
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én, a Városháza 

Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2.) megtartott  n y í l t   üléséről.  

 

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 

 Vámos László, Barkász Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, 

 Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila, 

 Pataki István képviselők 

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Farkas László aljegyző  

 Koszecz Sándor Békés Városi Kulturális Központ igazgatója  

 Nagy György Miklósné Szociális Szolgáltató Központ igazgatója 

 Nagy Károlyné Békési Kistérségi Általános Iskola gazdaságvezetője 

 Szilágyi Erzsébet Békés Városi Kulturális Központ igazgatója 

 Bárdiné Békési Mária Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 Feledi János Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 Méri Zoltán LISZ Kft. ügyvezetője 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Fábri Andrásné Munkáspárt Helyi Szervezetének elnöke 

 Váczi Julianna gazdálkodási osztályvezető 

 Gál András műszaki osztályvezető 

 Dr. Csarnai Judit hatósági osztályvezető 

 Bimbó Mária igazgatási osztályvezető  

 Gábor Lászlóné pénzügyi csoportvezető 

 Baloghné Komlósi Ilona pénzügyi ügyintéző 

 Kálmán Tibor sportreferens 

 Sápi András oktatási referens  

 Ilyés Péter környezetvédelmi referens 

 Krattinger Linda ügyintéző 

 a polgármesteri hivatal munkatársai 

 meghívottak 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 h 

 

Igazoltan távolmaradt:   Mészáros Sándor képviselő  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, Az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11 

képviselőből 10 képviselő jelen van.  

 

Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy vegyék fel a mai ülés 

napirendjére az alábbi, meghívóban nem szereplő, sürgősségi indítványnak nem minősülő 

egyéb előterjesztéseket is:  

 



 2 

IV/20. sorszámmal:  Szent Lázár Alapítvány Békés, Szarvasi u. 2. sz. alatti ingatlanra 

vonatkozó bérleti szerződésének felmondása 

IV/21. sorszámmal:  Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Hunyadi tér 1/1. sz. ingatlan 

funkcióváltásához 

IV/22. sorszámmal:  Békés Medián Kft. bérleti szerződés módosítása 

IV/23. sorszámmal:  Tájékoztató közös tulajdonú fermentáló üzem létrehozásáról 

IV/24. sorszámmal:  Földgáz megyei közös beszerzése a szabadpiacról 

 

A IV/20. sorszám alatti előterjesztés esetében döntenie kell a képviselő-testületnek, hogy 

nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja-e meg. A maga részéről a zárt tárgyalást javasolja, mivel a 

nyilvános tárgyalás az önkormányzat üzleti érdekeit sértheti.  

 

Szavazásra bocsátja a IV/20. sorszámú egyéb előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalására 

vonatkozó javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a IV/20. sorszámú egyéb 

előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az SZMSZ alapján zárt ülésen kell tárgyalni a IV/15., 17., 18. 

és 19. sorszámú egyéb előterjesztéseket.  

 

A IV/5. sorszámú, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatói álláshelye tárgyú 

előterjesztés esetében az érintett írásban nyilatkozott, hogy beleegyezik a nyilvános 

tárgyalásba.  

 

A IV/16. sorszámú, Termálvízfűtés közbeszerzési eljárásának teljes körű közbeszerzési 

eljárásának lebonyolítására érkezett ajánlatok elbírálása tárgyú egyéb előterjesztést a kiküldött 

kiegészítésben foglaltak alapján az eredetileg kipostázott előterjesztésben feltüntetettekkel 

szemben nyilvános ülésen kell megtárgyalni.  

 

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrend szerint tárgyalják 

meg úgy, hogy az ülés első nyilvános részén az eredetileg kipostázott, illetve a napirendre 

felvett nyílt anyagokat tárgyalják meg folytatólagosan, ezt követően zárt ülésen tárgyalják 

meg a zárt ülésen tárgyalandó anyagokat.  

 

A fentieknek megfelelően szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2011. február 24-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

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  

II. Jelentés lejárt határidejű határozat végrehajtásáról 

1. Tájékoztató a LISZ Kft. átalakításáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

III. Előterjesztések 

1. Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

2. Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

3. Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi működéséről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester         

4. Tájékoztató a Vállalkozói Tanács munkájáról 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester         

IV. Egyéb előterjesztések  

1. Rendeletmódosítások  

2. A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20/2009. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

3. Az önkormányzati lakások bérletéről szóló 3/1994. (II. 11.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

4. BVSZSZK működési engedély módosítása 

5. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatói álláshelye 

6. A Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának 

jóváhagyása 

7. „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással 

kapcsolatos döntések meghozatala 

8. A KBC határon átnyúló turisztikai pályázata 

9. Inkubátorházban lévő irodák bérleti díjának csökkentése 

10. Az Inkubátorházban létesítendő büfé kialakítására vonatkozó kérelem elbírálása 

11. 2011. évi létszámkeret módosítása 

12. Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület határon átnyúló „Turisztikai 

célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében” című pályázatán 
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13. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások 

14. A békési 9544/2. hrsz-ú ingatlan ajándékozási ügye 

15. Termálvízfűtés közbeszerzési eljárásának teljes körű közbeszerzési eljárásának 

lebonyolítására érkezett ajánlatok elbírálása 

16. Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Hunyadi tér 1/1. sz. ingatlan 

funkcióváltásához 

17. Békés Medián Kft. bérleti szerződés módosítása 

18. Tájékoztató közös tulajdonú fermentáló üzem létrehozásáról 

19. Földgáz megyeik közös beszerzése a szabadpiacról 

20. Garázsbérleti jogviszony meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálása 

 Zárt ülésen 

21. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

22. Szakember elhelyezésére irányuló kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

23. Lakásügyi kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

24. Szent Lázár Alapítvány Békés, Szarvasi u. 2. sz. alatti ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződésének felmondása 

Zárt ülésen 

 

V. Bejelentések, interpellációk 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 

   

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Pocsaji Ildikó 

Képviselő Asszonnyal az elmúlt szombaton Magyarittabén jártak, amely nemzetpolitikailag 

jelentős lépésre készül, ugyanis ők is élni szeretnének azzal a lehetőséggel, hogy kérik a 

kettős állampolgárságot. Szakál Ferenc Polgármester Úr jelezte, hogy elég sajátos helyzetben 

vannak, a Vajdaság soknemzetiségű vidék, a szomszédos szlovák faluban mindenkinek van 

szlovák útlevele. A bolgároknál ez megint nem kérdés, a néhány kilométerre lévő román 

faluban is mindenkinek van román útlevele, kettős állampolgárok, átjárnak Temesvárra román 

középiskolába. Sajnálatos módon ismert okok miatt 2004-ben nálunk nemet mondott egy 

népszavazás, amely még mindig fáj a kint élő magyaroknak, amit az új kormány szerencsésen 

rendezett. Arra kérték meg, hogy közvetítsen köztük, és a polgármesteri hivatal között, hogy 

ha lehetséges, Békésen keresztül kérnék a kettős állampolgárságot, mint testvértelepülés, 

illetve mint innen elszármazók, és szeretnék itt letenni az esküt, amire a későbbiek folyamán, 

talán a Magdzagfalvi Napok során kerülhetne sor. Gyorsított eljárásban, ha jól tudja több 

hónap.  Felveti továbbá annak a lehetőségét, hogy a tőlünk elszármazott, múltkori testületi 

ülésen is említett Hegyközkovácsi lakói, és esetleg Gyergyószentmiklós felé is fordulhatnának 

ez ügyben. A szomszéd népek már megtették, most mi is megtettük, és Békés abban a 

szerencsés helyzetben van, hogy három ilyen település is van, amelynek lakói innen mentek 

el, illetve Gyergyószentmiklós számunkra egy nagyon kedves testvértelepülés.   
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a kiegészítést annál is inkább, mivel aktuális 

kérdést érintett. Megkeresett már bennünket Gyergyószentmiklós is ezzel kapcsolatban, és 

természetesen örömmel látjuk a gyergyóiakat, illetve a nagyszalontai polgármester is keresett 

bennünket ez ügyben. Megkérdezi a jelenlévő osztályvezető asszonyt, hogy Békésen hogy áll 

a jelentkezés a magyar állampolgárság felvétele ügyében? Úgy tudja, hogy elég nagy az 

érdeklődés, aminek nagyon örülnek, de ez bizony komoly logisztikai problémát vet fel, amit 

nyilván meg fognak oldani.  

 

DR. CSARNAI JUDIT osztályvezető: Elmondja, hogy a nagyszalontai polgármesterrel már 

megbeszélték ezt a kérdést. Arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jelenleg a kettős 

állampolgárság ügyintézése időbe telik, májusig már minden időpont betelt, folyamatosan 

jelentkeznek be hozzánk a határon túli magyarok. Kéri, ha a képviselőket is megkeresik ezzel 

kapcsolatban, akkor tájékoztassák az érdeklődőket, hogy egy személy ügyintézése kb. 1 órát 

vesz igénybe. Ügyintézési időn kívül, csütörtöki napokon intézik ezeket a kérelmeket, és ha 

családdal együtt jönnek át, akkor ez kb. 2 – 2,5 órát, illetve fél napot is igénybe szokott venni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja a tájékoztató elfogadását a szóbeli kiegészítésekkel együtt.      

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:                      

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót a szóban elhangzott kiegészítésekkel együtt 

elfogadja.  

 

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 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Jelentés lejárt határidejű határozat végrehajtásáról 

 

1.) Tájékoztató a LISZ Kft. átalakításáról 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és az írásos kiegészítés szerinti határozati javaslatot javasolja elfogadásra.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elég régóta foglalkoztatja az önkormányzatot, hogyan tudják a 

városüzemeltetési szervezet működését racionalizálni, illetve a körülményekhez igazítani. 

Ehhez több tanulmányt is végeztek, több település vezetőjével is tárgyalt, hogy ők hogyan 

végzik ezt a tevékenységet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nincs rá egy konkrét forma, 

van aki intézményi, van aki Kht., van aki Kft. formában végzi. Mindegyiknek meg van az 

előnye. Domokosné Bartyik Márta vezetésével egy nagyon komoly elemző munka készült 

arról, hogy hogyan lehetne költséghatékonyabbá tenni ezt a gazdálkodást. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy pillanatnyilag nem aktuális az átalakítás, mert olyan jelentős mértékű 

megtakarítást nem tudnának elérni, ami ezt indokolttá tenné. Ezért született az a javaslat, 

amelyet az írásos kiegészítés tartalmaz.  

 

Azzal, hogy január 1-től egy munkatárs, Domokosné Bartyik Márta a Kft-n belüli 

vállalkozásfejlesztésre, Inkubátorház irányítására, békési kis- és középvállalkozások 

segítésére munkába állt, egy olyan ágazat kapott személyi feltételben is segítséget, amellyel a 

lakosság felé történő szolgáltatások nyitására is sor kerülhet. Bízik benne, hogy a tervezett 

költségvetési keretből ki tudnak jönni.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A LISZ Kft. ügyvezetőjétől a február végén lejáró Kishajó 

Kikötő szerződésével kapcsolatban kér tájékoztatást.  

 

MÉRI ZOLTÁN LISZ Kft. ügyvezetője: Válaszában elmondja, hogy a Kishajó Kikötő 

üzemeltetési szerződése február 28-án jár le. Megkereste a Kft-t más jelentkező is, hogy 

olcsóbban tudná üzemeltetni a Kishajó Kikötőt, mint korábban tették. A LISZ Kft. ajánlatokat 

kért ezektől a vállalkozóktól, melyre két ajánlat érkezett. Az egyiket a Mészáros és Társai Bt., 

a másikat a régi üzemeltető, Almási Imre nyújtotta be. Az ajánlatkérésben különböző 

feltételeket kötöttek ki, többek között azt, ha hasonló ajánlat érkezik az üzemeltetésre, akkor a 

jelenlegi előnyt fog élvezni. Az ajánlatkérési határidő lejártáig hasonló ajánlatok érkeztek. 

Még tárgyalni fognak mindkét jelentkezővel, nincs eldöntve, hogy kit választanak, néhány 

tisztázandó kérdés van még, de hétfő délig dönteni fognak. Úgy gondolja, hogy újra a régi 

vállalkozó fogja üzemeltetni a Kishajó Kikötőt. 

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint feltétlenül szükség van arra, hogy a 

kedvezőbb ajánlat érvényesüljön. Másrészt többször elmondta már, hogy az előző üzemeltető 

nem úgy bánt a felszerelésekkel, ahogy elvárható lett volna, pl. hajók karbantartása, tárolása 

terén. Azt tapasztalta, hogy a hajók állagát igen gyorsan sikerült lerongálnia. Mindenképpen 

követelményt kell támasztani a jövőben ezzel kapcsolatban, és meg kell vizsgálni, hogyan 

történhetett ez meg. Ezért továbbra is minden feltételt figyelembe véve kell dönteni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az írásos kiegészítés szerinti határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2011. (II. 24.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete a LISZ Kft. átalakításáról 

készült jelentést elfogadja. 

2. Békés Város Képviselő-testülete a jelentés alapján a LISZ 

Kft. átalakítását jelenleg nem tartja indokoltnak. 

3. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert 

egy hulladékgazdálkodási és egy szennyvízkezelési 

koncepció kidolgozására szakmai, jogi szempontok 

figyelembevételével, amely kitér pénzügyi, gazdaságossági 

hatások vizsgálatára, valamint megoldást kínál a 

feladatellátás jövőbeli formájára is. 

4. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy 

gondoskodjon az Önkormányzat és a LISZ Kft. között 

jelenleg fennálló szerződések felülvizsgálatáról, melynek 

eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2011. júniusi soros képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

    

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési 

rendeletének megalkotása 

 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

hosszas vita után a kiegészítésben szereplő javaslatot egyhangúlag, a rendelet-tervezetet pedig 

többségi szavazással támogatta.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 

megtárgyalta, és támogatta a 2011. évi költségvetést.  

 

Mészáros Sándor képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke távolléte miatt ismerteti ennek a bizottságnak az álláspontját is, mely szerint 

tárgyalásra alkalmasnak tartott a rendelet-tervezetet. Pataki István bizottsági tag javaslatát is 

támogatták, amely az írásos kiegészítésben szerepel.  

 

K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Vállalkozói Alapra vonatkozó bizottsági határozati javaslattal 

kapcsolatban módosító javaslata, hogy ne az alap képzésének a lehetőségét vizsgálják meg, 

hanem az alábbiak szerint fogadja el a képviselő-testület:  

 

„Békés Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vállalkozói alapot a II. félévben a 

költségvetési előirányzatok átcsoportosításával létrehozza.” 
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PATAKI ISTVÁN képviselő: Értékesnek tartja a hivatal által végezett munkát, elsősorban 

azért, mert felfogását tekintve konzervatív típusúnak ítéli meg ezt a költségvetést. Ez alapján 

azt érti, hogy figyelembe vették a külső körülményeket, a saját intézkedéseket, a jelenleg 

birtokukban lévő információkat, a bizonytalanságokat, és megfogalmazták, hogy mit kell 

tenni. Sőt azt sem tartja hibának, hogy a költségvetési koncepciótól eltér jó néhány ponton, pl. 

nincs benne, hogy a közfoglalkoztatás terén milyen visszalépés történt, de ez nem az 

előkészítők hibája.  

 

A bevételeket illetően kétségesnek tartja az iparűzési adó teljesítését, illetve sajnálatosnak 

tartja, hogy a kötvény kamatbevételeit is be kellett tervezni, és ebből most nem tudnak 

tartalékolni a majdani, 2017-ben esedékes visszafizetésre.  

 

További bizonytalan tételnek tartja, hogy a folyó beruházásoknál a vállalkozói 

szerződésekben meghatározott összegek kerültek betervezésre, és ha ez eltér a tényleges 

kiviteli összegtől, az több tízmillióval megemelheti a kiadásokat. Felhívja a figyelmet ennek 

folyamatos figyelemmel kísérésére.  

 

Arra is tartalékot képeztek az előterjesztők, hogy az önkormányzat néhány esetben hektikus 

sodródása, mint például az ivóvíz minőség javító program, a vízbázissal kapcsolatos 

problémakör, termálenergia, mind – mind veszélyt hordoznak. Bár további tartalékokat lát az 

ingatlanok esetleges értékesítésében, amelyet ebben a költségvetésben nem terveztek.  

 

Az is látszik, és ez is az óvatosságra vall, hogy további intézkedések vannak a mondatok 

között elrejtve, amikre majd a későbbi rendelet-módosítások során fognak intézkedéseket 

hozni.  

 

Végezetül a következő, kormányzati nyelvezettel megfogalmazott mondattal jellemzi az 

előterjesztett költségvetést: „A nemzeti összefogás és együttműködés békési programja, a 

polgárok többsége, és az intézményvezetők lelkes támogatása mellett a város megújulásának, 

újjászervezésének, és az elrugaszkodás alapjainak megteremtését szolgáló terv.” Magyarra 

lefordítva ez egy nagyon szigorú és kemény költségvetés, ez egyértelműen és világosan 

látszik. Hozzáteszi még, hogy az utóbbi évek legkeményebb költségvetéséről van szó, hiszen 

a számokból kitűnik, hogy a városüzemeltetésre, a sporttámogatásra, civil szervezetek 

támogatására, peremkerületi programra, vállalkozói alapra szánt összegek visszaesést 

jelentenek a korábbi évekhez képest. A korábbi évhez képest 12,8%-kal csökkent a 

költségvetés, ez kb. 100 millió Ft-os különbséget jelent elsősorban a beruházások miatt, de 

egyértelműen látszik, hogy ha nem figyelnek oda, ez a költségvetés nehéz helyzetbe 

sodorhatja a várost. Részletekre nem akar kitérni, de amikor látta, hogy a Roma Koordinációs 

Tanács egy fillért nem kap, látta, hogy itt nagy veszély van. Óvatos költségvetésnek tartja, 

bizonyos értelemben teljesíthető is, a jövőt illetően viszont bizonyos kockázatokat hordoz, és 

ezért nem fogja megszavazni.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő:  Fenntartja a véleményét, amelyet a Pénzügyi Bizottság ülésén is 

elmondott, azok miatt nem fogják megszavazni a költségvetést.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Sajnálatos módon több dologtól vissza kell lépni, de a 

legfontosabbnak azt tartja, hogy a folyamatos forráskivonások után is a város eladósodását 

elkerüljék. Az elmúlt években több olyan lépést is kellett tenni, hogy egyáltalán fejleszteni 

tudjanak, mert a lakosság elvárja, és a képviselő-testület is azt szeretné, hogy fejlődjön a 

város, ezért bizonyos beruházásokat fel kellett vállalni. Több önkormányzathoz hasonlóan 
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ehhez a kötvény adta lehetőségeket vették igénybe. Sajnos az önkormányzati szektorból 

nagymértékben szivattyúzták ki a pénzt.  

 

Mivel olyan költségvetést tudtak készíteni, amelyben működési hitel felvételét nem tervezik, 

ezért a kereszténydemokraták támogatják a költségvetést.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Elmondja, hogy a költségvetés összeállításánál többek között 

két nagyon fontos szempontot kellett figyelembe venni. Egyrészt a lehetőségeket, másrészt az 

elmúlt évben elfogadott költségvetési koncepciót. A koncepcióban még nem tudtak 

keretszámokkal tervezni, ezért az akkori stratégiát a tényleges lehetőségekhez mérten felül 

kellett írni. Azonban igyekeztek a fő irányvonalakat megtartani a városfejlesztés és 

városstratégia tekintetében.  

 

Többen elmondták, hogy szigorú és kemény a költségvetés, mellyel egyetért, de a 

lehetőségeik pillanatnyilag erre adottak. Világos és egyértelmű üzenete volt a Kormánynak, 

hogy a kötelező feladatokat fogják finanszírozni, de ezeket sem teljes mértékben. A nem 

kötelező feladatokat egyéb forrásokból kell teljesíteni, pl. különböző adók, nem állami 

normatívák. Mindannyian ismerik, hogy ennek oka elsősorban a recesszió, illetve az 

államháztartási hiány minden áron való tartása, és ez itt helyi szinten is lecsapódik.   

 

A közösségfejlesztési elképzelések képessé teszik a várost arra, hogy erős összefogással, a 

civil szféra és az intézmények pozitív hozzáállásával ez a költségvetés teljesíthető legyen, és 

ne nagyon legyen észrevehető a városon, hogy kevesebb pénz jut a város tisztántartására, 

rendezvényekre, sport-, vagy kulturális eseményekre. Bízik benne, hogy ez így lesz. Nagy 

segítésükre voltak az intézmények, illetve a különböző civil szervezetek vezetői abban, hogy 

megértették ezeket a problémákat.  

 

Az elmúlt időszakban végrehajtott négy-öt nagyobb beruházás utómunkálatai ebben az évben 

zajlanak. Tartalékoltak összeget a reumatológia befejezéséhez is, amit a pályázati forráson 

kívül biztosítani kell, ez mintegy hétmillió Ft, illetve a bölcsődénél is az esetleges 

pluszkiadásokra. Mindenképpen arra törekedtek, hogy ezek a létesítmények elkezdjenek 

működni. Az elmúlt időszakban az uszoda átadásával 13 munkahely, a járóbeteg-ellátónál az 

induláskor 2 fő részére, később több fő részére is munkahely létesülhet, amely valamelyest 

előremozdulást jelent. Most abban a fázisban tartanak, hogy be kell lakni ezeket az 

intézményeket, és élvezni ennek a hasznát. Ez nem azt jelenti, hogy a mostani 

költségvetésben nincsenek fejlesztések. Három nagyobb fejlesztésre hívja fel a figyelmet. Az 

egyik a szennyvíztelep bővítése, amely nagyon komoly beruházás, és szükséges ahhoz, hogy 

olyan minőségű megtisztított szennyvizet bocsássanak a Kettős-Körösbe, hogy ne bírságolják 

meg az önkormányzatot. A másik az élhetőbb településekért projekt, amely a 

belvízmentesítéssel kapcsolatos. Ez 180 milliós beruházás, és önerőt is kell hozzá biztosítani. 

A bánhidai, illetve malomvégi részről nagyobb gyűjtőcsatornákon átemelőkkel be tudják 

emelni a csapadékvizet az Ó-Fehér-Körösbe. Ezzel a beruházással még biztonságosabbá válik 

a város, és ha lesz közmunkaprogram, ennek kiegészítését is tervezik. Továbbá most is van 

két olyan előterjesztés, ami a jövőbe mutató költségkímélő beruházások lehetőségét 

tartalmazza. Az egyik a termálfűtés megvalósításával kapcsolatos pályázati lehetőség 

kihasználása, a másik pedig egy energia előállítására alkalmas szerves anyag fermentáló üzem 

létrehozásával kapcsolatos pályázat. Mindkettő többmilliárdos, komoly támogatási intenzitású 

pályázat. Tehát a fejlesztések terén sem lépnek teljesen vissza, csak ezek nem lesznek annyira 

látványosak.  

 



 10 

Abban bízik, hogy tudják tartani ezt a költségvetést, amely valóban nagyon szigorú, de ahhoz, 

hogy valóban ne adósodjon el a város, ezt tartani kell. Arra kéri a jelenlévő 

intézményvezetőket is, hogy folyamatos ellenőrzésekkel, havi jelentésekkel próbálják 

figyelemmel kísérni azt, hogy teljesüljön ez a költségvetés. Javasolja a költségvetés 

elfogadását a képviselő-testületnek.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Polgármester Úr sok minden érintett, amit maga is el szeretett 

volna mondani. Szintén azt szerette volna jelezni, hogy rendkívül szigorú ez a költségvetés, 

már-már úgy néz ki, hogy túl szigorú, óvatosságot feltételez. Ez nem baj, mert a város 

költségvetési egyensúlyát igyekszik fenntartani a város vezetése amennyire csak lehet. Inkább 

hosszabb távon jelenthet dilemmát az önkormányzat számára az, hogy a kormányzati szándék 

(a költségvetési hiány uniós elvárásoknak megfelelő szinten tartása, illetve a nagy 

mennyiségű kamatteher, amit az ország évente fizet) kényszeríti arra, hogy a különböző 

elvonásokat megtegye. Ez nem csak az önkormányzatokra vonatkozó jelenség, máshol is 

nagyon nagy elvonások vannak, pl. megyék felé, vagy a felsőoktatásnál a Szent István 

Egyetemnél 750 milliós elvonás van ebben az évben. A dilemma az, hogy lehet-e ebből 

kitörni, vagy másféle szándékkal próbálják megoldani a további feladatokat, mint például utak 

aszfaltozása. Arra számít, hogy év közben talán lesznek kedvezőbb lehetőségek. Indulásnak 

ez a költségvetés teremtheti meg a biztonságot.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Hosszabb távot, például 8 évet kell nézni, és úgy megítélni a 

lehetőségeiket. Ha most kellene hozzákezdeni az uszodához, inkubátorházhoz, bölcsődéhez, 

nem tudnának mihez nyúlni, ha nem lenne kötvény, nem lenne saját erő sem, és ezek a 

beruházások sem valósulnának meg. Akkor volt egy adott lehetőség, amit kihasználtak. 

Annak idején, amikor megépült a Kulturális Központ, nagyon sokba került, de ha akkor nem 

kezdtek volna hozzá, akkor most sem lenne.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja az írásos 

kiegészítésben szereplő bizottsági határozati javaslatokat.  

 

1. Kamatmentes kölcsön előirányzatának esetleges módosítása 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a lakosságnak nyújtott 

kamatmentes kölcsön 2011. évre előirányzott összegét év 

közben módosítja, amennyiben a jogos igénylők száma ezt 

indokolja, és az ehhez szükséges forrás rendelkezésre áll.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

2. Vállalkozói Alap létrehozása a II. félévben.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

vállalkozói alapot a II. félévben a költségvetési 

előirányzatok átcsoportosításával létrehozza. 

 

Határidő:  2011. júniusi testületi ülés  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet-tervezetet az írásos 

kiegészítésben foglalt módosítások figyelembevételével.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi  r e n  -   

d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2011. (II. 25.)   önkormányzati rendelete:  

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 

rendeletének IV. negyedévi módosítása 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő,  a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

tagja: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartja a rendelet-tervezetet.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett rendelet-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2011. (II. 25.)   önkormányzati rendelete:  

 

A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

szóló 6/2010. (II. 12.) 

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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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi 

működéséről 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő,  a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag javasolja a tájékoztatók tudomásul vételét.   

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is 

megtárgyalta a tájékoztatókat, melyen jelen voltak a Kisebbségi Önkormányzatok elnökei is.  

 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál legutóbb 

Farkas Mihály képviselő mondott le, és Czinanó Tihamér lépett a helyére a képviselő-

testületbe. Ennek megfelelően új elnökhelyettest is kell majd választani.  

 

Megkérte a Kisebbségi Önkormányzatokat, hogy a 300 éves városi ünnepségsorozatokban ők 

is vegyenek részt külön programjaikkal. Ez nagyon hasznos, identitáserősítő esemény lesz. A 

románoknak van egy nagyon szép templomuk a városban, de ez nemigen látogatható. Az 

elnök asszonnyal beszélt ez ügyben, aki elmondta, hogy ebben az évben többször is nyitva 

lesz a templom, amely turisztikai szempontból az ország egyik legszebb ortodox temploma.  

 

A bizottság támogatta a tájékoztatók tudomásul vételét.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2011. (II. 24.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 

munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 

munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 

munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 

munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő:    értelem szerint 

Felelős:       Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Vállalkozói Tanács 2010. évi munkájáról 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

javasolja a tájékoztató elfogadását.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Vállalkozói Tanács 

2010. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  E g y é b   e l ő t e r j e s z t é s e k  

 

1.) Rendeletmódosítások 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

tagja: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy az állattartási rendelet kifogásolt részét 

alkalmazták-e, hoztak-e az alapján határozatot?  

 

DR. CSARNAI JUDIT osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy az érintett rendelkezések 

alapján semmilyen intézkedést nem hoztak állattartási ügyben.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2011. (II. 24.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete 396/2010. (XI. 25.) 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

2. Békés Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Békés Megyei Vízművek Zrt., mint szolgáltató, a lakosság, 

és az önkormányzati intézmények felé a 2011. évi 

vízdíjakat az alábbiak szerint érvényesíti a hatósági ár alatt. 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák: 

- lakossági fogyasztó vízdíj: 189,20 Ft/m
3
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- önkormányzati fogyasztó vízdíj: 262,20 Ft/m
3
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Külön-külön szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-

tervezeteket.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2011. (II. 25.)   önkormányzati rendelete:  

 

AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet  

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2011. (II. 25.)   önkormányzati rendelete:  

 

AZ IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI 

SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL 

szóló 55/2008. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2011. (II. 25.)   önkormányzati rendelete:  

 

A MENETRENSSZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-

KÖZLEKEDÉS VITELDÍJÁRÓL 

szóló 6/2003. (III. 28.) 

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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2.) A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

tagja: A bizottság megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Annyiban egészíti ki a bizottsági véleményt, hogy az ülésen 

elhangzott, hogy többen illegálisan végzik ezt a tevékenységet. Ezért felhívja a figyelmet, 

hogy a hivatal apparátusa ezt fokozatosan kísérje figyelemmel. A bizottsági ülésen 

megnevezte, hogy kikről van szó. Nem javasolja, hogy drasztikusan lépjenek fel, de keretek 

közé kell szorítani ezeket a tevékenységeket.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2011. (II. 25.)   önkormányzati rendelete:  

 

A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

szóló 20/2009. (VI. 26.) 

önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

3.) Az önkormányzati lakások bérletéről szóló 3/1994. (II. 11.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

tagja: A bizottság megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2011. (II. 25.)   önkormányzati rendelete:  

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETÉRŐL 

szóló 3/1994. (II. 11.) 

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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4.) BVSZSZK működési engedély módosítása 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

tagja: A bizottság megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, örülnek annak, hogy két újabb dolgozónak tudnak 

állást biztosítani, és hogy újabb lehetőséget keresett az Igazgató Asszony arra, hogy ezt a 

tevékenységet is bővíteni tudják. Nagy igény van a szociális gondozói hálózatra, illetve 

bővítésére. Ennek a feltételei és létesítményei is rendelkezésre állnak. Tudvalevő, hogy ez az 

egyik olyan tevékenység, amely nem igényel önkormányzati támogatást, hanem a 

normatívából ki tud jönni, és ha még több ellátott lesz, ez a szolgáltatás továbbra is 

fenntartható lesz.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Hozzáfűzi, hogy a mindennapokban végzett munkája során a 

lakosságtól nagyon sokszor kap visszajelzést a Szolgálat munkájával kapcsolatban, és minden 

családban, ahol tragédia történik, mindig hálás szívvel gondolnak erre a feladatellátásra. 

Ezúton is megköszönik ezt a munkát.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2011. (II. 24.) határozata:  

 

1.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

házi segítségnyújtás ellátotti létszámának bővítéséhez 

szükséges 2 fő gondozói létszámot a Békés Városi 

Szociális Szolgáltató Központ részére biztosítja. 

2.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármesterét, hogy házi segítségnyújtás 

vonatkozásában az ellátható személyek számának 

változása -100 főre történő emelés -, és a nappali ellátást 

nyújtó intézményekben demens személyek ellátása 

érdekében a Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központra vonatkozó szükséges  működési engedély-

módosítási kérelmeknek a Békés Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalához  történő benyújtásáról, 

mint a fenntartó képviselője gondoskodjon.   

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:                   Izsó Gábor polgármester 

                                Nagy György Miklósné, a BVSZSZK 

intézményvezetője 
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5.) Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatói álláshelye 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

tagja: A bizottság megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést. 

 

Nagy György Miklósné az a szakember, aki 2006 nyarán kapta meg az igazgatói kinevezését, 

tehát a jelenlegi képviselő-testület működésének megkezdése előtt. Úgy gondolja, hogy 

nevezett azon intézményvezetők közé tartozik, akik nagyon korrekt együttműködést folytattak 

ezzel a képviselő-testülettel. Rácz Attila képviselő véleményéhez kapcsolódva szintén úgy 

ítéli meg, hogy Nagy György Miklósné közmegelégedésre végezte a munkáját. Békés Város 

szociális élete a megyében is példaértékű.  

 

Módosító javaslata van a pályázati feltételek meghatározását illetően. Gyulán egy hasonló 

pályázat van kiírva, amelyben 3 év gyakorlati időt írtak elő. Ennek alapján úgy tudja, hogy a 

jogszabály ezt lehetővé teszi, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület is 3 évre módosítsa a 

javaslatban szereplő 5 év gyakorlati időt.  

 

K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri Sápi András előterjesztőt, hogy ismertesse, van-e erre 

lehetőség, illetve mi az indoka az 5 éves gyakorlatra vonatkozó javaslatnak?  

 

SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Válaszában elmondja, hogy a Szociális Szolgáltató 

Központ esetében integrált intézményről van szó, amely nyolc különböző feladatot lát el, a 

felsorolásokból kitűnik, hogy mennyire komplex tevékenységről van szó. A feladatok között 

van olyan, amely ellátásának feltétele az 5 éves szakmai gyakorlat, ezért nem tudják 

csökkenteni ezt az időszakot.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Mucsi András képviselő által elmondottakra reagálva elmondja, 

hiba lenne, ha olyan képzet alakulna ki, mintha egy intézményvezető munkáját arról ítélnék 

meg, hogy milyen a város vezetésével a viszonya. Ez csak egy nagyon fontos szelete az 

igazgatói munkának, de alapvetően az határozza meg, hogy milyen a szaktudása, hogyan 

vezeti az intézményt, hogyan áll ki az érdekeltekért, az általa képviseltekért, a gondozottakért, 

milyen szakmai javaslatokat tesz, tehát komplex vezetői munkáról van szó.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Gratulál Igazgató Asszonynak az eddig elvégzett munkájához. 

Megköszöni azt a munkát, amit a város, és a gondozottak érdekében végzett. Abban a 

szerencsés helyzetben volt, hogy végigkísérhette az intézmény sorsának alakulását. 

Folyamatos fejlesztésekkel igyekezett a vezetése alatt álló intézményt fejleszteni, egyre újabb 

és újabb szolgáltatásokat bevonni. Sok embernek is ad munkát az intézmény, folyamatosan 

bővült, az igény is meg van rá. Lesz még alkalom ünnepélyes formában is megköszönni a 

munkáját, mert még négy hónapig el fogja látni ezt a feladatot, de hivatalosan március 1-től 

már nyugdíjas, ezért jó erőt és egészséget kíván részére.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 

javaslatokat.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy 

György Miklósné, Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ igazgatója munkaviszonyának 2011. február 28. 

napjával történő közös megegyezéssel való 

megszüntetéséhez hozzájárul. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy 

György Miklósnét 2011. március 2. – június 30. közötti 

időszakra határozott idejű közalkalmazotti kinevezéssel 

megbízza a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

igazgatói teendőinek ellátásával. Alapilletményét és vezetői 

pótlékát együttesen 274.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ igazgatói álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki: 

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

Közzétételi adatlap 

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 

1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 

2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 

3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 

4. A munkáltató megnevezése: Békés Város Képviselő-testülete 

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

6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 

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

7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 
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8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt 

személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma 

(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 

1. A munkakör megnevezése: igazgató 

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: igazgató 

3. A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető 

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

sor kerül: Békés Városi  Szociális Szolgáltató Központ, 5630 Békés, Jantyik M. u. 1. 

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ, 5630 Békés, Jantyik M. u. 1. 

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

7. A jogviszony időtartama: határozatlan 

8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: 2011. július 01. – 2016. június 30. 

10. A munkavégzés helye: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, 5630 Békés, 

Jantyik M. u. 1. 

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

felsorolása: 

o Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, 

o Szakmai feladatok: intézmény szakmai programjának kidolgozása és 

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

vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: -  

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

tapasztalat:  

 Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete 3., 5.,  6.1., 6.2., 7.2.,7.3., 

7.4., 8.1. pontjában az intézményvezetőre előírt képesítések valamelyike (a 

rendelet 113. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) 
14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás 

szintje, nyelvvizsga típusa 

15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret 

16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 

17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje 

18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 

19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:  

20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák 

(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak 

akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt 

jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.) 
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III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 

1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2011. március 28. 

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

o Diplomamásolat(ok) 

o Erkölcsi bizonyítvány 

o Szakmai önéletrajz  

o Vezetői program 

o legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést 

igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, 

illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai 

gyakorlat igazolása 

o nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

o nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

vállalásáról. 

o Nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e a nyilvános képviselő-testületi 

ülésen történő döntéshozatalhoz.  

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. 04. 29. 

4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 

5. A pályázat benyújtásának feltételei 

6. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. 06. 30. 

7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság személyes 

meghallgatást követő javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: Szociális Közlöny 2011. 

március 30. 

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

munkatárs neve, e-mail címe: - 

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, 

telefonszáma 

(A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.) 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

6.) A Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében javaslatot tesz a határozati javaslat II. 

részében a helyettesítők személyére. A polgármestert választott tisztségviselő helyettesítheti a 

Társulási Tanácsban, ezért javasolja, hogy a polgármestert akadályoztatása esetén teljes 

jogkörrel Dr. Pálmai Tamás alpolgármester helyettesítse, mindkettőjük akadályoztatása esetén 

pedig Mészáros Sándor képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke.  
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MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat a szóbeli kiegészítésben tett 

javaslatának figyelembevételével. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

által 2011. február 8–án, a 7/2011. (II. 8.) sz. határozatával 

elfogadott társulási megállapodás módosítást, valamint 

jóváhagyja a 2004. július 9-én kelt, többször módosított és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 

mellékletét képező – Társulási Megállapodást.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2011. (II. 24.) határozata:  

 

A Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában a 

polgármestert, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel,     

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester helyettesíti, mindkettőjük 

akadályoztatása esetén pedig Mészáros Sándor képviselő 

helyettesíti. 

 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

7.) „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ezek a különböző 

regionális társaságok, mint a DAREH, vagy a „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás, már korábban létrejöttek, amikor az EU-s követelményeknek 

megfelelően el kellett indítani azokat a munkálatokat, amelyek egyrészt a 

hulladékgazdálkodással, másrészt az ivóvízminőség-javítással kapcsolatban ezekhez az 

elvárásokhoz igazítják az elmaradott keleti blokk országainak a hulladékkezelését. Elég sok 

pénzt felemésztettek már az önkormányzatoktól ezek a társulások anélkül, hogy bármi történt 

volna. Bár biztosan történtek intézkedések, de minél nagyobb egy szervezet, annál lassabban 



 22 

mozdul, nem beszélve arról, hogy állandóan változnak a feltételek és körülmények. Mostanra 

elérkeztek egy olyan szakaszhoz, hogy teljes egészében be kellett zárni a hulladéktelepet, 

most már a rekultiváció folyamata kezdődik meg. Kiforrta magát egy újabb lehetőség, amin 

még gondolkodnak. A DAREH pályázata beadásra kerül, amely egész Dél-Magyarország 

hulladékgazdálkodását egy koncepció mentén kezelné, és Békés Megyében hulladékégető 

nem jönne létre, de nagyobb lerakók létesülnének, amiből Békés éppen a földrajzi helyzete 

miatt nem nagyon fog részesülni, ezért a szemetet valószínűleg továbbra is Békéscsabára kell 

szállítani.  

 

Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatban pedig már az elmúlt két testületi ülésen is 

foglalkoztak, és döntöttek az aradi vízbázishoz való csatlakozás lehetőségéről. A mostani 

döntés egyik iránya is az, hogy ehhez csatlakozzanak. Megindult az a folyamat, ami azt 

biztosítja, hogy belátható időn belül az arzénmentes ivóvízzel Békés Város lakosságát is el 

tudják látni. Valószínűleg a jövőben majdnem minden testületi ülésen lesznek döntések ezzel 

kapcsolatban. Nagyon fontos szempont az önkormányzat részéről, hogy mennyibe kerül az 

arzénmentesítés megvalósítása. Szerencsére olyan döntések vannak előkészítés alatt, hogy az 

önerő mértéke csekély lesz, nem olyan nagyságrend, amit a város nem bírna el. Nagyobb 

településeken 3, vagy 2% lehet, különböző számítások vannak erre vonatkozóan.  

 

Tegnap elhangzott a Pénzügyi Bizottság ülésén Mészáros Sándor képviselő részéről, ami a 

kiegészítésben szerepel, hogy vizsgálják meg a saját vízbázis és arzénmentesítés lehetőségét. 

Megvizsgálhatják, de véleménye szerint kevés a realitása, hogy egy ilyen rendszerre rá 

tudjanak kapcsolódni, illetve Békésen egy önálló vízvételi hellyel önálló arzénmentesítést 

hozzanak létre. Biztosan megvalósítható lenne, de a költségei is nagyobbak lennének.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolta az előterjesztett, illetve a kiegészítésben szereplő határozati javaslatokat.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön 

szavazásra bocsátja az előterjesztett, és a kiegészítésben szereplő határozati javaslatokat, bár 

ez utóbbit feleslegesnek tartja, ha elfogadják, hogy az aradi projektet támogatják, de ettől 

függetlenül szavazásra bocsátja. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a „KÖZÉP-BÉKÉSI-

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

 

1. A Társulási Megállapodás I.1., I.3. pontjában foglalt 

szabályozás oly módon változik, hogy a Társulás önálló 

jogi személyiségű, melynek működésére a költségvetési 

szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 
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2. A Társulási MegállapodásI.11. pont b/2 alpontjának 

ötödik francia bekezdésének bevezető szövegéből törlésre 

kerül „A Társulási Tanács” szövegrész. 

 

3. A Társulási Megállapodás VI.1.3. pontjában szereplő 

„átruházott hatáskör” szöveg helyébe a „kijelölt keretek 

között” szövegrész kerül. 

 

4. A Társulási Megállapodás VIII.1.3. pontja (írásbeli 

határozathozatal lehetősége) törlésre kerül. 

 

5. A Társulási Megállapodás VIII.3.2.10. (Elnökség 

hatásköre) g. és q. pontja törlésre kerül. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

  A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul a Békés 

Megyei Önkormányzat „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz való 

csatlakozásához. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete kinyilatkozza az 

Ivóvízminőség-javító program megvalósításával 

kapcsolatban, hogy a 2010. november 26-i „KÖZÉP-

BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsának ülésén és Békés Város 

Képviselő-testületének 2010. december 16-i ülésén 

ismertetett aradi vízátvétellel kapcsolatos projektet 

támogatja. Megbízza polgármesterét, hogy ezen 

szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás elnökét. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete,  

1. mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-

javító Társulás tagja hozzájárul, hogy a társulás a Dél-

alföldi Ivóvízminőség-javítási program - az aradi víz 

átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II. 

változatának kidolgozása érdekében több társulás által 

alapítandó Társulások Társulásának megalakításában 

részt vegyen, 

2. mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-

javító Társulás tagja, a Dél-alföldi Ivóvízminőség-

javítási program - az aradi víz átvezetését figyelembe 

vevő - úgynevezett II. változatának kidolgozásakor a 

település vízellátását az aradi vízátvezetéssel létrejövő 

regionális ellátás műszaki változatával kéri 

megtervezni.” 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, 

hogy vizsgáltassa meg, annak lehetőségét, hogy az 

Önkormányzat Békés városában a saját üzemeltetésében 

álló víztisztító üzem, illetve vízvezeték hálózat 

működtetése útján meg tudja-e valósítani, illetve milyen 

feltételekkel, költségekkel tudná megvalósítani az 

előírásoknak megfelelő tisztaságú vízszolgáltatást, és erről 

a 2011. márciusi soros képviselő-testületi ülésen adjon 

tájékoztatást.  

 

Határidő:  2011. márciusi testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

8.) A KBC határon átnyúló turisztikai pályázata  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Előadja, két olyan pályázat is lesz, amelyik határon átnyúló 

projekt támogatását kéri. Mindkettő rendkívül fontos a Közép-Békési Térség turisztikai 

vonzerejének a növelése szempontjából. Tovább folytatódik az a megkezdett folyamat, ami 



 25 

részben a Körösök, részben a zöldterület, a kerékpárutak, a gyalogos utak, a lovas turizmus, és 

a terület adottságaira épített turistaforgalmat generálja. Ehhez hozzájárul még a Kishajó 

Kikötő, Dánfok részünkről. Igyekszünk tehát csatlakozni az ezeket szolgáló pályázatokhoz, és 

viszonylag kevés önerőt igényelnek, viszont behozhatják a turistaforgalmat a városba. Ezek 

nehezen kimutathatók, később esetleg a vendégéjszakák gyarapodásával lehet majd látni, 

hogy jól döntöttek-e.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 1.2.3. Határon Átnyúló Hírközlés c. komponense 

keretében, 2011. március 1-gyel a Közép-Békési 

Területfejlesztési Önkormányzati Társulás által benyújtásra 

kerülő, a Körösök Völgyét népszerűsítő, 18 hónapon 

keresztül negyedévente megjelenő kiadvány (6 lapszám) 

elkészítését célzó projekthez kapcsolódóan a Közép-Békési 

Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagjaként 2012. 

évi költségvetéséből biztosítja a szükséges, de legfeljebb 

900.000,- Ft önerőt.  

 

Határidő: pályázat beadásra 2011. március 1. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

9.) Inkubátorházban lévő irodák bérleti díjának csökkentése 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslat ”B” változatát azzal, 

hogy az irodák bérleti díját 800,- Ft/m2/hó+ÁFA összegben határozza meg a képviselő-

testület.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Jelenleg a csarnokok 100%-os kihasználtságúak, az irodák 

kevésbé kihasználtak, ezért ha csökkentik a bérleti díjat, már vannak jelentkezők, akik 

jelezték, hogy kivennék bérbe, így a bevétel és a közös költségek elosztása arányosabb lenne, 

mert többen lennének. Ezért javasolja elfogadásra a bérleti díj csökkentését az irodák 

esetében.  

 

K é r d é s e k    -    é s z r e v é t e l e k : 

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Örül, hogy a műhelyek kihasználtsága így alakult, mert az 

effektív munkavégzés ott folyik, és a kezdeti elképzelésekkor kétségeik voltak, hogy vajon ki 

lesz-e használva az Inkubátorház. Ráadásul ezek munkahelyekkel teli műhelyek, ami igazolja, 

hogy a beruházás megvalósítása jó döntés volt.  
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IZSÓ GÁBOR  polgármester: Hasonló kétségei voltak a döntéssel kapcsolatban, mint Barkász 

képviselő úrnak. A koncepció az volt, hogy amíg Békés Városa nem közelíthető meg Kamut 

felől csak azon a rossz minőségű úton, addig itt nagyobb iparterületről nem álmodozhatnak. 

Ezért a belülről történő építkezés vezérelte a képviselő-testületet, hogy a helyi vállalkozókat 

segítsék, mert kívülről nem nagyon jöttek ide. Bíznak benne, és kormányzati ígéret is van a 

44-es út építésére ebbe az irányba, és akkor a kamuti út is becsatlakozik, és majd lehet 

nagyobb beruházásban is gondolkodni. Bár elképzelhető, hogy kívülről is lesz esetleg 

nagyobb vállalkozás, amely Békésre jön, mint pl. most a fermentáló üzem létesítői.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Sok igazság van abban, amit Barkász Sándor képviselő úr 

mond, de ha figyelembe veszik azt, hogy ez az Inkubátorház egy év alatt kétmillió forint 

feletti hasznot termel 2011-ben, és ezt előrevetítik, akkor az önkormányzati, és az állami 

hozzájárulás megtérülési ideje azért két-, vagy három számjegyű. Ha meg is felezik, mert más 

hatása is van, akkor többet ér, de ne essenek túlzásba, mert ezt hitelből valósította meg a 

város.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy ennek a hitelfedezeti része 

csekély, mert jelentős részét eladott önkormányzati lakások árából fedezték, a hitel része 20-

30 millió Ft konkrétan ennek a beruházásnak.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Kiszámolták, és 12 év a megtérülési idő a pályázatban.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja a határozati javaslat „B” változatát azzal, hogy a bérleti díjat 800,- Ft/m2/hó+ÁFA 

összegben határozzák meg.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2011. (II. 24.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete 234/2010. (VI. 24.) 

határozatának b) pontjában a „A bérleti díjat irodák 

esetében 1.200 Ft/m²/hó + ÁFA” szövegrész helyébe a „A 

bérleti díjat irodák esetében 800,- Ft/m²/hó + ÁFA” szöveg 

kerül. 

 

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a helyiségbérleti szerződések módosított 

bérleti díjjal történő megkötésére, és a hatályban lévő 

szerződések módosítására, valamint a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:       értelem szerint 

Felelős:          Izsó Gábor polgármester  
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10.) Az Inkubátorházban létesítendő büfé kialakítására vonatkozó kérelem elbírálása 

 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és az 

írásos kiegészítés szerinti módosításnak megfelelően javasolják elfogadásra a határozati 

javaslatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2011. (II. 24.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

tulajdonában álló 3918 hrsz. alatt felvett, természetben 

5630 Békés, Verseny u. 4. szám alatti Vállalkozói 

Centrumban, Inkubátorházban lévő üresen álló 60,53 m²-es 

helyiséget bérbe adja Sárközi Sándorné (5600 Békéscsaba, 

Bartók Béla u. 57. fsz. 1.) részére, határozott 1 éves 

időtartamra, leghamarabb 2011. március 1-től, de a 2. 

pontban írt jóváhagyó határozat megérkezését követően. A 

bérlő által végezni kívánt tevékenység folytatásához 

szükséges szakhatósági hozzájárulásokat a bérlő a saját 

költségén szerzi be. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 

fenti helyiségben Sárközi Sándorné a szükséges átalakítási 

munkálatokat elvégezze. 

2. A helyiségbérleti szerződés megkötésére kizárólag a Dél-

Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

(6726 Szeged, Közép fasor 1-3.) jóváhagyó határozatát 

követően kerülhet sor. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

bérleti díjat havonként 550,- Ft/m² + ÁFA összegben 

határozza meg 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyiségek bérletéről szóló 4/1994. (II. 11.) önkormányzati 

rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a pályáztatás alóli 

felmentést megadja 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a bérleti szerződés aláírására, 

valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2011. júniusi soros képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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11.) 2011. évi létszámkeret módosítása 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést, és többségi szavazattal támogatta.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 

többségi szavazattal támogatta az előterjesztést.  

 

K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Véleménye szerint a határozati javaslat II. pontjában logikai 

ellentmondás van, mert ha nincs szükség két emberre, és kapnak támogatást, akkor szükség 

van rájuk, de ha nem kapnak, akkor nincs szükség rájuk. Mennyi a pénzügyi előny és 

hátrány?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, arról van szó, hogy létszámstopot 

rendelt el a Kormány, ami logikus, mert nincs pénz, és az önkormányzat is létszámstopot 

rendelt el, mert ide sem vesznek fel embereket, új álláshelyeket nem létesítenek. Ha ez a két 

álláshely megmarad, melyeket nem feltétlenül akarnak betölteni, és kiadással nem jár, mert 

pénzt nem terveznek rá, elképzelhető, hogy adódik olyan helyzet, amikor mégis szükség lenne 

rá, pl. Dánfok esetében, akkor tartalékként ez a két álláshely megvan. Sajnos a közszférában a 

köztisztviselőknek nem, csak a közalkalmazottaknak finanszírozzák a létszámleépítését. Bár 

nem logikus és nem méltányos az eljárás, mert a köztisztviselők esetében csak két hónap a 

maximális felmentési idő, míg a közalkalmazottak esetében ez akár nyolc hónap is lehet. Nem 

beszélve arról, hogy mindkét esetben a közért dolgoznak az érintettek.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Fenntartja a Pénzügyi Bizottság ülésén elmondott véleményét a 

létszámbővítéssel kapcsolatban, de nem akarja újrakezdeni a vitát, mivel többségi döntés 

született. Viszont a III. részben szereplő határozati javaslatot javasolja kiegészíteni azzal, 

hogy a prémiuméves státuszok felülvizsgálatát egészítsék ki az elmúlt négy évre vonatkozó 

olyan kimutatással, hogy hány fő vett ebben részt, és milyen kiadással járt ez személyenként. 

Továbbá ezt a kimutatást egészítsék ki a különleges foglalkoztatási jogviszonyúakkal is.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az előbbi javaslatot elfogadásra javasolja, melynek 

figyelembevételével szavazásra bocsátja külön-külön az előterjesztett határozati javaslatokat.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Vámos László képviselő elhagyta az üléstermet, 

így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2011. (II. 24.) határozata:  

 

a)  Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi 

Iskolában 2011. évben 3 fő létszámcsökkentést rendel el. 

Az önkormányzat a létszámcsökkentés végrehajtásához a 

helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatást igényel.  A 

pályázati önerőt az önkormányzat az intézmény 
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költségvetésében biztosítja. Békés város Képviselő-

testülete a létszámleépítéssel érintett három álláshelyet a 

Kistérségi Iskolában véglegesen megszünteti. 

b)  Békés Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – 

munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának 

megszakítása nélküli – foglalkoztatására az 

önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 

álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 

szervezeti változás, feladatátadás következtében az 

önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál 

nincs lehetőség. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál 

a 433/2009. (XII. 17.) határozatával 2 fő jogviszonyának 

megszűnését rendelte el, azonban az álláshelyek leépítését a 

többletköltségekre igénybe vehető pályázati támogatás 

hiányában nem tartja indokoltnak. Elrendeli a 2 fő státusz 

visszahelyezését a Polgármesteri Hivatal engedélyezett 

létszámkeretébe.  

 

Határidő:  2011. márciusi soros képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete 

 

 a) elrendeli a prémium évek programmal 

kapcsolatos státuszok felülvizsgálatát, azoknak az 

engedélyezett létszámkeretből történő kiemelését és külön 

kimutatását. Készüljön kimutatás továbbá az elmúlt négy 

évben foglalkoztatott prémium éves, illetve különleges 

foglalkoztatási jogviszonyú dolgozókról is személyenként, 

kimutatva a velük kapcsolatban felmerült kiadásokat is. 

  

b) felkéri polgármesterét, hogy gondoskodjon a II. és III. 

pontban érintett engedélyezett létszámoknak a költségvetési 
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rendeleten történő átvezetéséről, melyet a Képviselő-

testület márciusi ülésére kell beterjeszteni. 

 

Határidő:  2011. márciusi soros képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

12.) Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület határon átnyúló „Turisztikai célú 

kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében” című pályázatán 

 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez a másik pályázat, amiről az előbb beszélt. Behozná a 

kerékpáros turizmust a városba.  

 

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 

70/2011. (II. 24.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a HURO/1001 

számú pályázati felhívás, 1.1.3. Tervek és tanulmányok 

készítése tevékenységi területre benyújtandó 

„Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a 

Körösök völgyében” című pályázaton való részvételét 

támogatja. 

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

pályázat előkészítéséhez szükséges költségek Békésre 

jutó részét, legfeljebb 80 €-t biztosítja a 2011. évi 

költségvetésében, az önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 6. 

mellékletében a fejlesztési céltartalék A/1. sorában. 

3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

pályázati önerő Békésre jutó részét – nyertes pályázat 

esetén – 2012. évi költségvetésében legfeljebb 4 600 € 

összegben, a támogatási szerződés szerinti ütemezésben 

biztosítja. 

4. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

pályázat teljes költségvetésének Békésre jutó részét, 

nyertes pályázat esetén a 2012. költségvetésében, 

legfeljebb 90.000 € összegben, a támogatási szerződés 

szerinti ütemezésben előfinanszírozza, és nyertes 
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pályázat esetén annak 95%-át támogatás formájában 

visszaigényli. 

Határidő: a pályázat beadására 2011. március 1. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

13.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások 

 

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.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Vámos László képviselő visszatért az 

ülésterembe, Barkász Sándor képviselő viszont elhagyta az üléstermet, így a szavazásnál 

jelenlévő képviselők létszáma továbbra is 9 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 2011. évi költségvetésében tervezendő személyi jellegű kiadások és 

munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi 

pénzeszköz átcsoportosítást hagyja jóvá: 

a) a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezetének 

támogatására (székhelye: Békés, Széchenyi tér 3., képviseli: Dr. 

Pálmai Tamás elnök) 45.000,- Ft, 

b) a Családért Alapítvány támogatására (székhelye: Békés, Malom u. 

5., képviseli: H. Kovács Judit elnök) 100.000,- Ft, 

c) a Békési Kézilabdázásért Alapítvány támogatására (székhelye: 

Békés, Jantyik M. u. 21-25., képviseli: Mester Péter elnök) 990.000,- 

Ft. 

2. felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint 

támogatásban részesített közhasznú szervezetekkel szerződést kössön az 

1.a)–1.c) pontokban megjelölt összegekkel, azzal, hogy a támogatások 

felhasználásáról a támogatottaknak 2012. március 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:       intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 
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14.) A békési 9544/2 hrsz-ú ingatlan ajándékozási ügye 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

tagja: A bizottság megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 

támogatta az előterjesztést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy az elég nagy 

területű kertet szívesen gondozásába veszi majd a Szociális Szolgáltató Központ, és az ottani 

ellátottakkal megművelik szociális foglalkoztatás keretében. Ennek örülnek, mivel egy 

gondozott, jó állapotban lévő kertről van szó, amelyet továbbra is ilyen gondosan kell 

művelni. Természetesen idővel majd megköszönik az adományozóknak a kertet. Az elhagyott 

és műveletlen kertek sorsával kapcsolatban többször tettek már kísérletet arra, hogy 

próbáljanak valamilyen megoldást keresni. Sajnos sok az elhagyott kert, a korábbi idős 

tulajdonosok vagy elhaltak, vagy már nem tudják úgy gondozni, és áruk sincs a kerteknek. 

Elképzelésük szerint mindenképpen meg kellene őrizni a zöldövezetet a város körül, ezért 

célszerű lenne, ha a város felvásárolná ezeket a gondozatlan kerteket, és befásítanák, mellyel 

már nem lenne annyi munka.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő elhagyta az üléstermet, 

így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2011. (II. 24.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete Bodorik György István 

(anyja neve: Korcsok Etelka, született: 1954. 08. 27., 

személyi azonosító: 1-540827-0970, lakcíme: 5630 Békés, 

Széchenyi tér 2. II/14.), mint a békési 9544/2 hrsz alatt 

felvett zárkerti ingatlan 2/4 arányú tulajdoni hányaddal 

rendelkező tulajdonosának, Korcsok Jánosné (születési 

neve: Vetési Lenke, anyja neve: Offenwagner Erzsébet, 

született: Békés, 1935. 07. 19., személyi azonosító: 2-

350719-1415, lakcím: 5630 Békés, Csabai u. 38/1.) és 

Korcsok János (anyja neve: Szitás Eszter, született: 1931. 

10. 25., személyi azonosító: 1-311025-0768, lakcíme: 5630 

Békés, Csabai u. 38/1.), mint a békési 9544/2 hrsz alatt 

felvett zártkerti ingatlan ¼-¼ arányú tulajdoni hányaddal 

rendelkező tulajdonosainak a fenti ingatlan és törvényes 

tartozékai, illetve a rajta található ingóságok 

tulajdonjogának Békés Város Önkormányzata részére 

ajándékozás útján történő átruházásra vonatkozó ajánlatát 

elfogadja. 



 33 

2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Balázs István egyéni 

ügyvédet az ajándékozási szerződés előkészítésével, annak 

ellenjegyzésével és az ügylettel kapcsolatos ingatlan-

nyilvántartási és adóhivatali eljárás lefolytatásával. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az 

ajándékozási szerződés megkötésére. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

15.) Termálvízfűtés közbeszerzési eljárásának teljes körű közbeszerzési eljárásának 

lebonyolítására érkezett ajánlatok elbírálása 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és az 

írásos kiegészítésben szereplő  határozati javaslatot javasolta elfogadásra.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Előadja, új lehetőségként kínálkozik egy sokkal kedvezőbb, 

15% pályázati önerőt igénylő pályázat. A Kormány most kiemelt fontosságot tulajdonít a 

zöldenergiának, és a képviselő-testület előző döntésének idején még 40%-os önerőt igénylő 

pályázati lehetőségek voltak. Más felhasználók bevonásával a 15% saját erőt már tudná 

vállalni a város igaz, hogy hitelből, de ez 3-4 év alatt megtérülhet. A korábbi támogatási 

intenzitás mellett nem tartották célszerűnek, mivel az 300-400 millió Ft saját erőt igényelt 

volna.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészítés szerinti határozati 

javaslatot. Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő visszatért az 

ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2011. (II. 24.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

21/2011. (I. 27.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

2. Békés Város Önkormányzata felkéri polgármesterét, 

hogy a Békés Megyei Önkormányzattal és a 

Református Egyházzal folytasson tárgyalásokat, hogy 

önkormányzatunkkal együttműködve nyújtsunk be 

pályázatot az intézmények geotermális energiával való 

fűtésére, illetve használati melegvíz-ellátására. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a „Geotermikus alapú hő-, illetve 

villamosenergia-termelő projektek előkészítési és 

projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása” 

KEOP-2011-4.7.0 kiírásra a Békés városban működő 

intézmények fűtését és használati melegvíz-ellátását 

biztosító rendszerének megvalósításához szükséges 

geotermális energiahasznosítás, illetve a kutak fúrási 

helyének meghatározásához szükséges geológiai és 
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egyéb műszaki vizsgálatok, a kutatófúrás elvégzése, 

valamint az energiahasznosításhoz szükséges tervek, 

engedélyezési dokumentációk elkészítésének 

támogatására. Az összköltség bruttó 27,5 millió forint, 

az igényelt támogatás összege bruttó 23,375 millió 

forint, mértéke 85 %. A 15 % saját erő összegét, bruttó 

4,125 millió forintot Békés Város Önkormányzata a 

pályázati céltartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

  

16.) Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Hunyadi tér 1/1. sz. ingatlan 

funkcióváltásához 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2011. (II. 24.) határozata:  

 

6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul a tulajdonát képező 3076 hrsz. alatt felvett, 

természetben 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. szám alatti 

ingatlan területén lévő különállóan épült, „iskolaszolgálati 

lakás”-ként használt épület Pálfi Károly építésztervező által 

készített terveknek megfelelő kézműves műhellyé való 

átalakításához, illetve „szociális foglalkoztató” céljára 

történő átminősítéséhez. 

7. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat 

aláírására, az egyéb szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

Határidő:      értelem szerint 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester  

 

 

17.) Békés Medián Kft. bérleti szerződés módosítása 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és a határozati javaslat 1. pontját azzal a módosítással javasolja elfogadásra, 

hogy a bérleti szerződést ne 3, hanem csak 1 évre hosszabbítsák meg.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a bérlő ennek a bérleménynek a 

bérleti díját rendesen fizeti, de folyamatosan, éveken átnyúló módon más tartozásai vannak az 

önkormányzat felé. Ezért a bérlővel történt egyeztetés alapján azt javasolja, hogy most ezt a 
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bérleti szerződést csak két hónap időtartamra hosszabbítsák meg. A bérlő vállalta, hogy utána 

rendezi az önkormányzat felé fennálló összes tartozását. Sajnos nagyon sok kintlévősége van 

a LISZ Kft-nek is az önkormányzati bérlakásoknál. Úgy gondolja, hogy mindenkivel nagyon 

toleránsak egy bizonyos határig, de a közpénzekkel olyan felelősen kell gazdálkodni, hogy a 

vállalkozás is megmaradjon, de az önkormányzatot se használják ki. Vannak olyan esetek, 

amikor azt tapasztalják, hogy folyamatosan ismétlődnek a tartozások, és a jelenlegi bérlemény 

esetében erről van szó, ezért javasolja a két hónapos meghosszabbítást.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Hasonló gondolatok 

fogalmazódtak meg a bizottság ülésén is, ezért támogatja a polgármester úr által javasolt 

kéthónapos hosszabbítást.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Abban az esetben, ha két hónap alatt rendezi a fennálló tartozását 

a bérlő, akkor esélye van arra, hogy 3 éves szerződést kössenek vele?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez esetben nem zárkóznak el hosszabb bérleti időszaktól, mert a 

bérlő felé biztonságot kell megszabni. Három év is lehet, de úgy kell megfogalmazni a 

szerződést, hogy szigorúan megkövetelik a bérleti díj fizetését.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elfogadja a Polgármester Úr által elmondottakat, de a szavazásnál 

tartózkodni fog a bérlővel való személyes ismeretsége miatt.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Javasolja, hogy a jövőben a bérleti szerződésekben kössék 

ki, hogy ha két-három hónapos csúszás előfordul, akkor a bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a 

városi médiában ezt nyilvánosságra hozzák. Hátha ennek visszatartó ereje lesz a nem fizetés 

tekintetében. Az adótartozással rendelkezők nevét is nyilvánosságra hozzák. Az nem tartható 

hosszú távon, hogy mindig könyörögjenek neki, hogy fizesse ki a tartozását.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A bérlőnek ez a cége nem tartozik az önkormányzatnak, hanem 

egy általa jegyzett másik cég.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Azon lehet gondolkodni, amit Barkász Sándor képviselő úr 

mondott, de azt javasolja, hogy erről ne most döntsenek. Becsületes vállalkozó is kerülhet 

olyan helyzetbe bármikor, bármilyen eset miatt, hogy nem tud folyamatosan fizetni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a bérleti szerződést 

két hónap időtartamra hosszabbítsák meg.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az 

ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2011. (II. 24.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete Békés Medián Kft. (5630 

Békés, Széchenyi tér 6. ügyvezető: Gál László) kérelmét 

jóváhagyja, és bérleti jogviszonyát az 5630 Békés, 
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Széchenyi tér 6. szám alatti üzlethelyiség vonatkozásában 

2011. március 01. napjától 2011. április 30. napjáig (két 

hónap időtartamra) változatlan feltételekkel 

meghosszabbítja.  

2. A Képviselő-testület a helyiségek bérletéről szóló 4/1994. 

(II. 11.) KT rendelet 3. § (2) bekezdése alapján felmentést 

ad a pályáztatás alól.  

3. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a szerződéskötéssel kapcsolatos okiratok 

aláírására. 

Határidő:      értelem szerint 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester  

 

 

18.) Tájékoztató közös tulajdonú fermentáló üzem létrehozásáról 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Arról van szó, hogy egy olyan üzem épülne, amely a 

szennyvíziszapot, és minden egyéb szerves hulladékot feldolgozva gázt állít elő. A gáz 

gázmotorok segítségével villanyáramot, és gőzt termel. Az így termelt áramot a cég eladja az 

áramszolgáltatóknak, melynek bevételéből részesülne az önkormányzat is. Tehát nem az 

önkormányzat cégéről van szó, hanem az önkormányzat társtulajdonos lenne minimális 

mértékben egy ilyen cégben. Ilyen erőművek működnek már a világon, Európában, sőt 

Magyarországon is. Ez szintén arra utal, hogy 2020-ra a zöldenergia, illetve megújuló energia 

arányának el kell érni az összes energia 20%-át, melyet az állam támogat. Az üzem létesítését 

megelőzi egy felmérés az alapanyag biztosítása miatt, melyet 50 km-es körzetből kell 

beszállítani. Ezzel a döntéssel még semmilyen kötelezettséget nem vállalna az önkormányzat. 

Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy működőképes lenne itt egy ilyen üzem, akkor adnák meg a 

megépítésre a lehetőséget.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Azért is jelentős lehet ez a beruházás, mivel a keletkező 

szennyvíziszap döntő része most termőföldre kerül kiszórásra, melyet a jövőben valószínűleg 

korlátozni fognak. Ezzel a megoldással viszont biztosított lenne az itt keletkezett 

szennyvíziszap kezelése. 

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Miért az önkormányzattal közösen akarja létrehozni ezt az 

üzemet a beruházó? Miért nem pl. a Vízművekkel? Továbbá kitűnik az előterjesztésből, hogy 

számtalan más települést is megkerestek; ennek mi lehet az oka? További kérdése, hogy miért 

az önkormányzattal akarják megcsináltatni a döntés-előkészítő tanulmányt? A maga részéről 

nem fogja megszavazni, és óvatosságra inti a képviselő-testületet is, mert ilyennel egyszer 

már befürödtek.  

 

ILYÉS PÉTER környezetvédelmi referens: Válaszában elmondja, a határozati javaslatba 

azért került be, hogy készítsék el a döntés-előkészítő tanulmányt, mert így nagyobb rálátása 

lesz az önkormányzatnak. Nem ők fogják elkészíteni, hanem velük együtt fogja elkészíteni ez 

a vállalkozás azért, hogy minden egyes fázisában lássák, hogy megfelelő adatok kerülnek a 
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tanulmányba. A döntés-előkészítő tanulmány készítése nem fog pénzbe kerülni az 

önkormányzatnak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 

Békés Város közigazgatási területén fermentáló üzem 

létesítését, felhatalmazza polgármesterét a döntés 

előkészítő tanulmány előkészítésére. A Képviselő-testület 

felkéri polgármesterét, hogy az elkészült anyagokat a 2011. 

áprilisi testületi ülésre terjessze elő. 

 

Határidő:  2011. áprilisi soros képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

19.) Földgáz megyei közös beszerzése a szabadpiacról 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester. Elmondja, hogy ezzel a konzorciummal már harmadízben 

próbálnak minél olcsóbb gázárat kialkudni. Ez a tavalyi évben komoly megtakarítást hozott 

az önkormányzatnak, ezért az idén már újabb megtakarítás nem várható, de ellenkező esetben 

lényegesen többe kerülne a gázbeszerzés. Mindenképpen javasolja elfogadni a határozati 

javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő elhagyta az 

üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2011. (II. 24.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 

a) résztvevőként csatlakozik a közös 

földgázbeszerzésre irányuló szindikátushoz, 

b) jóváhagyja a határozat mellékletét képező 

Szindikátusi Szerződés tervezetét, 

c) felkéri intézményeit, hogy a csatlakozzanak a 

gázbeszerzési szindikátushoz. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a 

szindikátusi szerződés, továbbá a beszerzési eljárás során 

kiválasztott ajánlattevővel a szállítási szerződés aláírására, 

valamint arra, hogy a közös földgázbeszerzés ügyében 

eljárjon. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 44/2011. (II. 24.) 

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.  

 

Interpellációkra adott válaszok:  

 

1. Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz 

 

IZSÓ GÁBOR Polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A választ elfogadja.  

 

2.Vámos László képviselő interpellációjára adott válasz 

 

IZSÓ GÁBOR Polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.   

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Korábban a Malomasszonykertben voltak ilyen problémák, 

egyszer a Szécsény-kerti problémákra is oda kellene figyelni. A választ nem fogadja el.  

 

IZSÓ GÁBOR Polgármester: Mivel a képviselő nem fogadta el a választ, megkérdezi a 

képviselő-testületet, hogy elfogadja-e, melyet szavazásra bocsát.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2011. (II. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Vámos László 

képviselőnek a Szécsény-kertbe vezető utak rendbetételével 

kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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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:  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A Kossuth utca – Csíkos utca sarkon kivágták a nyárfákat, és 

akkor a lakóknak ígéretet tettek arra, hogy pótolják ott a fákat. Azóta két hársfát ültettek csak. 

A lakók megkeresték azzal a kérdéssel, hogy mikor történik újabb fásítás.  

 

Ennek kapcsán további kérdése, hogy az idei tervben milyen fásítási program van a város 

területére tervezve? Illetve konkrétan a Kossuth utcai kivágott fák pótlására milyen koncepció 

van?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elhangzott interpellációkra majd írásban fognak válaszolni. 

Egyben felhívja a képviselő figyelmét, hogy az SZMSZ szerint az interpellációt írásban is be 

kell nyújtaniuk a képviselőknek. Ennek megfelelően kéri a képviselőt, hogy írásban is nyújtsa 

be az interpellációját.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Tapasztalata szerint a kirakott PET palackokat nem szállították 

el már sem januárban, sem februárban. Korábban úgy határozták meg, hogy minden hónap 2. 

hétfőjén szállítja el a szolgáltató ezeket a palackokat. Ezzel kapcsolatban kér felvilágosítást.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Ez valóban így van, majd fel fogja hívni a szolgáltató 

figyelmét a palackok megadott napokon történő elszállítására. Saját tapasztalata, hogy az 

általa kihelyezett palackokat elszállították.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, majd egy munkacsapatot bíznak meg a 

szemétszállítási koncepciónak az átdolgozásával, mert nincs rendben, sokkal jobban oda kell 

rá figyelni. Felhívják a szolgáltató figyelmét, hogy tegyen eleget a vállalt kötelezettségeinek. 

 

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  

 

 

 

 


