támogatási összeg mértékéig – megelőlegezi. 

Határidő:       értelem szerint  
Felelős:          Izsó Gábor polgármester  
 

 
11.) Tájékoztató a termálvízfűtés megvalósításának lehetőségéről Békés Városban 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében előadja, hogy a két testületi ülés között 
összehívták a Pénzügyi Bizottságot, ahol elég hosszú tárgyalás után, szakemberek 
meghallgatásával kellő információt kaptak ahhoz, hogy valamilyen módon elinduljanak most 
már ténylegesen a termálvízfűtés megvalósítása irányában. Tudni kell azt, hogy ebben a 
lehetőségben most már egyre kevesebb a pénz, ezért ha meg akarják valósítani, sürgősen lépni 
kell. Két alternatíva van, és vita folyik arról, hogy melyiket válasszák. Az önkormányzat saját 
maga pályázzon, mert akkor 85%-os támogatást nyerhet, vagy pénzügyi befektető 
bevonásával próbálják előteremteni a kb. 600 millió Ft-os saját erőt, mert ennyibe kerülne a 
beruházás 50%-os támogatásnál. Az előterjesztett határozati javaslatnak az a célja, hogy 
elkezdjék a tárgyalást azzal a céggel, amely a Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt, és 
elkészítsék egy konzorcium alapító okiratát. Illetve további tárgyalásokat folytassanak olyan 
pénzügyi konstrukciókról, amelyekben tőkét vonnának be a megvalósításba. Mindenképpen 
olyan biztonságos rendszert szeretnének kiépíteni, amellyel hosszú távon tudnák hasznosítani 
a termálvizet. Mindenképpen felhatalmazást kér a tárgyalásokra a képviselő-testülettől, és 
majd a következő ülésen döntsenek a pályázat benyújtásának módjáról.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és javasolja az elfogadását. Szarvason már megvalósult egy szakmai 
befektetővel egy ilyen beruházás, és most van folyamatban egy második ilyen projekt 
szervezése, és állítólag olyan kijelentést tettek, hogy még egyszer nem mennek bele egy olyan 
variációba, ahol szakmai befektető van. Ezért saját maguk pályáznak, vesznek fel szakembert, 
és így valósítják meg. Erről tudnak valamilyen bővebb információt?  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Egyetért azzal, hogy erről tárgyalni kell, de a most előterjesztett 
anyagot eléggé kaotikusnak tartja. Arra kellene törekedni, hogy egy világos, átlátható 
táblázatot kapjanak a képviselők. Például nem szerepel a mostani anyagban az ÁFA 
elszámolás, pedig ez nem kis tétel, vagy az, hogy a hőigényben benne van-e a konyhák 
működtetéséhez szükséges gázfogyasztás, vagy sem, vagy a 20% minek a 20%-a, stb. Olyan 
előterjesztést készítsenek a képviselő-testület részére, amelyből világosan láthatják, hogy ha 
önkormányzati beruházásban, vagy  szakmai befektetőkkel valósul meg, akkor milyen 
tételekkel kell számolniuk. Mindezt pontosan, precízen bemutatva 5 évre előre, mert itt is 
csak egy év állapota szerepel. Egyetért az elképzeléssel, de nagy tételről van szó, komoly 
beruházásról, és sokat is veszíthetnek, ha nincs jól átgondolva.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy tudja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén alaposan 
megtárgyalták a részletkérdéseket. Van egy ennél sokkal részletesebb anyag, amelyet nem 
mellékeltek, mert egyelőre szakmai titoknak is tekinti a cég. Nyilván majd a testületnek meg 
kell ezt ismernie a döntés előtt. Most azt kell eldönteni egyelőre, hogy milyen konstrukcióban 
akarnak ebben részt venni. Számára egyértelmű az, hogy a saját erős variációra jelenleg kb. 
10% esélyt lát.  
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Hasonló kérdésekkel ő is foglalkozott, de most arra 
irányul a döntés, hogy folytassák-e a további előkészítést, tárgyalásokat. Azt javasolja, hogy 
folytassák, és majd a későbbiekben eldöntik, hogy melyik variációt választják. A későbbi 
döntéshez viszont valóban szükséges az, hogy részletesen, pontosan minden ki legyen 
számolva, be legyen mutatva, mert ez alapján tudnak felelősségteljes döntést hozni.  
 
GÁL ANDRÁS osztályvezető: A szarvasi elképzelésekről nem sokat tud. Annyit tud, hogy 
van egy kisebb geotermiás rendszere, amit bővíteni akar. A szakmai befektetőt csak a mérnöki 
munka tekintetében tudják elképzelni azért, hogy ez a rendszer sok-sok évtizedig jól 
működjön.  

Pataki István képviselő által felvetettekre előadja, hogy birtokukban van egy 
megvalósíthatósági tanulmány, de azt kérte a cég, hogy egyelőre ezt ne hozzák 
nyilvánosságra. Ebben már szerepelnek ezek a számadatok, tudják, hogy milyen 
megtakarítások, megtérülések vannak. Egy ilyen beruházás 8-10 év alatt meg kell, hogy 
térüljön mintegy 40%-os állami támogatás mellett. Utána pedig a teljes megtakarítást 
élvezheti az önkormányzat. Ahogy Polgármester Úr is elmondta, és elhangzott a Pénzügyi 
Bizottság ülésén is, arra törekszik a város, hogy saját forrást próbáljunk keresni hozzá, és 
akkor az önkormányzat pályázhat, vagy konzorciumként, szakmai befektető segítségével.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Saját forrást jelenthet a kötvény bizonyos forrásának 
felszabadítása, ilyen irányban próbálnak tárgyalásokat folytatni bankokkal. Pénzügyi 
befektető lenne, ha erről döntene a képviselő-testület, már hoznák is a tervezőt, és elindítható 
lenne ez a projekt. Ez az önkormányzat szempontjából azért lenne kedvező, mert nem kellene 
saját forrást biztosítani, viszont kisebb lenne a haszna.  
 
Mindenesetre júniusra olyan anyagot fognak a képviselő-testület elé terjeszteni, amelyből 
minden tekintetben tudnak tájékozódni, és dönteni tudnak.  
 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 
javaslatot.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Pataki István képviselő visszatért az 
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
196/2011. (V. 26.) határozata: 

 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

szándéknyilatkozatot ad arra vonatkozóan, hogy a 
Brunnen Kft-vel közös projekttársaságot hoz létre a 
geotermális fűtésrendszer megvalósítására és 
üzemeltetésére. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza polgármesterét, hogy projekttársaság 
létrehozására az előkészítő tárgyalásokat folytassa le. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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10.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

                          Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
197/2011. (V. 26.) 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) Békési Fürdőért Közalapítvány támogatására 
(székhelye: Békés, Petőfi S. u. 2., képviseli: Dr. Csiby 
Miklós kuratóriumi elnök) 28.500,- Ft, 

b) a Békés Művészetéért Alapítvány támogatására 
(székhelye: Békés, Bólyai u. 17., képviseli: Csuta 
György kuratóriumi elnök) 28.500,- Ft. 

2. felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek 
szerint támogatásban részesített közhasznú szervezetekkel 
szerződést kössön az 1.a) és 1.b) 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 

 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 171/2011. (V. 26.) 
határozatával elrendelt   z á r t   ü l é s   tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 
ülésterem elhagyására.  
 
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.  
 
A zárt ülés befejezése után a képviselő-testület  n y í l t   ülésen folytatja munkáját a 
bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  
 
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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MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Tájékoztatja a 
képviselő-testületet, hogy a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat új elnököt és 
elnökhelyettest választott Balog Krisztián elnök, és Czinanó Tihamér elnökhelyettes 
személyében. Az új vezetés megkereste az önkormányzatot, hogy szeretnék az 
önkormányzattal való együttműködést új alapokra helyezni, nevezetesen intenzívebb 
együttműködést szeretnének. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hétfői ülésére 
előterjesztésre került a kérelmük, melyben előadják, hogy az együttműködési megállapodást 
miben szeretnék kiegészíteni a települési önkormányzattal. Ezek a következők. 
 
Szeretnék, ha a Cigány Közösségi Ház valóban cigány szolgáltató ház legyen, és ezt az 
ingatlant kizárólag a Cigány Kisebbségi Önkormányzat használhassa 8 éven keresztül. A 
rezsiköltséget 400 ezer Ft-ig a települési önkormányzat térítse meg. 2012-től szeretnének egy 
állandó foglalkoztatású apparátust 6 fővel, akik nem szerződéses, és nem pályázatos 
foglalkoztatásúak, hanem főállásban lévők, és ebben legyenek benne a Kisebbségi 
Önkormányzat képviselői is. Évenkénti 3 millió Ft anyagi támogatást kérnek 
programtámogatásra, illetve többek között tanulmányi ösztöndíjat szeretnének alapítani. Kérik 
továbbá, hogy a roma koordinátori programot folytassa az önkormányzat, az Eötvös 
Tagiskolában 3 fő, a többi intézményben pedig 2 fő roma koordinátor legyen, akik munkáját a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat felügyelhesse.   
 
A bizottság ezt a kérelmet megtárgyalta, és azt a döntést hozta, hogy tudomásul vették a 
kérelmet, és felkérték Balog Krisztián elnököt, hogy a további egyeztető tárgyalások 
folytatása érdekében dolgozzák ki a kérelmükben foglalt javaslatokat részletesen. Az elnökkel 
egyeztetett azóta, és abban állapodtak meg, hogy a Kisebbségi Önkormányzat ki fog dolgozni 
egy hosszú távú programot, hogy milyen konkrét programokat szeretnének, és ez alapján 
történne a programok finanszírozása.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Köszönti az ülésen megjelent Balog Krisztián elnök és Czinanó 
Tihamér elnökhelyettes urakat, és megkérdezik, hogy kívánnak-e hozzászólni az 
elhangzottakhoz.  
 
BALOG KRISZTIÁN a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Elmondja, hogy 
szeretnének különböző pályázatokat beadni, és ez a különböző likviditási gondok miatt nem 
valósítható meg. Kicsit nagyobb dolgokban gondolkodnak, mint eddig volt. A  konkrét 
apparátus kialakítása 2012-től céljuk.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Azt kéri, hogy ezt a bizottsági döntést kapja meg a Kisebbségi 
Önkormányzat, és kezdődjön el egy közös gondolkodás, legyen egy írásos anyag arra 
vonatkozóan, hogy pl. milyen programokat akar ez a 6 fős apparátus megvalósítani. Utána 
térnek majd vissza a konkrét kérelemben megfogalmazottakra.  
 
Interpellációkra adott válaszok: 
 
1. Vámos László képviselő interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Egyeztetett a műszaki osztályvezetővel, és hiányoznak még 
munkálatok, pl. fűnyírás. Továbbá a zászlótartón a magyar zászló mellé szeretné, ha 
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felkerülne most az ünnepségre az Árpád-sávos zászló is. Korábban beszéltek már arról, hogy 
arra a zászlótartóra valóban a magyar zászló való, és jónak tartaná, ha visszakerülne a 
városközpontba. A Honfoglalás Térre pedig állítsanak fel egy új zászlótartót, melyre az 
Árpád-sávos zászlót helyezzék el.  Egyébként elfogadja a választ.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A fűnyírással kapcsolatban elmondja, hogy ezt meg fogják 
oldani, ő adott utasítást arra, hogy később vágják le a füvet, mert van ott egy védett növény, 
amely tanulmányozása heti fényképezéssel jár együtt, mivel most virágzik, de az ünnepségre 
rendben lesz.  
 
2.  Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő nincs jelen, nem tud nyilatkozni a válasz 
elfogadásáról, ezért erre a júniusi testületi ülésen visszatérünk, h a képviselő úr is itt lesz. 
 
3. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A zászlóra visszatérve megjegyzi, hogy a Honfoglalás 
Térre azért is az Árpád-sávos zászló való, mert honfoglaló őseink ezzel a zászlóval jöttek be.  
 
Az interpellációs válaszai elfogadásáról az alábbiak szerint nyilatkozik:  
 
1. választ elfogadja.  
2. választ elfogadja.  
3. választ elfogadja. 
4. válasz: A Kőrösi Csoma Sándor utcán nem a forgalomlassító burkolatra gondolt, hanem 40 
km/órás sebességkorlátozó tábla kihelyezésére. A Szabó D. utcára nem lehet kirakni egy ilyen 
sebességkorlátozó táblát? Az is ugyanúgy elkerülő út, és időnként ott is gyorsabban hajtanak. 
Ezt a választ is elfogadja.  
 
GÁL ANDRÁS osztályvezető: A Szabó D. utca forgalomlassításával kapcsolatban elmondja, 
hogy ezek gyűjtő utak, és ha ezeken 50 km/órás sebességgel mennek, azzal nincs gond. A 40 
km/órás tábla kihelyezése forgalmi rend változtatást jelent, amely képviselő-testületi hatáskör. 
Kérdés, hogy ezzel a táblával mennyire tudják lelassítani a csúcssebességet.  
 
Ú j   i n t e r p e l l á c i ó k :  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Tapasztalta, hogy a Fábián utcán a szegély mellett összegyűlik 
a por, és nagyon nagy az átmenő forgalom, mezőgazdasági gépek is nagy számban 
közlekednek rajta. Olyan nagy a porolás, amely később a bölcsődésekre is kihathat. Kérdése, 
hogy tervezi-e a Műszaki Osztály a por eltakarítását?  
 
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy szokták takarítani az utat, amelyre 
még fokozottabb figyelmet kell majd fordítani, ezért fel fogja hívni a LISZ Kft. figyelmét. A 
mezőgazdasági gépek miatt fokozottan kell számítani a sárfelhordásra is. Egyébként a LISZ 
Kft. el fogja végezni a sövénytelepítést a bölcsőde kerítésének mentén.  
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MUCSI ANDRÁS képviselő: Az elmúlt fél évben több kérelmet is beadott, pl. Gyékény utca, 
Pusztaszeri utca, Kopasz utca esetében útszélesítés, járdaátrakás ügyében, és azt a választ 
kapta, hogy ezekre a tavasz folyamán sor kerül. Most már május vége van, ezért kéri, hogy 
lehetőség szerint lássanak hozzá ezekhez a munkákhoz.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Továbbítja a kérést a Műszaki Osztályhoz. Elhangzott, hogy 
kevesebb közmunkás lesz, ezért kéri a képviselők megértését, legyenek erre tekintettel.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A Hőzső u. sarkán a Stop! táblánál a megállást jelző csík 
lekopott, újra kellene festeni.  

Miután egyirányúsították a Hőzső utcai mezőgazdasági iskola előtt az utat, ezért most már 
mindenki azon a kerülő úton jár, ezért áldatlan állapotba került az állapota. Főleg a rázós 
részen akkora lyukak keletkeztek, hogy a lakosok állandóan panaszkodnak neki, és kérik, 
hogy javítsák ki.  

A harmadik az utak aszfaltozása, de tudja, hogy erre nincs pénz.  

Barkász Sándor képviselő az általa megvásárolt részt lezárta, ezért az Elsőbbségadás 
kötelező! jelzőtáblát célszerű lesz most már átrakni.  

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A Keserű sor – Előd utca sarkán lévő árokban nem mindig 
folyik le a víz. Illetve az Előd utca egyik oldalán már átrakták a járdát, a másikon nem, de azt 
is nagyon meg kellene csinálni, mert komoly kívánnivalót hagy maga után. 

A Kőrösi Cs. S. utca 35. és 35/1. találkozásánál történt felbontás most egy éve, ott van egy 
nagy földkupac is, odáig elkészült a vízelvezető. Kérdése, hogy mikor folytatják tovább?  

A Fábián utcán, illetve a Tóth utcán is panaszkodnak egyre többen a lakók, hogy az utóbbi 
időben faárusítással foglalkozó vállalkozók telepedtek le ott, és a tevékenységük nagyon 
zavarja az ott lakók nyugalmát. Nem lehetne őket megkérni, hogy a város külsőbb részén 
létesítsenek magunknak telephelyet?  

Kérdése, hogy mikor kezdik el a gréderrel a munkát, mert erre is komoly igény mutatkozik.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez utóbbival kapcsolatban kéri a Műszaki Osztályt, hogy a 
következő testületi ülésre hozzák be azoknak az utaknak a listáját, amelyeket a gréderrel 
kiegyengettek.  
 
A Tóth utcai faárus vállalkozónál személyesen járt kint, és azt mondta, hogy ha ott nem 
működhet, akkor elviszi a vállalkozását Békésről. Ezért nem olyan egyszerű ez a kérdés. Elég 
nagy probléma egyébként.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a 
hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület ülését befejezettnek nyilvánítja.  
 
 

K. m. f.  
 
 
 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 
 polgármester                    jegyző  
 


