JEGYZŐKÖNYV

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2011. április 28-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, Barkász Sándor, Balázs László, Pocsaji
Ildikó, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó,
Rácz Attila, Pataki István képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Farkas László aljegyző
Ladányi Zoltán Békési Rendőrkapitányság vezetője
Dr.Gyurosovits József Békés Megyei Rendőr Főkapitányság vezetője
Krizsán Miklós könyvvizsgáló
Sipiczki Anikó belső ellenőrzési vezető
Koszecz Sándor Békés Városi Kulturális Központ igazgatója
Farkas Lászlóné Békési Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Dr. Gulyás Zsuzsanna EEI és Rendelőintézet igazgató főorvosa
Ökrösné Baji Katalin Jantyik utcai Tagóvoda vezetője
Bárdiné Békési Mária Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Szűcs Gáborné Civil Ház koordinátora
Váczi Julianna gazdálkodási osztályvezető
Gál András műszaki osztályvezető
Dr. Csarnai Judit hatósági osztályvezető
Bimbó Mária igazgatási osztályvezető
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Gábor Lászlóné pénzügyi csoportvezető
Baloghné Komlósi Ilona pénzügyi ügyintéző
Sápi András oktatási referens
Nagy József ügyintéző
Krattinger Linda ügyintéző
Kiss Tamás ügyintéző
a polgármesteri hivatal munkatársai
meghívottak

Az ülés kezdésének időpontja:

15.00 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11
képviselőből 9 képviselő jelen van (Vámos László és Barkász Sándor képviselők az ülés
folyamán később érkeztek).
Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy a IV/8. sorszámú, „KÖZÉPBÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázat beadása tárgyú
egyéb előterjesztést javasolja levenni a mai ülés napirendjéről, mivel egyelőre nincs elég
információ a pályázathoz. Ezzel kapcsolatban már anyagot sem kaptak a képviselők, de a

meghívóban szerepel. A IV/9. sorszámú, „Számlavezető pénzintézet közbeszerzése” tárgyú,
és a IV/10. sorszámú, „Békés Medián Kft. bérleti szerződésének módosítása” tárgyú egyéb
előterjesztések esetében a képviselő-testületnek döntenie kell, hogy nyílt, vagy zárt ülésen
tárgyalja meg. A maga részéről a zárt tárgyalást javasolja, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. április 28-i ülésén
pénzintézet
a
IV/9.
sorszámú,
„Számlavezető
közbeszerzése” tárgyú, és a IV/10. sorszámú, „Békés
Medián Kft. bérleti szerződésének módosítása” tárgyú
egyéb előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti döntést figyelembe véve szavazásra bocsátja a napirend
elfogadására vonatkozó javaslatot azzal, hogy a IV/10-11-12-13-14-15-16. sorszámú egyéb
előterjesztéseket a SZMSZ alapján zárt ülésen tárgyalják meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fentieknek megfelelően szavazásra bocsátja a
napirend elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Vámos László képviselő megérkezett, így a
szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. április 28-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I.

I/1.

III.

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

Izsó Gábor polgármester

Tájékoztató az
végrehajtásáról

előző

Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

képviselő-testületi

ülésen

elfogadott

határozatok

Előterjesztések
1. Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ladányi Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető
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2. Beszámoló Békés Város Önkormányzata
teljesítéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2010.

évi

költségvetésének

3. Összefoglaló jelentés a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2011. I. negyedévben
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Tájékoztató a Békés városi gyógyászat helyzetéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV. Egyéb előterjesztések
1. Oktatási intézmények átszervezése
2. Saját üzemeltetésű ivóvíz- és szennyvízközmű megvalósításáról szóló
tájékoztató
3. Békés Város képviselete a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésében
4. Üresen álló ingatlanok hasznosítása és állapotfelmérése
5. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások
6. Sporttelep öltözőépület vizesblokkjainak energetikai korszerűsítése
7. Békési Kistérségi Iskola igazgatói álláshelye
8. Számlavezető pénzintézet közbeszerzése
Zárt ülésen
9. Békés Medián Kft. Bérleti szerződésének módosítása
Zárt ülésen
10. Bírósági ülnökök választása
Zárt ülésen
11. LISZ Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról szóló határozat
módosítása
Zárt ülésen
12. Élelmiszer beszerzésére kötött közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó
kérelem elbírálása
Zárt ülésen
13. Közművesítési hozzájárulási kérelem elbírálása
Zárt ülésen
14. Kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
15. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
V.

Bejelentések, interpellációk

Egyidejűleg a IV/8. sorszámú, „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás pályázat beadása” tárgyú egyéb előterjesztést leveszi a mai ülése
napirendjéről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

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

MUCSI ANDRÁS képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy szülői fórumon
vett részt a Kulturális Központban az ötödikes kistérségi sportosztály beindításával
kapcsolatban. Elég szép számmal jelentek meg szülők, és ott helyben 15-en alá is írták azt a
szándéknyilatkozatot, hogy a gyermeküket oda kívánják járatni. A Kossuth u. 4. szám alatt
indulna ismételten ez a sportosztály Dávid Katalin osztályfőnöksége alatt. Azóta még többen
jelentkeztek, és kb. 22 fős osztályra lehet számítani. A Kistérségi Iskola profiljának egyik
jelentős szeletét alkotná ez a sportosztály, amely a kistérségben egyedülálló, vidékről is
vannak jelentkezők.
A tegnapi napon tartotta ülését a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat, ahol Surman
Zoltán elnök lemondott, és a képviselők megválasztották Balogh Krisztiánt elnöknek, illetve
Czinanó Tihamért elnökhelyettesnek. Az új vezetés igényt tart arra, hogy fokozottabban
vonják be őket a döntések előkészítésébe. Természetesen ez elől nem zárkóznak el.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi, hogy a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
kapott-e meghívót a mai testületi ülésre?
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Igen, kapott.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Akkor bizonyára el is jönnek majd a testületi ülésekre.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul
vételét a szóbeli kiegészítéssel együtt.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót a szóban elhangzott kiegészítéssel együtt
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok
végrehajtásáról

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a
tevékenységéről

Békési

Rendőrkapitányság

2010.

évi

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a napirend tárgyalásánál megjelent Dr. Gyurosovits
József dandártábornok urat, a Békés Megyei Rendőr Főkapitányság vezetőjét, és Ladányi
Zoltán rendőr alezredes urat, a Békés Városi Rendőrkapitányság vezetőjét.
A képviselők kézhez kapták az anyagot, számára már részben ismerős volt a beszámoló,
hiszen kb. egy hónappal ezelőtt volt a rendőrségen állománygyűlés, ahol egyebek között
ennek az anyagnak az ismertetésére, megtárgyalására is sor került. Ott jelen volt még a helyi
bíróság, ügyészség, és a polgárőrség vezetője is.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság alaposan megtárgyalta a beszámolót, ahol a kapitányságvezető
úr részletes tájékoztatást is adott. Elmondta, hogy a megyei 2. helyen végeztek, amelyet
nagyon jó eredménynek tart. A beszámolóból látható, hogy sok olyan területen történt javulás,
amely a lakosság közérzetét befolyásolja. Összességében úgy gondolja, hogy amikor országos
szinten inkább emelkedik a bűncselekmények száma, Békésen csökken, ez mindenképpen
örvendetes tény.
Kérdések - észrevételek:
RÁCZ ATTILA képviselő: Való igaz, hogy a Békési Rendőrkapitányság évek óta jól végzi a
munkáját, és ez látható a beszámolókból, így a mostaniból is. Ahogyan Mészáros Sándor
képviselő-társa is mondta, országos szinten általában az eredmények romlása tapasztalható, de
itt a kapitányság munkája révén egy állandósult állapot tapasztalható. Kis mértékben vannak
olyan területek, ahol romlottak a mutatók, de egyébként jól végzik a munkájukat a Békési
Kapitányságnál. Azt is tudják, hogy az elmúlt időszakban a kapitányságvezető alezredes úr
magas kitüntetésben részesült, és ez valószínűleg ennek a munkának az elismerése is. A
képviselő-testület nevében is megköszöni a munkáját.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A kitüntetéshez már ő is gratulált táviratban a
kapitányságvezető úrnak. A hosszú tevékenység és személyes ismeretség, együttműködés
alapján elmondhatja, hogy a város közérdekében végzett munkája gyümölcsöző.
PATAKI ISTVÁN képviselő: A szokásnak megfelelően nagyon jó színvonalú előterjesztés
készült. Mindössze egy észrevételt tesz: a 27. oldalon szerepel, hogy a kapitányság kiemelt
feladatait 2011. évben hogyan határozza meg, és a 3. mondatban az szerepel, hogy „a
rendőrség tekintélyének a visszaállítása”. Úgy gondolja, hogy ez sokkal árnyaltabb kérdés.
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Békésen nem kell a rendőrség tekintélyét visszaállítani, mert tekintélye van, ezt az elmúlt
években megszerezte. Legfeljebb meg kell tartani. Az, hogy az országos médiában a pártok és
mások által milyen hangulatkeltés folyik a rendőrség ellen, az nem kell, hogy itt
félrevezessen. Tehát ez a megfogalmazás itt nem helytálló.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Szintén jó színvonalúnak ítéli a beszámolót, mely hasonló az
eddigiekhez. A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos területet emeli ki. Sokat kerékpározik a
városban, és naponta tapasztalja, hogy a rendőrség folyamatosan jelen van a közterületen,
még szürkületkor is. A legtöbb balesetet a főtéren a kerékpárosok okozzák. Különösen gond
van az elektromos kerékpárokkal közlekedő idősebb korosztállyal, mert nagy sebességgel,
sokszor szabálytalanul közlekednek. Fokozott rendőri ellenőrzést javasol ezen a területen.
Örömteli viszont, hogy gyalogos járőrök vannak, mert nekik van igazán nagy szerepük
véleménye szerint. A Széchenyi téren lakók keresték meg azzal a gonddal, hogy éjszaka
nagyon zajonganak a fiatalok, különösen a szombat éjszakai randalírozásokkal van probléma.
A gyalogos rendőrök tudják figyelmeztetni a fiatalokat, hogy ne dobálják el az üvegeket, pl. a
Széchenyi téren az Ügyvédi Munkaközösség előtt, illetve a Posta melletti egy lakó is jelezte,
hogy nem tud pihenni a családjával szombat éjszakánként. Kéri, hogy erre figyeljen oda a
rendőrség.
Hogyan látja a kapitányságvezető úr a rendőrségnek a Polgárőrséggel való együttműködését?
Elég jelentős összeggel támogatja az önkormányzat a Polgárőrséget. Pocsaji Ildikó és Balázs
László képviselő-társaival részt vettek a közgyűlésükön, meghallgatták a beszámolójukat, és
elmondták, hogy a rendőrségnek sok mindenben segítettek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kapcsolódik Mucsi András képviselőhöz a hétvégi
randalírozásokkal kapcsolatban. Éppen tegnap volt egy megbeszélés nála, amikor jelentették a
közmunkások, hogy a hétvégén ismét volt randalírozás, például a Nagy Lajos Cukrászda előtt
a virágládákból barikádot építettek a fiatalok, és rendszeresen dobálják bele a kerti, illetve
ligeti padokat az Élővíz-csatornába. Talán a hétvégi fokozott rendőri jelenléttel, a
polgárőrökkel együtt meg lehetne akadályozni, vagy előzni ezeket a cselekményeket. Való
igaz, hogy a város közbiztonsági helyzete jónak mondható, nincsenek olyan jelenségek, mint
amik más településeken hallhatók, és ez a rendőrségnek is köszönhető. Azonban erre az
éjszakai randalírozásra fokozottabban kellene figyelniük.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A lakosság szubjektív biztonságérzetére utalt, amikor
megemlítette, hogy csökkent a közrend elleni bűncselekmény. Bizonyára sokat jelentene, ha a
hétvégi randalírozások megfékezésén javítanának.
A kábítószerrel kapcsolatos visszaélések kapcsán számít a rendőrség a szülők segítségére,
együttműködésére is, de tapasztalata, hogy ezt a szülők szégyellik, és ez nagy gond, mert nem
jelzik időben a problémát. Sajnos a szülők egy részét pedig nem is érdekli ez. Ezt igen
komoly problémának tartja.
A budapesti discobaleset kapcsán kérdezi, hogy Békésen van-e olyan szórakozóhely, amely
nem felel meg a különböző kritériumoknak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ilyen balesetek
ne történjenek meg?
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RÁCZ ATTILA képviselő: A közterületeken folytatott, elkövetett rongálások kapcsán
megjegyzi, hogy az önkormányzat is megtesz-e mindent a területei védelme érdekében? A
megvilágítás megfelelő-e? Térfigyelők elhelyezése várható-e?
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A bizottsági ülésen kérdezte, hogy alkalmaz-e a kábítószer
felderítés kapcsán kutyákat a rendőrség. Az anyagban szerepel, hogy szerencsére nincsenek
nagy számban a városban kábítószeresek, de kérdése, hogy a drogmentes szórakozóhelyek
ellenőrzése hogyan történik? Ezeket a kutyákat is használják ennek során? Kérdése továbbá,
hogy a középiskolai kollégiumokban hogyan lehetne fokozottabb ellenőrzést kérni ez ügyben
is?
LADÁNYI ZOLTÁN kapitányságvezető: Az elhangzott kérdésekre, észrevételekre a
következőket adja elő.
Mészáros Sándor és Rácz Attila képviselők első hozzászólását köszöni. Pataki István
képviselő észrevételével teljes mértékben egyetért. Mucsi András képviselőnek a
kerékpárosokkal kapcsolatban főkapitány úr ad majd tájékoztatást. A gyalogos járőrözés
elvárás mind a rendőrség, mind a lakosság részéről. Az éjszakai randalírozás visszatérő
probléma nem csak Békésen, hanem minden településen. A rendőrségnek mindig
alkalmazkodni kell, tavaly folyamatosan az Ady utcáról kapták a jelzéseket, mert a
szórakozóhely a Fonóban volt, és az oda-, illetve hazafelé menet voltak problémák az Ady és
Szarvasi utcákon. Rendszeresen nagy erőkkel meg is jelentek, és intézkedtek. A
rendszámtáblákat rendszeresen letördelő fiatalt is sikerült elfogniuk, aki nem is nagyon volt
tudatában annak, hogy ezzel bűncselekményt követ el. Most átkerült a szórakozás a főtérre, itt
nyíltak meg szórakozóhelyek, és az ezek szomszédságában lévő tömblakások lakóit joggal
irritálja az, hogy éjszaka nem tudnak pihenni. Jó, ha szólnak a rendőrségnek, mert így
intézkedni tudnak, és ha az elkövető kilétét sikerül megállapítani, feljelentést tudnak tenni
garázdaság, csendháborítás miatt. Tudnak az újabb problémáról, megfelelő erőket
csoportosítanak majd oda, és a polgárőrség segítségét is igénybe veszik. A polgárőrséggel
nagyon jó a munkakapcsolatuk, amely napi szintű. A lakásotthonos fiatalok rendszeresen
elszöknek, keresni kell őket, ebben is segítenek a polgárőrök. A temetők környékén, pl.
Halottak Napján is fokozottan segítenek a parkoló gépkocsik őrzéséről, autókban hagyott
értékek lopásának megakadályozásáról.
Valóban a legfontosabb a lakosság szubjektív érzete, a statisztikai adat csak egy mutató. Az
elért eredményük annak is köszönhető, hogy napi kapcsolatban vannak a lakossággal,
képviselő-testület tagjaival. Polgármester, alpolgármester úr és a képviselők is rendszeresen
megkeresik problémáikkal. Példa erre az utóbbi időben előfordult eset, amikor aszfaltozásra
pénzt csaltak ki lakosoktól. Ha a zárt kertekben történik valami, szólnak a hivatalba, és innen
azonnal megy a jelzés a rendőrségre, ahonnan kimennek ellenőrizni. A napi kapcsolatot tartja
a legfontosabbnak.
A kábítószer fogyasztás megakadályozásával, bűncselekmények feltárásával kapcsolatban a
rendőrség, az orvosok, az iskolák teszik a dolgukat, itt nincs probléma. A szülőket kellene
meggyőzni az együttműködés fontosságáról, ugyanis ha vállalják az orvosi kezelést a
kábítószer fogyasztók, nem büntetik meg őket. A terjesztők elfogása viszont a rendőrség
feladata.
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Térfigyelő rendszerre korábban már pályáztak, amely nem volt sikeres, de azóta is
folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket. A megyében több helyen vannak ilyenek,
nagyon hasznos, a közterületi garázda magatartást vissza lehetne az alkalmazásával szorítani.
A drogmentes szórakozóhely kérdésében elmondja, hogy régen megszervezték, melynek az
volt a lényege, hogy az érintettek vállalják, hogy ne jelenjen meg náluk kábítószer, a
rendőrség pedig vállalja a rendszeres ellenőrzést. Időközben az ombudsman jelzéssel élt, hogy
ez nem megengedett, mert a rendőrség csak jogalkalmazó.
A szórakozóhelyek biztonságával kapcsolatban elmondja, hogy a különböző
szakhatóságokkal minden szórakozóhelyet megvizsgáltak, és a szabályok betartása
megnyugtató volt mindannyiuk számára.
Kábítószerkereső kutyát konkrét ügyekben használnak. A középiskolák ellenőrzésével
kapcsolatban elmondja, ha jelzés merül fel, nyugodtan forduljanak hozzá, és megbeszélik.
DR. GYUROSOVITS JÓZSEF megyei főkapitány: Eddig is könnyű helyzetben volt, de ez az
év különösen könnyű Békés Megye és Békés Város szakmai eredményeinek az ismertetésénél
is. A szakmai beszámoló már februárban megtörtént, a megyei közgyűlés előtt májusban fog
beszámolni. Úgy gondolja, hogy hosszú évek munkája 2010. évben beérett. Békés Megye lett
az első a megyei rendőr főkapitányságok képzeletbeli ranglistáján. Az elmúlt hat évben Békés
Megye mindig ott volt az első háromban. A 2010-es év annyira jól sikerült, hogy első helyet
értek el eredményeik tekintetében. Ugyanez vonatkozik a Békési Rendőrkapitányságra is a
vezetése alatt eltelt időszakra. Egészséges versenyszellem a rendőrkapitányságok között is
kialakult, és a békési kapitányság mindig ott volt az első helyek között. Az egészséges
versenyszellem viszont nem ment a szakmai munka rovására. Csatlakozik a képviselők azon
véleményéhez, hogy folyamatosan jó munka folyt és folyik a Békési Rendőrkapitányságon,
jól végzik a munkájukat, és nem véletlen, hogy javaslatára, illetve az országos
rendőrfőkapitány támogatásával a legmagasabb miniszteri kitüntetést kapta meg a
kapitányságvezető úr. Úgy gondolja, hogy ez az elért hosszú szakmai munkának az elért
eredménye.
Néhány elhangzott kérdésre reagál az alábbiakban.
Pataki István képviselő észrevételével kapcsolatban elmondja, hogy ez a megfogalmazás
pontosan így hangzik: „a magyar rendőrség tekintélyének a megszilárdítása”. Az elmúlt
időszakban néhány öntevékenyen alakult szervezeti egység úgy gondolta, hogy a rendcsinálás
kérdéskörét saját hatáskörbe veszi. A jelenleg hatályos Alkotmányunk, és a 2012. január 1-jén
hatályba lépő új Alkotmány sem változtat azon, hogy a belső rend, közrend, közbiztonság
védelme, és az államhatár rendjének a fenntartása a Magyar Köztársaság rendőrségének a
feladata. Semmilyen más szervezetnek nincs joga ehhez. Természetesen ebben vannak
stratégiai partnereik. Társszerveik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Fogyasztóvédelmi
Felügyelőség, önkormányzatok közterületfelügyeleti szervei, és törvényi felhatalmazás
alapján az Országos Polgárőr Szövetség, és annak megyei és helyi szervei, amellyel
megállapodásuk van, és rendkívül jó a kapcsolatuk. Nagyon sokat segítenek a polgárőrök, a
rendőrség munkáját azonban csak segítik, egyéb jogosítványaik nincsenek.
A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban felvetettekre elmondja, erre jobban oda fognak
figyelni, amely nem csak a magyar közlekedésbiztonsági politika kérdésköre, hanem az unióé
is. Az Európai Unió új közlekedésbiztonsági politikájának kialakítása kezdődött meg,
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melyben a magyar kormányzat is jelentős szerepet vállal egy 2011-2013 közötti program
végrehajtásával. Az EU elvárásai 7 pontban kerültek megfogalmazásra, melybe belekerült a
kerékpáros közlekedés rendkívül szigorú ellenőrzése is. Ennek technikai és jogszabályi
hátterét is biztosítani kell. Békés Megyében a földrajzi elhelyezkedésből és területből adódóan
rendkívül sokan használnak kerékpárt, és a személyi sérüléses balesetek 25%-át a
kerékpárosok okozzák. A biztonsági berendezések hiánya is betudható ennek, így a
láthatósági mellény, kerékpár kivilágítása. A kerékpáros közlekedésben az is gondot jelent,
hogy nincs KRESZ vizsgához kötve. Az országgyűlési képviselőkkel évente történő
tájékoztatás keretében vetették fel azt a javaslatot, hogy a NAT-ba építsék be az általános
iskolákban a kötelező KRESZ oktatást. Ezt sikerült is megvalósítani. Általában az 5. 6.
osztályban, tehát 12 éven felüli gyerekeknél el kell érni, hogy megismerjék a KRESZ
szabályokat. Azt nem tudják elérni, hogy az időseket KRESZ oktatásba, vizsgáztatásba
bevonják. Az ittas vezetés tekintetében is javulás tapasztalható, a mostani húsvéti ünnepeken
még soha nem volt ilyen kevés ittas eset az ellenőrzések során.
A hétvégi randalírozások kapcsán kapacitálja az önkormányzatot arra, ha van rá lehetőségük,
hogy nyújtsanak be pályázatot térfigyelő rendszer kiépítésére, ugyanis visszatartó hatása van a
jogsértések elkövetésére, illetve segít az elkövetők felderítésében. Legalább induljanak el,
amely később bővíthető.
A disco balesetek megelőzése érdekében fokozott ellenőrzéseket tartottak, illetve tartanak a
különböző társszervekkel. Tapasztalatuk az volt, hogy az üzemeltetők is nagyon komolyan
vették, és volt olyan vállalkozó, aki tízmillió forintot fektetett be arra, hogy biztonságosan
működjön a szórakozóhelye.
A kábítószer fogyasztásnál a cél a leszoktatás, mert megvan az esély, hogy vissza tudják
vezetni a társadalmi életbe a fogyasztót. Elsősorban nem a fogyasztók, hanem a terjesztők
elfogása a céljuk, mivel ezzel tudják megakadályozni a fogyasztást. Több kábítószerkereső
kutyával rendelkeznek, ezt a nap 24 órájában bármelyik helyi szervük tudja igényelni. Döntő
többségében a határátkelőkhöz vannak telepítve a kutyák, hiszen remélhetőleg elsősorban
tranzitország vagyunk. A képviselő asszony által felvetett középiskolai kollégiumi ellenőrzést
csak konkrét információ birtokában végezhetnek.
A gyalogos járőrök kérdéskörében a rendőrség is észlelte a problémákat, ezért olyan utasítást
adtak ki, hogy a szolgálat 50%-át gyalogosan kell ellátniuk a gépkocsizó járőröknek. A
lakossággal való közvetlen kapcsolattartásban és információáramlásban rendkívül fontos
szerepe van ennek.
Végezetül elmondja, hogy elégedett a Békési Rendőrkapitányság tevékenységével.
Eredményes, jó munkát végeztek mindig főkapitányi tevékenysége alatt, jó vezetővel, jó
középvezetői állománnyal, és rendkívül jó végrehajtó személyi állománnyal rendelkeznek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni dandártábornok úrnak az általa elmondottakat.
Elmondja, hogy természetesen pályázni kívánnak térfigyelő kamerákra, kidolgozott tervük
van a programok elindítására. Megköszöni Ladányi Zoltán kapitányságvezető úrnak egyrészt
a beszámolót, másrészt a mögötte rejlő munkát. Gratulál a megyei és városi elért jó
eredményhez, és az egész állománynak jó munkát kíván.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy fogadja el a képviselőtestület a beszámolót, melyet szavazásra bocsát.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2011. (IV. 28.) határozata:
a
Békési
Békés
Város
Képviselő-testülete
Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Beszámoló Békés Város
költségvetésének teljesítéséről

Önkormányzata

2010.

évi

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a beszámolót.
Kiemeli a beszámoló 4. pontját, melyben a pénzmaradványból 3 millió Ft-ot Dánfokra
javasolnak átcsoportosítani. A bizottsági ülésen Koszecz Sándor igazgató tájékoztatást adott
arról, hogy április 9-én 260 ember segített takarítani, sok ezer forint értékű munkát végeztek
el. Elkészült Dánfok helyzetfeltáró anyaga fotókkal illusztrálva, és tervszerűen folynak a
munkák. Most erre tudnának 3 millió Ft-ot átcsoportosítani.
Az 5. mellékletet emeli még ki, amely tanúsága szerint a város intézményei jól gazdálkodtak.
Ezen túl nagyon jónak ítéli a város, az intézmények pályázását. Pl. a Kulturális Központban
2,6 millió Ft értékben sikerült pályázati pénzből különféle eszközöket beszerezni, vagy a
Kistérségi Óvoda is egymillió Ft-ból tudott fénymásolót beszerezni, illetve a Kistérségi
Iskolában az Alapfokú Művészeti Iskola eszközfejlesztése is megtörtént több százezres
nagyságrendben.
A 29. mellékletben pedig azt látják, hogy több tízmillió forintos pályázatok futnak a városban.
Az elmúlt években elkezdett munkát jónak ítéli. A végösszeg mintegy 600 millió Ft, tehát a
saját erővel elég nagy összegű pályázati forráshoz tud hozzájutni a város.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A beszámolót a bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak
tartotta.
KRIZSÁN MIKLÓS könyvvizsgáló: Előadja, a helyi választásokat követően első alkalom,
hogy az új összetételű képviselő-testülettel találkozik, ezért most gratulál a
megválasztásukhoz, felelősségteljes munkájukhoz sok sikert kíván.
A beszámolóhoz és az előterjesztéshez az alábbi gondolatokat fűzi.
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Örökzöld téma a bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása. Különösen akkor, ha mind
a bevételek, mind a kiadások emelkednek. 2010-ben a bevétel növekedés 554 millió Ft, de a
kiadás 879 millió Ft. Ez nagy feszültséget jelent a gazdálkodásban, áthidalása nagy
felelősséggel, hozzáértéssel jár. Ugyanis elég sok kötelező, és önként vállalt feladata van az
önkormányzatnak. 2010-ben teljesültek a tervezett feladatok.
A kötelezettségek is elég érzékeny pontot jelentenek az önkormányzat gazdálkodásába, és ha
ezeket viszonyítják a mérleg fő összegéhez, 2009-ben ez 21,9% volt, 2010-ben pedig 27,3%.
Ez elgondolkoztató, ezt a folyamatot érdemes lenne átgondolni, hogy ne folytassák ezt a
gyakorlatot.
A kiadásoknál a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását célszerű lenne átvizsgálni,
mert a bevétel determinál. Csökken a bevétel a helyi adó oldaláról, a normatív támogatás
révén, ugyanakkor a kiadások növekednek. Ezért a feladatok rangsorolása átgondolást
igényel.
A beszámoló felülvizsgálatáról készített könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéshez csatolták.
A beszámoló elkészítésével kapcsolatban az a véleménye, hogy az nagyon igényes,
szakmailag megalapozott, szabályszerűen, szakszerűen összeállított előterjesztés, ezért azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a könyvvizsgáló észrevételeit, melyeket jogosnak
tart. Elmondja, hogy a 2010-es év Békés városban a legkülönlegesebb év az elmúlt, és talán
az elkövetkezendő időszakban is. A költségvetés nagysága önmagában korábban sem volt
akkora, a későbbiekben pedig pláne nem lesz ekkora. A pályázataik jelentős része 2010-ben
valósult meg, és nyilvánvaló, hogy ezt az európai uniós pályázati ciklusban kicsúcsosodó
lehetőségek determinálták, illetve indikálták részükre. A 2010-2013-as pályázati ciklusban a
rendelkezésre álló összeg mintegy 80%-a már felhasználásra került. A következő 7 évben nem
lesznek ilyen lehetőségei sem az országnak, sem az önkormányzatoknak. Az önkormányzat
ezzel a lehetőséggel élt, és 68 pályázatot nyújtottak be az előző ciklusban, a város soha nem
látott fejlődésnek indult. Nyilvánvaló, hogy ezt a folyamatot nem lehet a végtelenségig
folytatni, ebben egyetért a könyvvizsgáló által elmondottakkal. Most az elkészült, illetve
elkészülő beruházások beüzemelése lesz a feladat, pl. Inkubátorház, amely működése
rentábilissá kezd válni, vagy az uszoda, amely a vártnál több bevételt hoz, de még így is viszi
a pénzt, hiszen ez egy nem kötelező szolgáltatás. A fentiek miatt visszafogottabban kell
gazdálkodni, és ez a tendencia már elindult ebben az évben. A következő időszakban sok a
bizonytalanság is, nem tudják, hogy milyen kötelező feladatokat vesznek el például az
önkormányzatoktól. A költségvetés biztosan kisebb lesz emiatt. Az adók sorsát sem ismerik.
Ezek miatt óvatosabban kell gazdálkodni, köszöni az észrevételt.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja elsőként az előterjesztett
határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő megérkezett, így a
szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2011. (IV. 28.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat
2010. évi költségvetésének teljesítéséről készített
beszámolót elfogadja.
2. Békés Város Képviselő-testülete a 2010. évi
zárszámadásról szóló 16/2011.(IV.29.) rendelete 8. §ában jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról úgy
rendelkezik, hogy a Rendelőintézet önkormányzati
feladataiból képződött szabad pénzmaradványát, a
Kistérségi
Óvoda,
és
a
Könyvtár
szabad
pénzmaradványát 2011. évi költségvetésében a
jóváhagyott kiadásokra fordíthatja.
3. A Szociális Szolgáltató Központ az 5.537 EFt szabad
pénzmaradványából képződött 345 EFt bér-és járulék
megtakarítást a dolgozók jutalmazására, 5.192 EFt
további szabad pénzmaradványt az intézményvezető
nyugdíjazása miatti személyi kifizetésre, annak
járulékaira, valamint évközben előre nem látható, a
költségvetésben nem tervezett feladatokra fordíthatja.
4. Békés Város Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal ténylegesen felhasználható 6.034 EFt szabad
pénzmaradványából képződött 3.047 EFt bér és járulék
megtakarítást személyi jellegű kifizetésekre és azok
járulékaira, 2.987 EFt-ot a Dánfoki üdülőközpont
felújítási, karbantartási kiadásaira hagyja jóvá.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011. (IV. 29.)
önkormányzati rendelete:
A 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

NAPIREND TÁRGYA:

Összefoglaló jelentés
végrehajtásáról

a

2010.

évi

ellenőrzési

terv

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a belső ellenőr munkáját, amely nem látványos, de
annál hasznosabb a mindennapi munkában, hiszen visszajelzéseivel házon belül meg tudnak
előzni problémákat. Ezeket a figyelmeztetéseket a munkatársak jó szívvel veszik. A belső
ellenőr észrevételeit mindig írásban jelzi az érintetteknek, és intézkedési tervet kell
készíteniük az esetleges hibák kijavítására. Az intézkedési tervben foglaltak határidőre történő
végrehajtásának az ellenőrzése is a belső ellenőr feladata. Sipiczki Anikó mindig segítőkészen
áll a munkához, nem részrehajló, hiszen nem a városhoz, hanem a kistérséghez tartozó
valamennyi település belső ellenőre, meglátásai objektívak.
PATAKI ISTVÁN képviselő: Az előző napirendi pontnál elhangzott már, hogy a fejlesztések
miatt került olyan helyzetbe a város, hogy kényszerpályán kénytelen mozogni. A bérköltségek
mellett valóban ez a legnagyobb tétel a város költségvetésében. A jelentésben szerepel. hogy
az EU-s forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítésének ellenőrzése során a
pályázatok ellenőrzése, az adatok összegyűjtése és feldolgozása során tapasztalatok alapján az
önkormányzat fejlesztési feladatai lebonyolítási rendjének szabályozására tettek javaslatot.
Kérdése, hogy mi volt itt a probléma?
SIPICZKI ANIKÓ belső ellenőrzési vezető: Válaszában elmondja, hogy belső szabályzatban
rögzítse az önkormányzat a pályázatok eljárásának rendjét, és térjenek arra ki, hogy melyik
feladat tartozik a Gazdálkodási Osztályhoz, illetve a Műszaki Osztályhoz. Pontosítsák a
polgármesteri hivatal dolgozóinak munkaköri leírását, amelyben szintén térjenek ki arra, hogy
a projektek lebonyolításánál melyik feladatot ki végzi el. Javasolta, hogy minden pályázatnál
egy projektfelelőst jelöljenek ki, aki az egész projektet végig kíséri az elejétől a végéig, és így
rálátása van az egész projekt folyamatára. Az osztályok közötti együttműködést és
információáramlást javasolta javítani, és azt, hogy minden beadott pályázatról nyilvántartást
vezessen az önkormányzat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdése, hogy az fenti javaslatokra megtörtént-e az intézkedés?
SIPICZKI ANIKÓ belső ellenőrzési vezető: Ennél az ellenőrzésnél még nem történt meg az
utóellenőrzés, mivel az idei intézkedési tervben szerepel ez a feladat, és majd akkor fogják
elvégezni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Fokozottan oda fognak figyelni, hogy ez is teljesüljön, mert
valóban fontos, pláne ilyen tömegű pályázatnál, mint ami az önkormányzatnál történt.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. évi ellenőrzési
terv végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja
és az ellenőrzések tapasztalatai alapján a 2011. évi
ellenőrzésekkel kapcsolatban a következő feladatokat
határozza meg:
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− A város intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál
kétévente átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzést kell
tartani. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedni a pénzügyigazdálkodási szabályok betartására is.
− Az intézményeknél a soros vizsgálatok alkalmával
ellenőrizni kell a költségvetési szerv vezetője által
kialakított belső kontrollrendszer működtetését és az ehhez
kapcsolódó, előírt belső szabályzatok meglétét.
− A
pénzügyi-gazdasági
ellenőrzések
által
feltárt
hiányosságok megszüntetése, felszámolása érdekében
megtett intézkedések végrehajtását utóvizsgálat formájában
ellenőrizni kell.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

folyamatos
Tárnok Lászlóné jegyző
Balázs László Pénzügyi Bizottság elnöke

Az önkormányzati tulajdonú lakások
önkormányzati rendelet megalkotása

lakbéréről

szóló

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztett
határozati javaslatot és rendelet-tervezetet.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolta az előterjesztés elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
elsőként az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2011. évet követően minden év május 1-től az előző évi,
hivatalosan közzétett fogyasztói árindex növekedés
mértékével kívánja növelni a tulajdonában lévő
lakásingatlanok bérleti díjait, mellyel kapcsolatban felkéri a
jegyzőt, hogy az erre vonatkozó önkormányzati rendelet
tervezetét minden évben, legkésőbb április 30. napjáig
készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester,
Tárnok Lászlóné jegyző

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011. (IV. 29.)
önkormányzati rendelete:
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ
LAKÁSOK LAKBÉRÉRŐL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2011. I. negyedévben

IZSÓ GÁBOR polgármester: A kötvénykezelők Váczi Julianna osztályvezetőt bízták meg,
hogy képviselje az ügyet. A kamatbevétel megfelel az időarányosnak, de kérdése, hogy a
kamatfizetés is időarányosan teljesült?
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Az előterjesztésben szereplő számok az időarányos
teljesítést jelentik. A kamatbevétel negyedéves, a kamatfizetés viszont féléves teljesítést
mutat, mivel azt évente kétszer fizetik.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag javasolja a tájékoztató elfogadását.
RÁCZ ATTILA képviselő: A tájékoztatót tudomásul veszik azzal a kiegészítéssel, amit a
Pénzügyi Bizottság ülésén is tárgyaltak, hogy felkérik polgármester urat, hogy dolgozzanak ki
közösen egy programot, ami a lejáratkori fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozik. Tehát
hogyan készüljön az önkormányzat erre a határpontra.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Balázs László képviselő elhagyta az üléstermet,
így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a BUDAPEST PRIVINVEST Kft. által készített, a kötvényforrás pénzügyi
műveleteinek eredményéről szóló 2011. I. negyedévi
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a Békés városi gyógyászat helyzetéről

DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató-főorvos: Szóbeli kiegészítésében az előterjesztés
elkészítése óta történtekről számol be. A költségvetési részből kiemeli, hogy a projekt
befejezése utáni további működtetéssel kapcsolatban vannak fenntartásai. Nem tudja, hogy ez
mennyire fogja megterhelni a rendelőintézet költségvetését. A megnövekedett kapacitás- és
feladatbővítés létszámfejlesztéssel kell, hogy járjon, és ezzel nekik a jövőben számolni kell.
Az építkezéssel kapcsolatban elmondja, hogy azóta kitűzték a műszaki átadás időpontját jövő
hét hétfőn 10.00 órára. Ezután tudják megsaccolni a költöztetés időpontját, melyet
előreláthatólag május végére terveznek.
Az informatikai szoftver közbeszerzést a testületi ülést megelőzően elbírálta a Közbeszerzési
Bizottság, ha lejár a moratórium, remélhetőleg szerződést köthetnek.
A radiológiával kapcsolatban elmondja, hogy pénteken szétszerelték a régi röntgen
berendezéseket, jelenleg a röntgen a régi Tüdőgyógyászaton működik átmenetileg, amíg az új
meg nem érkezik.
A nyilvánossággal kapcsolatban megemlíti, hogy két esemény lesz. Az egyik a nyílt nap, ami
a beköltözés előtt lesz, de már az orvostechnológia megvalósulásához a környező kistérség
háziorvosait, polgármestereit meghívják, és bemutatják nekik, hogyan fog működni. Erre
szeretettel meghívja a képviselő-testület tagjait is. A másik pedig az ünnepélyes átadás,
amelyet reményeik szerint Semmelweis Nap környékén szeretnének megvalósítani.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az új szakellátó a megye talán legkorszerűbb, a békési
gyógyvízre épülő gyógyászati helye lesz. Ötven éves vágya és igénye a városnak ez. Nagyon
bízik abban, hogy sikerül olyan marketing munkát végezni főorvos asszonynak, és az ott
dolgozó munkatársaknak, akik nagyon lelkesek, hogy vissza tudják szerezni a régi betegeket,
sőt még újabbakat is. A nyílt napot is ezért rendezik, és bíznak benne, hogy rentábilis lesz ez
az új intézmény. Számításaik szerint a szolgáltatások bővítésével, pl. nappali kórház, ez az új
gyógyászat működni tud majd támogatás nélkül a későbbiekben, hiszen bevételek várhatók. A
beüzemeléshez, működtetés elindításához nyilván meg kell adni a kezdő segítséget az
önkormányzat részéről. A rentábilis működés kialakulásához átfutási időre van szükség. Örül,
hogy megfelelő ütemben halad az építkezés, és az átadás időpontját is kitűzik.
PATAKI ISTVÁN képviselő: A költségvetés címszó alatt szerepel egy sejtelmes félmondat:
„… a költségeket az önkormányzat adta meg”. Egyetértenek ezekkel a költségekkel, vagy
kétségeik vannak?
Kellőképpen átgondolták-e azt az elképzelést, hogy az ügyeletet először a Kossuth u. 4., majd
utána a tüdőgyógyászat épületébe költöztetik? Luxusnak tartja a kétszeri költözést.
DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató-főorvos: Az első kérdésre válaszolja, hogy ezek az
adatok a táblázat részei, a projekt tartalmazza, melyeket az önkormányzat adott meg.
Az ügyelet költöztetése megegyezés alapján történik az ügyeletet működtető Kft. és az
önkormányzat között. A Kft. választotta azt az ingatlant, amit véglegesnek gondol a városi
ügyelet működtetésének helyszíneként. Viszont azt úgy szeretné átalakítani, hogy ott a

16

géppark is elhelyezést nyerjen, és ehhez neki idő kell. Ezt áthidalva választották azt a
megoldást, hogy átmenetileg a Kossuth u. 4. alá költözik az ügyelet. Ennek átalakítási
költsége nem a rendelőintézetet terheli.
Az önálló működtetéssel kapcsolatban polgármester úr által elmondottakhoz hozzáfűzi, hogy
a vízgyógyászati rész, a balneoterápia, a masszázs TB támogatása úgy van megállapítva, hogy
a betegnek önrészt kell fizetni. Részben ettől függ majd, hogy mennyi lesz a forgalom. Úgy
igyekeznek majd az árakat megállapítani, hogy a megyében elfogadottnál kicsit alacsonyabb
legyen, mert ez az üzletpolitika az uszodánál is bevált. Tegnap folytatott előzetes tárgyalást a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál, és egyetértettek vele.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Van-e újabb információ a nappali kórházról?
DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató-főorvos: Erről még nincs újabb információja az
előterjesztésben leírtakon túl. Országosan nem tudnak róla, még mindig jogszabály
módosításra várnak. Nagy valószínűséggel projektzárásig ez nem lesz meg, így nem tudják
beindítani azonnal. Ez az országban nagyon sok projektet érint egyébként.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Balázs László képviselő visszatért az
ülésterembe, Barkász Sándor képviselő pedig elhagyta az üléstermet, így a szavazásnál
jelenlévő képviselők létszáma továbbra is 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békés városi gyógyászat
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Egyéb

előterjesztések

1.) Oktatási intézmények átszervezése
IZSÓ GÁBOR polgármester: A testület múltkori döntése óta az óvoda átadásának irányába is
történtek lépések, tárgyalások. Üdvözli a napirendi pont tárgyalásához megjelent Ökrösné
Baji Katalint, a Jantyik utcai óva vezetőjét, akivel az elmúlt héten megbeszélést folytattak az
egyház képviselőjével. Tájékozódtak részben az óvoda álláspontjáról, részben ők is
tájékoztatást adtak arról, hogy mi a szándékuk az átadással. Azóta történtek események, a
legjelentősebb az, hogy Katona Gyula nagytiszteletű úr telefonon megerősítette, hogy az
egyház átvesz minden dolgozót olyan jogviszonnyal, amellyel jelenleg rendelkeznek. Ez azért
fontos, mert ez volt a pedagógusok legfőbb aggálya, hogy mi lesz a jogviszonyukkal. Többen
már 25-30 éve dolgoznak egy helyen. Az óvodapedagógusoknak semmi kifogásuk nem volt
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az ellen, hogy egyházi fenntartásba kerüljön az óvoda. Az átadás elsősorban anyagi érdekből
történik, másodsorban olyan elképzelésből, hogy az egyházi általános iskolai oktatás is
dinamikusan fejlődjön egészen a gimnáziumig befejezőleg. Ezt a város támogatja. Többször
elmondták már, hogy ez jelentős anyagi megtakarítás is a város részéről. Megkéri Vámos
László oktatási tanácsnok urat, hogy számoljon be a Karacs Tagiskolába járó gyerekek
szüleivel tartott megbeszélésről.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási tanácsnok: Tájékoztatásul elmondja, hogy a szülők
döntő többsége pozitívan állt hozzá az átadáshoz, sőt az egy kétkedőt is sikerült
megnyugtatniuk az általa felvetett aggályokról. Tehát a szülők összességében szívesen veszik,
illetve egy részük tudomásul veszi az átadást. Az első osztályoknál is aláírták a szülők a
csatlakozási szándékot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A szülők tájékoztatása még hivatalosan nem történt meg, május
9-re tervezik összehívni a szülőket, ahol elmondják az elképzeléseket. Időközben tegnap részt
vett egy összevont tantestületi értekezleten a Kistérségi Általános Iskolában, ahol képviselte
ezt az álláspontját az önkormányzatnak. A tantestületnek elmondta, hogy milyen kényszerítő
tényezők vannak, amely miatt erre a lépésre kényszerült az önkormányzat. Ez visszavezethető
az ország helyzetére, hiszen ez a hatalmas államadósság nem cipelhető tovább. A kormány
jelenlegi intézkedései – amelyeket jó szándékkal tesz – abba az irányba mutatnak, hogy a
költségeket lecsökkentsék, és megpróbálják különböző csatornákból előteremteni ezt a pénzt.
Már hallhattak egyfajta békekölcsönről, különböző adakozásokról – megjegyzi, hogy maga is
fog adakozni erre a célra, és erre kéri a képviselő-társait is, ha erre szükség lesz – mert az
ország ellehetetlenül, ha ebben a helyzetben marad. A hibák kijavítása nagyon fájó dolgokat
szül, az önkormányzatok ennek a végén vannak, legvégén pedig az emberek. Ezzel a ténnyel
azonosulnia kell az önkormányzatnak is. Ennek az a következménye, hogy az
önkormányzatok kevesebb támogatást kapnak, más lehetőségek után kell nézni. Ebben nagy
jelentősége van városunkban az iskola-összevonásnak. Véleménye szerint ezt a pedagógusok
megértették, de nyilván mindenkinek a saját sorsáról van szó. Nem hálás szerep volt korábban
az iskolák összevonása sem, de úgy látja, hogy a pedagógusok is megértik ezt az új helyzetet.
Senkit nem bocsátanak el, az egyház átveszi az érintett pedagógusokat.
Az előkészítő munkák folynak, számolják, hogy mennyi megtakarítás várható ez évben,
illetve hogyan lehet még növelni a megtakarítást a következő években.
Szükségesnek tartja kiemelni, hogy sem az iskolát, sem az óvodát nem fogja elengedni a
város, az óvoda az óvodai munkaközösség tagja marad, a Karacs Tagiskola elnevezése
megmarad, az alapítványa is ugyanúgy tovább működik. Nagyon fontos, hogy a Kistérségi
Iskolában maradók a sportiskolai, és különböző speciális képzésekkel kell, hogy profitáljanak
abból, hogy ezt a pluszbevételt a város az oktatáson megspórolta. Ez azt jelenti, hogy az
oktatás színvonalát, az épületeket, az ott tanítókat megfelelőképpen meg tudják becsülni, tehát
senki sem lehet vesztese az átadásnak.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
POCSAJI ILDIKÓ képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: Átmenetileg
Mucsi András bizottsági elnöknek el kellett mennie másirányú elfoglaltsága miatt, ezért ő
tolmácsolja a bizottság véleményét. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy Mucsi András képviselő visszaérkezett az ülésterembe,
melyet a napirendi pont tárgyalása közben hagyott el, így a szavazásnál jelenlévő képviselők
létszáma továbbra is 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot ad
arról, hogy a Békési Kistérségi Óvoda Jantyik utcai
Tagóvodáját minden információ beszerzését követően a
Békési Református Egyházközség fenntartásába adja. A
döntés előkészítésére felkéri polgármesterét.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

2.) Saját üzemeltetésű ivóvíz- és szennyvízközmű megvalósításáról szóló tájékoztató
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Az ivóvízközművel kapcsolatban egyhangúlag az volt a bizottság álláspontja,
hogy egyelőre maradjon a jelenlegi formában történő üzemeltetés.
A szennyvízközműnél merültek fel kérdések, és úgy foglalt állást a bizottság, hogy érdemes
lenne elgondolkozni a saját üzemeltetésen, azonban meg kellene vizsgálni, hogy a
finanszírozási rész beindításához lenne-e megfelelő forrása a városnak.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Korábban ő javasolta, hogy vizsgálják meg a saját
üzemeltetés lehetőségeit. Az anyag végén az áll, hogy a leírt tisztázatlan kérdések
pontosításáig tekintsen el a képviselő-testület attól, hogy felelős választ adjanak az
üzemeltetés várható költségeire. A határozati javaslatról ez alapján döntsön most a képviselőtestület?
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Mint a Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságának
tagja elmondja, hogy amikor hónapokkal ezelőtt felmerült ez a kérdés, mindjárt a
legközelebbi FB ülésen megkérdezte. Most csak az ivóvízzel kapcsolatban tud választ adni.
Amely település saját maga szervezi meg a víztisztítást, a technológiai összegek miatt a
nálunk nagyobb településeknél 150,- Ft/m3-t jelentene pluszként, a kisebb településeknél
pedig 300,- Ft/m3-t. Miután a kötelező uniós elvárásoknak eleget kell tenni, főként az
arzénkoncentráció tekintetében, az Aradról bekerülő tiszta víz keverésével történő
arzénmentesítés sokkal kevesebbe kerül, mint a vegyi alapon működő tisztítás. Sőt későbbi
időszakban olcsóbb is lehet így az ivóvíz. Úgy tűnik, hogy mindenki ide fog csatlakozni.
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RÁCZ ATTILA képviselő: A bizottsági ülésen a szennyvízzel kapcsolatban kevés információ
állt rendelkezésre, ezért kérték, hogy ennek az adatai kerüljenek pontosításra egy esetleges
megfelelő döntés meghozatalához.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A szennyvíz kérdését a bizottsági ülésen alaposan megvitatták,
sajnálja, hogy Mészáros képviselő úr nem tudott jelen lenni. Egyrészt fel kell újítani a
hálózatot, ezért gyűjtik a pénzt az önerőre. Annak idején a gépeket átadták a Vízművek Zrtnek, az akkori személyzetet is átadták, akik már zömmel nem ezen a területen dolgoznak,
tehát új szakembergárdát kellene kiképezni a működtetésre. Lehet, hogy olcsóbbá lehetne
tenni így a működtetést, de minimálisan 80 millió Ft-ot kellene beleinvesztálni az induláshoz.
A szakemberek számtalan érvet tudnának még mondani, hogy miért érdemesebb ezt nagyobb
szervezet keretében működtetni. Javasolja, hogy ezt részletesebben dolgozzák ki majd.
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Az ivóvíznél merült fel először, hogy vizsgálják meg a saját
vízbázison alapuló üzemeltetést. Erre egyértelmű a válasz véleménye szerint. A saját kutak
állapota olyan, hogy újak fúrására lenne szükség, viszont így meg kell tisztítani a vizet, és a
város vízfogyasztása nem elegendő egy víztisztítóműhöz, nem lenne gazdaságos. Ezért
semmiképpen nem javasolt átvenni, másrészt azért sem, mert folyamatban van egy
ivóvízpályázat. Békés város 80%-os önerőre számíthat uniós támogatás keretében, illetve
közmunka vállalásával még plusz 5% támogatás érhető el.
A szennyvíznél egyértelműen az az álláspont, amit tegnap a bizottsági ülésen elmondtak,
hogy a LISZ Kft. tudná üzemeltetni a jelenlegi díjért, ismerik az itt lévő szakember gárdát is.
Az jelentene gondot, hogy induláskor jelentősebb összeget kellene beleinvesztálni, mert a
Vízművek Zrt. tulajdonában van az összes működtető eszköz, azokat meg kellene vásárolni.
Emellett jelentősebb tétel még, hogy a Vízművek Zrt. kintlévőségeit is ki kellene fizetni a
kilépéskor. Ennek összegét nem ismerik, de bizonyára jelentős összeg lenne az is. Ezért nem
javasolják most az átvételt. Nem zárkóznak el a későbbi átvételtől, akár évente figyelik ezt a
folyamatot, és ha van rá lehetőség, azt javasolják, hogy vegyék át. Most nem látják, hogy a
város, vagy a LISZ Kft. költségvetésében lenne ennyi pénz az induláshoz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja,
hogy fogadja el a képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot, melyet szavazásra
bocsát.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő időközben
megérkezett, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete jelenleg nem tartja
időszerűnek az ivóvíz- és szennyvízközmű saját
vállalkozásban való üzemeltetését.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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3.) Békés Város képviselete a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésében
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság szintén támogatja az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2011. (IV. 28.) határozata:
1.)

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert, hogy Békés
Város Önkormányzatát a Dél-Alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Taggyűlésében képviselje,
akadályoztatása esetén helyettesítésére Dr. Pálmai
Tamás alpolgármestert hatalmazza fel.

2.)

Mindkettőjük akadályoztatása esetében Mészáros
Sándor képviselő-testületi tag megbízó felhatalmazói
levél birtokában képviselje a települést a Dél-Alföldi
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Létrehozását
Célzó
Önkormányzati
Társulás
Taggyűlésében.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

4.) Üresen álló ingatlanok hasznosítása és állapotfelmérése
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság hosszasan
megtárgyalta az előterjesztést, és a Bermuda háromszög területét, illetve a Petőfi u. 33. alatti
ingatlanokat javasolja értékesíteni, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a képviselőtestületnek.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság szintén támogatja az előterjesztést. A bizottság a fentieken túl a
Korona u. 3. alatti ingatlant is javasolja értékesíteni a Bermuda háromszöghöz, továbbá a
Petőfi u. 15. és Petőfi u. 33. szám alatti ingatlanokat is értékesítésre javasolja. A tarhosi
ingatlanokat nem javasolják értékesíteni, hanem más módon történő hasznosításukat.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részéről a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
mivel jelentős költséggel járnak az értékbecslések is. A Korona u. 3. alatti ingatlant azért nem
javasolja értékesíteni, mert arra szükség lehet a szomszédságában lévő óvoda majdani
esetleges bővítéséhez. A Petőfi u. 15. alatti ingatlant azért nem javasolja értékesíteni, mivel az
a gimnázium szomszédságában van, és a Református Egyház már korábban jelezte, hogy
szeretné ezt az ingatlant hasznosításra kérni az önkormányzattól esetleg ingatlancserével,
vagy bérbeadással. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként ezt a javaslatot bocsátja
szavazásra.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az üresen álló
önkormányzati ingatlanok közül az alábbiakat jelöli ki
értékesítésre:
-

2360 hrsz-ú ún. „Bermuda” háromszög alatti
beépítetlen területet,
811 hrsz-ú Békés, Petőfi u. 33. alatti üresen álló
ingatlant.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti döntésnek megfelelően szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2011. (IV. 28.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi
a 387/2009. (XI. 26.) számú határozatát.
2. Békés Város Képviselő-testülete forgalmi értéktől
függően a 46/2006. (XII. 15.) számú rendeletének 10. §
(1) és (2) bekezdésének, illetőleg ugyanazon rendelet
Békés Város Önkormányzatának Vagyonértékesítési és
–hasznosítási szabályzatát tartalmazó 3. számú
mellékletének megfelelően értékesíteni kívánja az
alábbi hrsz. alatt felvett önkormányzati ingatlanokat
- 2360 hrsz-ú ún. „Bermuda” háromszög alatti
beépítetlen területet
- 811 hrsz-ú Békés, Petőfi u. 33. alatti üresen álló
ingatlant
3. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó
Gábor polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő
ingatlanok értékesítésének előkészítéséhez szükséges
intézkedéseket
tegye
meg,
a
szükséges
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ingatlanszakértői
vélemények
beszerzéséről
gondoskodjon, és az ezek elkészültét követő soros
képviselő-testületi ülésre terjessze be.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

5.) Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása
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 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2011. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a 2011. évi költségvetésében tervezett személyi jellegű
kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatai terhére az alábbi pénzeszköz átcsoportosítást
hagyja jóvá:
a) a Békési Rendőrkapitányság (székhely: Békés, Rákóczi
u. 13.) részére 118.000,- Ft,
b) az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért
Alapítvány (székhelye: Békés, Csabai u. 30., képviseli:
Bartyik Jánosné elnök) részére 118.000,- Ft,
c) a Családért Alapítvány (székhelye: Békés, Malom u. 5.,
képviseli: H. Kovács Judit elnök) részére 118.000,- Ft.
2. felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint
támogatásban részesített közhasznú szervezetekkel
szerződést kössön az 1.b)-c) pontban megjelölt összeggel,
azzal, hogy a támogatások felhasználásáról a
támogatottaknak 2012. május 31-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:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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6.) Sporttelep öltözőépület vizesblokkjainak energetikai korszerűsítése
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 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2011. (IV. 28.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatályon kívül helyezi a 89/2011. (III. 17.) határozatát.
2. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program keretében kiírásra kerülő KEOP-2011-4.9.0
kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. pályázati
konstrukcióra
a
Városi
Sporttelep
öltözője
vizesblokkjai energiatakarékos vízvételi helyeinek
kialakításával napkollektoros használati melegvíz
rásegítő rendszerrel kombinálva. A pályázat
összköltsége bruttó 10.958.400,-Ft, az igényelt
támogatás mértéke 85%, bruttó 9.314.640,- Ft, a saját
erő mértéke 15%, bruttó 1.643.760,- Ft.
3. A 1.643.760 Ft saját erőt a képviselő-testület az
önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011.
(II.25.) rendelete 6. mellékletének „Fejlesztési
céltartalékok” 1. sorában biztosítja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

7.) Kistérségi Iskola igazgatói álláshelye
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
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 határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2011. (IV. 28.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Farkas Lászlóné, Békési Kistérségi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
igazgatója
munkaviszonyának
megszüntetéséről szóló 108/2011. (III.31.) sz.
határozata 1. pontját hatályon kívül helyezi.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Farkas Lászlóné, Békési Kistérségi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója munkaviszonyát 2011. május
1-jével kezdődő felmentési idővel 2011. november 30.
napjával megszünteti. Magasabb vezetői megbízását
közös megegyezéssel 2011. augusztus 15-ével
visszavonja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 140/2011. (IV. 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
bejelentések, interpellációk tárgyalásával.

ülésen folytatja munkáját a

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az interpellációk tárgyalása előtt az alábbi bejelentéseket teszi:
- 2011. május 5-én lesz egy nagyszabású katasztrófavédelmi gyakorlat „Földrengés 2011”
címmel, amely keretén belül a régi fürdő öltöző épülete kerül elbontásra. Valamennyi
katasztrófavédelmi szervezet és egység részt vesz benne, amely a megyéhez tartozó
településeken helyi védelmi tevékenységet végez. A gyakorlat helyszínének környékén kisebb
fennakadás várható a közlekedésben reggel 6 órától várhatóan 13 óráig. Az érdeklődő
képviselőket is szívesen látják a gyakorlaton, illetve a gyakorlat értékelésén, amelyre 13.00
órakor kerül sor Dánfokon.
- Az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban megérkezett az értesítés, hogy EU-s
pályázati önerőből kb. 85%-os támogatást kapunk. Ez azt jelenti, hogy Békésnek ez kb. 40
millió Ft-ba fog kerülni, melyet 3-4 év alatt kell kifizetnie az önkormányzatnak. Várhatóan a
következő testületi ülésre terjesztik elő majd az ezzel kapcsolatos előterjesztést.
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Interpellációkra adott válaszok:
1.) Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válaszok
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Nem ezt a kérdést tette fel, úgy emlékszik, hogy Pataki
István képviselő úr kérdezte ezt meg. Az általa feltett kérdésre még nem érkezett válasz. Ő azt
kérdezte, hogy az Ötv-vel – tehát nem a mostani beosztásával – összeegyeztethető-e, illetve az
Alapszabállyal? Ugyanis az ÖTE Alapszabályában szerepel, hogy a képviselő-testület
delegálja, és gyakorlatilag ő már nem a képviselő-testület tagja, és ez alapján az Ötv-vel ez
nem áll összefüggésben. Ő erre kért választ. Nem arra, hogy a mostani beosztásával ez
ellentétes-e. Ezt eddig is tudta, hogy nem ellentétes. Ezért ezt a választ el tudja fogadni, de ezt
nem is kérdezte.
A másik kérdésre adott választ elfogadja.
2.) Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válaszok
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
RÁCZ ATTILA képviselő: Előbb az Erdős Norbert tisztségével kapcsolatban kíván szólni.
Ismét elmondja Mészáros Sándor képviselő-társának is, hogy ezzel a kérdéssel semmi
probléma nincs. Erdős Norbertet Békés Város Önkormányzata delegálta a tűzoltó köztestület
közgyűlésébe. Az, hogy időközben már nem tagja a képviselő-testületnek, ez semmilyen
problémát nem jelent, hiszen ez másokkal is előfordulhat. Az nincs rögzítve, hogy csak
képviselő tagot delegálhat a képviselő-testület. Véleménye szerint nem kellene ebbe az utcába
bemenni, mert ez nem vezet sehová. Személyeskedéssel, régi sérelmek felmutatásával ezeket
a dolgokat már kellene tenni, és a képviselő-testületnek inkább abba az irányba kellene
tevékenységet kifejteni, hogy az országgyűlési képviselőt magukhoz kössék, ne pedig
eltávolítsák az önkormányzattól. Ha a képviselő-testület ezt a magatartást képviseli, ez nem
vezet sehová. Komoly beosztása van az országgyűlési képviselőnek, ezt végre fogadják el, és
próbáljanak közelíteni hozzá, nem pedig eltávolítani az önkormányzattól.
Az interpellációjára adott válaszokról az alábbiakban nyilatkozik.
Az 1. kérdésre adott választ a mezőőri járulékkal kapcsolatban ő elfogadja, de azok a lakosok,
akik megkeresték, biztosan nem.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Hozzáfűzi, hogy hatalmas munkával felmérték a mezőőrök,
hogy hány ingatlan, és hány százalékban érintett. Felmerült a kérdés, hogy ki ne fizessen?
Akinek félig víz alatt van a kertje, ami lehet, hogy már nincs is víz alatt, mert kiszáradt, és
annak idején nem tudott pl. mákot vetni bele, de babot már tudott. További anomália, hogy ha
aszály van, akkor azért ne fizessenek? Nagyon nehéz erre olyan egyedi döntést hozni, amely
azután ne szülne precedenst. Kéri, hogy ha az emberek megkeresik a képviselő urat, ezt
mondja el nekik.
RÁCZ ATTILA képviselő: A ligeti fakivágásokkal kapcsolatos válaszban látja a fotókat. Ők
is készítettek képeket a kivágott fákról, és való igaz, hogy volt köztük általuk is betegnek ítélt,
de volt olyan is, amely nem, de nyilván nem szakértői szemmel vizsgálták. Valószínű, hogy a
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lakosság, az ott lakók gyors megnyugvása érdekében az lenne a leghatásosabb, ha minél
hamarabb pótlásra kerülnének ezek a fák.
KISS TAMÁS ügyintéző: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a fák pótlására valószínűleg a
jövő héten fog sor kerülni, legkésőbb az azt követő héten, és nagyméretű, konténeres
kocsányos tölgyfákat fognak ültetni a kivágott fák helyére, ahogy a szakértői vélemény is ezt
megkívánta.
RÁCZ ATTILA képviselő: A fermentáló üzemmel kapcsolatos választ is elfogadja.
PATAKI ISTVÁN képviselő : Visszatérve a Mészáros Sándor képviselő által felvetett
kérdésre, valóban ő pontosította ezt a kérdést, viszont nem tudja, hogy ki válaszolta meg? A
Megyei Kormányhivatal, vagy az itteni hivatal?
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy elküldték a kérdést a
Békés Megyei Kormányhivatalhoz, és várják a választ.
PATAKI ISTVÁN képviselő : A válasz 2. bekezdését, amely úgy kezdődik, hogy
„Egyebekben…” ki válaszolta?
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Ezt ők válaszolták.
PATAKI ISTVÁN képviselő : Akkor azt javasolja, hogy várják meg a Békés Megyei
Kormányhivatal válaszát.
3.) Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő interpellációjára adott válasz
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Részben tudja csak elfogadni a választ. Megértette
a könyvvizsgáló úr jelentése alapján, hogy milyen anyagi gondjai vannak az
önkormányzatnak, de nagyon várta volna, hogy helyszíni szemlét is tartson Gál András
osztályvezető úr. Vagy megtörtént ez?
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Igen, helyszíni szemlét tartottak.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Ez esetben sajnálja, hogy nem volt jelen, jó lett
volna egyeztetni, mert akkor be tudta volna mutatni a problémás részeket. Osztályvezető úr
akkor bizonyára látta, hogy vannak olyan nyílászárók, amelyek farészében öklömnyi lyukak
vannak, tehát már a tisztasági festést-mázolást sem lehet elvégezni, mert annyira szuvasak és
hiányosak a nyílászárók. Az ÁNTSZ már többször írásban megfogalmazta, hogy nem
elégedett a helyzettel. Ugyanez vonatkozik a falakra is. Ha nem is pályázati pénzből, de
valamilyen módon legalább a javításra kellene lehetőséget találni. Pár évvel ezelőtt már adott
be ez ügyben egy kérelmet, de akkor választ sem kapott rá.
A megújuló energiával kapcsolatos ötletről az a véleménye, hogy inkább a napelemben lenne
célszerű gondolkozni. Ezen kétszeresen is lehetne nyerni, mert egyrészt a költségek is
csökkennének, és később még talán hasznot is lehetne termelni vele. Szerinte ez nem olyan
nagy összegből megvalósítható. Ismeretei szerint egy ekkora épületnek az energia-ellátása egy
3 millió Ft-os beruházásból megvalósítható.
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GÁL ANDRÁS osztályvezető: A képviselő asszony interpellációja két részből állt. Az egyik
egy ÁNTSZ-es jegyzőkönyv, amelyben az általa jelzett problémák voltak, hogy a nyílászárók
milyen állapotban vannak, tisztasági festés, mázolás stb. Azt az EEI és Rendelőintézet fogja
megválaszolni, mivel ő áll a Vásárszél utcai részleggel szerződéses viszonyban, ugyanis a
fenntartó kötelessége a karbantartás jellegű munkák elvégzése.
A másik, amelyet ők kaptak, arra vonatkozik, hogy cseréljék ki a nyílászárókat, és erre
válaszolták azt, hogy csak nyílászárók cseréjére vonatkozó pályázati kiírás nincs, ezt
kombinálni kell, mert bizonyos légtechnikai paramétereket az épület egészének el kell érni,
vagyis utólagos hőszigetelést is javasolnak, illetve ezt kombinálni kell valamilyen megújuló
energiaforrással történő energia előállításával. Alapvetően ott hőszivattyús fűtési rendszerre
gondoltak, amely az épület fűtését megoldaná. A napelem áramot állít elő, azzal sokat nem
érnek annál az épületnél, esetleg ha a hőszivattyús rendszerrel kombinálják.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e a választ.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Igen, így elfogadja a választ.
Bejelentések - interpellációk:
- MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Az új interpellációja előtt röviden annyit kíván mondani,
hogy a múltkor feltett kérdését, amelyre még nem kapott választ, nem Rácz Attila
képviselőnek tette fel, hanem a megye jogászainak, illetve az ügyészségnek, és tőlük vár
választ, nem a képviselő úrtól. Az, hogy a képviselő úr mennyire van jó barátságban, és
mennyire köteles támogatni az országgyűlési képviselő urat, vagy ő mennyire szereti, vagy
nem szereti, annak semmi köze nincs a törvényesség betartásához. Úgy gondolja, hogy a
törvényességet akarják betartani, és kíváncsiak a jogászok véleményére, akik ezt
megfogalmazzák.
- A Kőrösi Cs. S. utca végén laknak Bíróék, akik úgy tudja kaptak már felszólítást, hogy
szüntessék meg a közterületen folytatott tevékenységeiket, általuk kialakított állapotokat.
Többek között a közterületen tárolnak trágyát, közvetlenül a vízelvezető árok mellett, így a
trágyalé belefolyik a közcsatornába, és tovább folyik a Tátra utca irányába, és fertőzheti a
környéket. Továbbá nagyon sok ember sérelmezi, hogy folyamatosan kint tárolnak a
közterületen sok mindent, és hiába húzott fel oda egy nádparavánt, továbbra is látszik minden.
A felszólítás ellenére sem szüntették meg a fenti állapotokat, ezért kéri, hogy hathatósan
szerezzenek érvényt a felszólításba foglaltaknak.
- A Dánfoki Szivornyánál két csatornát alakítottak ki, de az egyik folyamatosan le van zárva,
melynek az lesz a következménye, hogy az elfolyó vizet levezető csatorna folyamatosan
eliszapolódik. Úgy tudja, hogy azért zárták le a csatornát, mert van egy gazda, akinek ez nem
tetszik, pedig az ő földjéről is ott folyik le a víz (ez az ún. jobbra-balra csatorna). Kéri, hogy
ezt vizsgálják meg, és oldják meg a megfelelő vízfrissítést.
- Felhívja a figyelmet arra, hogy a fürdő felújítása kapcsán az új járdát úgy alakítsák ki, hogy
a mozgáskorlátozottak is tudjanak rajta közlekedni (akadálymentesítés). A kövesút melletti
részt korrigálni kellene.
- A Kőrösi Cs. S. utca lakói kérik, és úgy tudja, hogy írásban is beadtak már egy kérelmet a
Műszaki Osztályra, mely szerint a nagy forgalomra, gyorshajtókra tekintettel
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sebességkorlátozást vezessenek be. A Dánfokra vezető úton ugyanis motorokkal, más
járművekkel igen nagy sebességgel száguldoznak egyesek. Azt is kérik, hogy a rendőrség is
sűrűbben ellenőrizzen ott traffipaxszal.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Ez utóbbi kéréssel kapcsolatban elmondja, hogy ez
ügyben őt is megkeresték, és Csarnai Mihály ügyintézővel egyeztettek egy sor forgalmi
renddel kapcsolatos kérdésben, többek között abban is, hogy mit lehetne tenni a Kőrösi
Csoma S. utcában a forgalomkorlátozás ügyében. Fekvő rendőrt főútra nem lehet tenni, ezért
az ügyintéző azt a lehetőséget javasolta, hogy helyezzenek el sebességkorlátozó táblát, és
akkor szólnak a rendőrségnek, hogy fokozottabban figyeljenek oda erre az útszakaszra az
ellenőrzéseik során. A forgalmi rend változással kapcsolatos többi kérdéssel együtt javasolják
majd képviselő-testület elé terjeszteni.
- DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: Bejelentésében az alábbiakról tájékoztatja a képviselőtestületet: a Szarvasi – Kossuth – Ady utcák lakótömbjének közös képviselői és lakói
kezdeményezésére egy lakossági fórumot szervezett Pocsaji Ildikó képviselő asszony, melyre
2011. április 11-én került sor. A fórum témája az volt, hogy a társasházi lakótömbök esetében
a Békés Megyei Vízművek Zrt. milyen alapon számláz ki különbözeti díjat a főmérő óra és az
almérő órák által mért fogyasztás különbözete után. A szolgáltató arra tudott hivatkozni, hogy
a 38/1995. Korm. rendelet alapján ez jogszabályi kötelezettségük. Mivel jogalkalmazó szerv,
ezen a gyakorlaton nem tudnak változtatni. Viszont a fórumon az a közös álláspont alakult ki,
hogy az önkormányzatnak, illetve a képviselő-testületnek van arra jogosultsága, hogy az
önkormányzatot érintő kérdésekben a hatáskörrel rendelkező állami szervhez megkeresést
tegyen. Az volt a lakóközösségek kérése, hogy a képviselő-testület élve ezzel a felterjesztési
jogával, tegyen arra kísérletet, hogy megkeresse a Kormányt, hogy módosítsa ezt a
jogszabályi rendelkezést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri az aljegyző urat, hogy a képviselő asszonnyal a
következő testületi ülésre fogalmazzon meg egy ezzel kapcsolatos javaslatot, amelyet döntés
után elküldenek majd.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Hogyan fizetnek jelenleg a lakók? A műszaki megoldásra
kíváncsi.
DR. FARKAS LÁSZLÓ aljegyző: Jelenleg a társasházzal van szerződésben a szolgáltató,
amely a főmérő óra alapján fizet, és lakók almérő óráin mért fogyasztást kivonják a főmérőn
mért fogyasztásból, és a különbözetet a lakók megegyezése alapján szétosztják, és
kiszámlázzák részükre. Ez által az a helyzet áll elő, hogy az egyes lakók többet fizetnek, mint
amit ténylegesen az ő órájuk megmért. Az, hogy ez a különbözet miből adódik, ennek
számtalan műszaki és egyéb oka lehet, pl. meghibásodás, vagy kerti csap, ahonnan vizet
vételez valaki.
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Mivel volt a Vízművek Zrt. Igazgatótanácsának is a tagja,
ezzel kapcsolatban azt javasolná ezeknek a társasházaknak, hogy kérjék meg a szolgáltatótól a
főmérő és az almérők egyidejű hitelesítését, és a leolvasásokat is egy időben kellene
elvégezni. Ha ekkor is van különbözet, akkor vagy rossz a hitelesítés, ezt a Vízművek Zrt-nek
kell orvosolni, vagy a belső hálózat lyukas, azt pedig a lakosoknak kell megoldani. Minimális
eltérés ekkor is várható, de nem olyan nagymértékű, mint jelenleg, hiszen több tízezer
forintokat fizetnek a lakók a különbözet után.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mindenképpen érdemes utána járni ennek a dolognak, egyrészt
a képviselő-testület is elküldi majd a felterjesztést, és a lakóknak is egy másik lakógyűlésen
meg kellene vitatniuk a Gál András osztályvezető által javasoltakat. Azért is fontos ezzel
foglalkozni, mert valóban jelentős az az összeg, amit így veszítenek az emberek, és
igazságtalan is.
- RÁCZ ATTILA képviselő: Egy gondolatot fűz még Mészáros Sándor képviselő által
elmondottakhoz a tűzoltósággal kapcsolatban. Az, hogy ez a kérdés felmerült, már eleve jelzi
az érzelmi hovatartozást, és hogy ki kihez tartozik. Az, hogy neki barátja-e Erdős Norbert,
vagy sem, ebben a kérdésben nem számít, hanem az önkormányzat érdeke számít, és nekik ezt
kell képviselni, mert ez hosszabb távra mutat.
A Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő asszony által felvetett kérdésben azt beszélték meg,
hogy az lenne a megnyugtató, ha az ott szükséges (Vásárszél utcai fogászat, bőrgyógyászt,
ideggondozó) azonnali beavatkozást a Műszaki Osztály megvizsgálná, hogy lehetséges-e
felületi kezeléssel megoldani a javításokat a nyílászárókon. (azonnali javítás, lyukak
betömése). Kérik továbbá, hogy a Műszaki Osztály vezetője a helyszíni ellenőrzés időpontját
előzetesen egyeztesse a Képviselő Asszonnyal, mert ő meg tudja mutatni, hogy melyek azok a
problémák, amelyeket azonnal orvosolni kell.
- VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A Műszaki Osztály figyelmét szeretné felhívni, és a segítségét
kérni, hogy június elején ismét lesz Trianonról történő megemlékezés, ezért a Honfoglalás Tér
megfelelő állapotban legyen. Kérdése, hogy mi híja van még az emlékműnek? Tavaly még
hiányoztak munkálatok, ezért hívja fel időben a figyelmet, hogy ezeket pótolni tudják az
ünnepségig.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselők megkapták a meghívót arra, hogy szombaton
városunkba érkezik az ausztrál nagykövet, akivel aláírják az ausztráliai és a békési polgárok
egyesületét létrehozó okmányt. Mindenkit szeretettel vár a találkozóra, bizonyára érdekes,
skype-os internetes összeköttetés is létrejön.
Holnap 18.00 órakor pedig az Én Hangom vetélkedőre kerül sor.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy május 1-én, vasárnap 11
órakor nyílik hivatalosan a kikötő. Mivel polgármester úrnak más elfoglaltsága lesz,
alpolgármester urat kérte fel az ünnepélyes megnyitásra. Az egész napos programra mindenkit
szeretettel vár.
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
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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