
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2010. december 16-án, a Városháza 
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött  üléséről.  
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 
 Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László, 
 Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Erdős Norbert, Blaskovits Péter, 
 Pataki István képviselők 
 
 Tárnok Lászlóné jegyző  
 Békés Megyei Vízművek Zrt. részéről:  
 Szeverényi György Közép-Békési Területi Mérnökség vezető  
 Seben Pál Regionális Mérnökség vezető 
 Ladányi Zoltán Békés Városi Rendőrkapitányság vezetője 
 Csetneki Erika Groupama Garancia Biztosító üzleti vezetője 
 Koszecz Sándor Békés Városi Kulturális Központ igazgatója 
 Nagy Károlyné Békési Kistérségi Általános Iskola gazdaságvezetője 
 Szojka Petronella Békési Román Kisebbségi Önkormányzat  
 képviselője 
 Méri Zoltán LISZ Kft. ügyvezetője  
 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 
 Szegfű Katalin Békési Újság 
 Vámos Zoltán Békés Tv 
 Szűcs Gáborné Civil Ház koordinátora 
 Nagy Szilvia Városi Diákszövetség elnöke 
 Mucsi Nikolett diákpolgármester 
 Váczi Julianna gazdálkodási osztályvezető 
 Gál András műszaki osztályvezető 
 Dr. Csarnai Judit hatósági osztályvezető 
 Dr. Farkas László jogi munkatárs  
 Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó 
 Kálmán Tibor sportreferens 
 Sápi András oktatási referens  
 Márkus Katalin ügyintéző 
 Nagy József ügyintéző 
 Krattinger Linda ügyintéző 
 Kiss Tamás ügyintéző 
 Jeneiné Lagzi Mária piacvezető 
 a polgármesteri hivatal munkatársai 
 meghívottak 
 
Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 h 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, Az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel mind a 11 képviselő jelen 
van.   
 
Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy tárgyalják meg az alábbi, 
meghívóban nem szereplő, sürgősségi indítványnak nem minősülő egyéb előterjesztéseket is:  
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IV/15. sorszámmal:  Tag delegálása a Békés Megyei Vízművek Zrt. felügyelő bizottságába 

– nyílt ülésen 
IV/16. sorszámmal:  Szakorvosi rendelések szüneteltetése – nyílt ülésen 
IV/17. sorszámmal:  DAREH elnökségi tagok delegálásának jóváhagyása – nyílt ülésen 
IV/18. sorszámmal:  A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ingatlanhasználati 

kérelme – nyílt ülésen  
 
Szavazásra bocsátja a fenti javaslatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
416/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. december 16-i 
ülése napirendjére felveszi az alábbi, sürgősségi 
indítványnak nem minősülő egyéb előterjesztések 
tárgyalását:  
 
IV/15. sorszámmal:  Tag delegálása a Békés Megyei 

Vízművek Zrt. felügyelő bizottságába 
– nyílt ülésen 

IV/16. sorszámmal:  Szakorvosi rendelések szüneteltetése – 
nyílt ülésen 

IV/17. sorszámmal:  DAREH elnökségi tagok 
delegálásának jóváhagyása – nyílt 
ülésen 

IV/18. sorszámmal:  A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület ingatlanhasználati kérelme – 
nyílt ülésen  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A IV/12. sorszámú, Dánfoki Üdülőközpont hasznosítása tárgyú 
egyéb előterjesztés esetében a képviselő-testületnek döntenie kell, hogy zárt, vagy nyílt ülésen 
tárgyalja meg. A maga részéről a nyilvános tárgyalást javasolja, melyet szavazásra bocsát.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
417/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. december 16-i 
ülésén a Dánfoki Üdülőközpont hasznosítására vonatkozó 
IV/12. sorszámú egyéb előterjesztést nyílt ülésen tárgyalja 
meg.  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti határozatok figyelembevételével szavazásra bocsátja a 
napirend elfogadására vonatkozó javaslatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
418/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. december 16-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. 2011. évi Bűnmegelőzési Program 
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

III. El őterjesztések 

1. Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója 
K ö z m e g h a l l g a t á s   keretében 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

2. Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről, a 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

3. A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

4. Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester         

IV.  Egyéb előterjesztések  

1. Tájékoztató az aradi vízátvezetésről  
2. Az önkormányzat tisztségviselői számára kínált biztosítási lehetőség  
3. A vásárokról, piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
4. Az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
5. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
6. Otthoni szakápolás ellátására kötött megbízási szerződés meghosszabbítása 
7. A LISZ Kft. további működtetése, átalakítása 
8. Pályázat benyújtása a Békési Városháza felújítására 
9. Beszámoló a Roma Koordinációs Tanács 2010. évi munkájáról 
10. Tájékoztató településőrök foglalkoztatásáról 
11. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások 
12. Dánfoki Üdülőközpont hasznosítása 
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13. Tag delegálása a Békés Megyei Vízművek Zrt. felügyelő bizottságába 
14. Szakorvosi rendelések szüneteltetése 
15. DAREH elnökségi tagok delegálásának jóváhagyása 
16. A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ingatlanhasználati kérelme    
17. Aljegyzői állás betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása 

 Zárt ülésen 
18. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 
 
V. Bejelentések, interpellációk 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

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

eseményekről, értekezletekről 
 
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, és a meghívott 
vendégeket, hogy 2010. december 15-től a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának 
vezetője Váczi Julianna, akit bemutat a jelenlévőknek, és jó munkát kíván részére.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő-testület és a maga nevében is jó munkát kíván az új 
osztályvezetőnek.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tegnap este egy 
nagyon színvonalas karácsonyi hangverseny volt a Református Templomban. 
 
Megragadja az alkalmat, és szeretettel várja minden képviselő-társát az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság hétfőn, 13.30 órakor kezdődő rendkívüli ülésére, ahol a készülő új oktatási 
törvény, illetve a pedagógus életpályamodell koncepcióját véleményezik. Kéri a képviselőket, 
hogy az esetleges véleményüket elektronikus formában is juttassák el.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását a szóbeli kiegészítésekkel együtt.  
  
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:                      
 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
419/2010. (XII. 16.) 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  
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok 
    végrehajtásáról 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
420/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Jelentés lejárt határidejű határozat végrehajtásáról 
 
1.) 2011. évi Bűnmegelőzési Program 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 
sportnyár és az internetkuckó két olyan rendezvény, amelyet személy szerint is figyelemmel 
kísért. A fiatalok nyári szünidei szabadidő-eltöltésében nyújtanak segítséget, melyet szeretne, 
ha 2011-ben is megvalósulna.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
előterjesztést.  
 
Személyes kérése van a kapitányságvezető úrhoz. A lakosság részéről már több esetben 
érkezett olyan bejelentés, hogy ha valaki kihívja a rendőrséget egy rendbontási, vagy egyéb 
esethez, akkor a rendőrök, amikor kimentek a helyszínre, név szerint közölték a rendbontóval, 
hogy ki tett feljelentést ellene. Véleménye szerint ez nem engedhető meg, kéri a 
kapitányságvezető urat, hogy figyelmeztesse erre a kollégáit, mert nem tartja korrekt 
eljárásnak.  
 
Visszatérő problémafelvetés részéről a drog terjedése. Nagyon sokan küzdenek ellene, de 
egyre inkább azt tapasztalják, hogy valamilyen módon mégis terjed az egész városban. Azt is 
tudják sokan, és véleménye szerint a rendőrség is tudja, hogy kik azok, akik terjesztik. 
Kérdése, miért nem dolgoznak ki valamilyen tervet, ami alapján meg lehetne fogni őket? 
Biztos benne, ha azt a 2-3 embert megfognák, aki a legtöbb szerepet játszik ebben, 70-80%-
kal is csökkenne a drogfogyasztás.  
 
LADÁNYI ZOLTÁN kapitányságvezető: Az elhangzott első kérdésre válaszolva előadja, 
amennyiben jogsértést észlelnek csendháborítás, garázdaság szabálysértése, bűncselekmény 
esetén, ezekben az esetekben a feljelentést megküldik az illetékes Városi Bírósághoz, amely 
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az ügyben az eljárást lefolytatja. A feljelentésben természetesen közölniük kell, hogy ki volt a 
bejelentő, és az elkövető. Természetesen megvannak a lehetőségei annak, hogy a bírósági 
eljárás keretében, illetve csendháborítás esetén az önkormányzati eljárásban a személyes 
adatok kezelésével meg lehet védeni a bejelentő személyi azonosságát. Nem a rendőrség közli 
tehát közvetlenül, hanem más szervektől is az elkövető tudomására juthat a bejelentő neve, 
hiszen iratbetekintési joga is van az elkövetőnek, szabálysértőnek.  
 
A másik kérdésre elmondja, hogy visszatérő probléma a kábítószer terjesztése és fogyasztása. 
Folyamatosan figyelemmel kísérik ezeket a személyeket. Ebben az évben 16 ügyben 
folytattak eljárást kábítószerrel való visszaélés ügyében összesen 18 fővel szemben. 
Természetesen a rendőrségnek az a feladata, hogy a terjesztőket fogják el, bizonyítsák rájuk a 
bűncselekményt. A múltkori beszámoló alkalmával elmondta a képviselő-testületnek, hogy 
azt megelőzően fogtak el Békés Város belterületén egy elkövetői kört, akik előzetes 
letartóztatásba kerültek, és folyamatban van ez az ügy. Továbbra is figyelemmel kísérik, és 
várják a bejelentéseket, és várják azokat a szülőket is, akiknek a gyermekük kábítószert 
fogyaszt alkalmanként, ugyanis ez vétségnek számít, és ha vállalja az orvosi gyógykezelést, 
akkor nem kap büntetést. Azonban várják azokat a lakossági bejelentéseket is, hogy a 
fogyasztók kiktől vásárolták a kábítószert. Természetesen képben vannak, dea rendőrségnek 
bizonyítania kell, erre megfelelő eljárásaik vannak.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Konkrét esetekről hallott, amikor a rendőrök a helyszínre 
kiérkezéskor azonnal közölték az elkövetővel, hogy ki tett ellenük bejelentést a rendbontás 
miatt.  
 
LADÁNYI ZOLTÁN kapitányságvezető: Kéri, hogy majd négyszemközt közölje vele a 
képviselő úr a konkrét eset kapcsán tudomására jutottakat, és ki fogja vizsgálni.   
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Sajnos az a probléma véleménye szerint, hogy helyben 
hiába intézkednek, ha magasabb szinten enyhe büntetéseket szabnak ki. Igazából nagyon 
nehéz intézkedni a drogosokkal szemben, és nagyon nehéz bizonyítani is sok esetben annak 
ellenére, hogy tudják kikről van szó.  Valamilyen módszert ki kellene dolgozni arra, hogy 
elfogják ezeket az elkövetőket.   
 
LADÁNYI ZOLTÁN kapitányságvezető: Erre megvannak a rendőrség módszerei, melyet 
igazolt az említett év eleji eset is.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak találta.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A program megtárgyalása minden évben kiemelt fontosságú, 
jelentőségű, de még inkább a végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése. Ebben az évben még 
kiemeltebb lehet a kérdés, hiszen a drogprobléma, a fiatalkorú bűnözés, a szegénység várható 
elmélyülése azzal jár, hogy a bűn útjában könnyebben megnyílik az ajtó egyesek előtt. A 
másik oldalon pedig bíznak abban, hogy a megelőzésre, elhárításra szánt lehetőségek 
szélesednek. Egyrészt azzal, hogy a rendőrség kiemelt szerepkört kap az új kormány 
koncepciójában, mely szerint egy megerősített rendőrség a cél. Nyilván idő kell ahhoz, hogy 
ezt létszámban és anyagilag is elérjék. A településőri, mezőőri szolgálatot is szeretnék 
megtartani, és számítanak a Polgárőrség segítségére is. Eddig közhasznú foglalkoztatás 
keretében tudtak nagyobb létszámot bevonni ebbe a munkába. A jövő évi lehetőségek változni 
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fognak, a közhasznú munkavégzés zömmel négyórás foglalkoztatás keretében lesz lehetséges, 
gondolja, hogy ennek az ellensúlya lesz az, hogy majd megerősítik a rendőrséget.  
 
Hangsúlyozza, hogy azok a közösségek, amelyek fenntartják a közösségi szolgálatot, pl. 
sportközösség, más irányba szocializálják a társadalmat, ezért ezeket nagyon fontosnak tartja, 
és kevés pénzzel megoldhatók. Felhívja mindenki figyelmét arra, hogy minden területen a 
közösség ereje az, ha akár egy gyermek-, fiatalkorú-, vagy gyermekbűnözést megelőz, mert 
hatásosan kiegészítheti a hivatalos szervek tevékenységét. Erre épül a jövő évi költségvetési 
koncepció egy része is, hogy ezeket a közösségeket megtartsák, megerősítsék.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett 
határozati javaslatot.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Vámos László képviselő elhagyta az üléstermet, 
így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
421/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
1. Békés Város Képviselő-testülete elfogadja Békés Város 

2011. évi Bűnmegelőzési Programját.  

2. Felkéri polgármesterét, hogy a 2011. évi költségvetésben a 
program végrehajtásához szükséges forrásokat a 
lehetőségekhez mérten biztosítsa, illetve a 2012. évi 
részletes Bűnmegelőzési Programot terjessze elő a 
képviselő-testület 2011. decemberi ülésére.   

 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési 

koncepciója -   k ö z m e g h a l l g a t á s   keretében 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közmeghallgatást meghirdették 
a különböző fórumokon, és bárki véleményt nyilváníthat ennek a napirendi pontnak a 
keretében a koncepcióról, de természetesen más egyéb témában is szólhatnak a jelenlévők. Az 
egyéb hozzászólásokra a koncepció után lesz lehetőség.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a koncepciót. Felmerült viszont, és aggodalomra ad 
okot az anyagban is részletezett közmunka program átalakítása, mivel eddig az önkormányzat 
intézményeiben  nagyon sok feladatot ennek keretében láttak el. Komoly gondot fog jelenteni, 
ha nem tudnak annyi embert bent tartani ebben a rendszerben, mint eddig.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az anyagot. 
Személy szerint is az a véleménye, hogy  a realitásoknak megfelel a koncepció, de ebből 
akkor lesz majd valóság, ha megkapják a végső adatokat, és pontosan tudni fogják, hogy 
mennyiből, és hogyan gazdálkodhatnak a következő évben. A jelenlegi ismereteik szerint 
nagyon jónak tartja a koncepciót, de nagy kérdés, hogy később ez hogyan fog teljesülni.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Kérdése, hogy az intézményeknél a bértömeg-gazdálkodás ezek 
szerint megszüntetésre kerülne? Arra gondol, ha az intézményeknél bérmegtakarítás van, 
akkor ezt saját belátásuk szerint felhasználhatják?  
 
VÁCZI JULIANNA  osztályvezető: Válaszában elmondja, úgy gondolja, hogy valószínűleg az 
előző évek gyakorlatát fogják követni, tehát amikor a költségvetést elfogadják, a költségvetési 
rendeletben szabályozzák ezt a kérdést, és meghatározzák, hogy milyen jogosítványaik 
lesznek a költségvetés végrehajtása során az intézményvezetőknek. Úgy emlékszik, hogy a 
korábbi években lehetőségük volt arra az intézményvezetőknek, hogy ha az elég szoros 
tervezés ellenére a bérből meg tudnak takarítani, azt felhasználhatják év végén, november 
környékén saját belátásuk szerint. Ez majd a képviselő-testület döntésén múlik a költségvetési 
rendelet elfogadásakor. 
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Aggályosnak tartja, hogy a kormány a közmunka program 
átalakításához hasonlóan a belvízgazdálkodással kapcsolatos koncepcióját is át fogja 
alakítani. Nevezetesen a helyi önkormányzatoktól elveszik ezt a területet, és nyilván a pénzt 
is. Ezt az információt ma reggel hallotta a környezetvédelmi államtitkártól. Ez ellen fel 
kellene emelni a hangjukat, mert ha nem folyik le a belvíz, akkor az állampolgárok az 
önkormányzathoz fognak jönni, hogy segítsenek. Ezért kéri az országgyűlési képviselőt, hogy 
szóljon az ügy érdekében. Ezt a problémakört figyelemfelhívásnak szánja.  
 
A koncepció olyan, amilyen, elmondta a bizottsági ülésen, hogy az első 5 oldal blabla, nem 
mond semmit. Hiányolja belőle a városgazdálkodási koncepciót, miközben a LISZ Kft. 
átalakításáról már ezen a testületi ülésen is tárgyalni fognak. Az önkormányzati 
vagyongazdálkodás koncepciója sem körvonalazódik a koncepcióban. Részkérdés ugyan, de 
utal arra a korábbi testületi határozatra, hogy ha megtakarítás lesz a közbeszerzési eljárások 
kapcsán, akkor ennek bizonyos százalékát a konyhák korszerűsítésére fordítják. Ezt a 
tervezéskor nem kellene figyelmen kívül hagyni, bár most a koncepcióból kimaradt.  
 
A koncepciót amiatt a szemléletmód miatt nem fogja megszavazni, hogy a bevételeknél 
mindig infláció felett kötelező gondolkodni, pl. intézményi bevételeknél, és a kiadásoknál 
pedig az infláció alatt, pl. szociális kiadásoknál. Ezt át kellene gondolni, nem kellene ilyen 
mereven lehatárolni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésként, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban 
a következőket adja elő. Az előterjesztett koncepciót a jelenlegi információk alapján állították 
össze, tartalmazza a fő irányvonalakat. Céljuk az, hogy a következő évben a település 
működőképességét megtartsák, a megkezdett beruházásokat befejezzék, és beüzemeljék. 
Ehhez kell majd előteremteni a megfelelő anyagiakat. Az már eleve látszik, hogy ehhez a 
lehetőségeik szűkülni fognak az előző évhez viszonyítva is. Minden év végén elmondják, 



 9 

hogy a következő év nehezebb lesz, de ez most fokozottan érvényes, hiszen olyan átalakítások 
várhatók, mint pl. a közmunka program, vagy egyéb más olyan feladatok, amik az 
önkormányzatra hárulnak. A bevételek ugyanakkor csökkenni fognak, pl. az iparűzési 
adóbevétel, vagy a kötvényforrás kamatbevétele. Ugyanakkor az új beruházások beüzemelése, 
mint az uszoda, járóbeteg szakellátó, Dánfok működtetése plusz forrásokat igényelnek. E 
mellett csökken a lakosságszám, így csökken a normatív támogatás. Ezek azt jelentik, hogy 
valószínűleg alapvető változásokat kell végrehajtani bizonyos területeken. A kormány, és a 
költségvetés vezérelve az, hogy a kötelezően végrehajtandó feladatokat támogatja, a nem 
kötelező feladatokat pedig nem. Ezért ezeket csak akkor tudják továbbra is felvállalni, ha lesz 
rá anyagi forrása az önkormányzatnak. Elsődleges a kötelező feladatok maradéktalan ellátása, 
bár ebben is vannak még tartalékok. A nem kötelező feladatok azok, amelyek a várost 
úgymond élhetővé teszik, ezeket is el kell látni, de elképzelhetőnek tartja, hogy itt 
visszalépésre is sor kerülhet. Arra senki ne számítson, hogy bármilyen területen bővülés lesz a 
nem kötelező feladatokat illetően. A végrehajtott beruházások fontos hiányt pótoltak, 
munkahelyeket teremtettek, stb., de az első évben nyilván több pénzbe kerülnek, és ezeket 
mindenképpen be kell üzemelni. Ugyanakkor szeretnének olyan újabb lehetőségeket 
bekapcsolni a bevételi forrásokba, mint pl. az említett városgazdálkodási feladatok 
átszervezése, profitorientált tevékenység folytatása. Ennek elindítására már szerepel is 
előterjesztés a mai testületi anyagok között. Szeretnék továbbá fejleszteni a turizmust a 
Dánfoki Üdülőközpont önkormányzati üzemelésben tartásával, ehhez egy pályázatot is 
elnyertek, melynek keretében eredeti funkciójában, ifjúsági tábor funkcióban tudnák 
működtetni. Reményeik szerint így előbb-utóbb a saját bevételeiből tud működni. Tehát 
bizonyos átrendeződés várható a gazdálkodásban. Ezek olyan döntések, amelyeket a 
későbbiekben meg kell hozni. Azért mondta el most ezeket, mert szeretné mindenkiben 
tudatosítani, hogy milyen lehetőségek várhatók.  
 
Pataki István képviselő felvetésével egyetért, valóban ki kellett volna egészíteni a koncepciót 
a LISZ Kft. gazdálkodásának az átszervezésével.  
 
A közmunka program átszervezése nagy nehézség elé állítja az önkormányzatot, az önerő 
mértéke változik, legtöbb program 20% önerőt igényel, bizonyos esetekben 0 – 10%-ig, és 
főként a 4 órás foglalkoztatást támogatják központilag. Az elmúlt időszakban 500 fő feletti 
létszámot foglalkoztatott az önkormányzat összesen, átlagosan 160 főt. A következő 
időszakban kb. 1100 főt kell foglalkoztatni, de rövidebb ideig, tehát nagyon nagy feladatot 
igényel a munka megszervezése és hatékonysága. Az intézményeknél jelentős feladatokat 
láttak el közmunka keretében, pl. parkgondozás, éjjeli őrzés. Még azt sem tudják most, hogy a 
közmunka szervezőkre milyen támogatást kapnak. Az biztosan látszik, hogy ezen a területen a 
saját erő legalább dupláját be kell tervezni, mint az elmúlt évben.  
 
A nem kötelező feladatok esetében törekedni kell spórolni, összevonni, vagy egyéb 
módszereket találni a források egyéb módon történő feltárása mellett. A csökkentés a 
legutolsó, amit megtesznek, mert a kultúrától, vagy a sporttól nem szívesen vesznek el pénzt, 
túl sokat nem is lehet, de elképzelhető, hogy ehhez is hozzá kell nyúlni.   
 
BLASKOVITS PÉTER képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is jelezték, hogy a LISZ Kft-
vel kapcsolatos városüzemeltetési problémát kicsit bővebben kellett volna szerepeltetni a 
koncepcióban. Bár a következő napirendi pontok egyike ez lesz, és elképzelhető, hogy a 
következő évben valamilyen változás be fog következni. Nyilvánvalóan a pénzügyi vonzatát 
most még nehéz megbecsülni.  
 



 10 

Elfogadják azt, és úgy látják, hogy nagyon nehéz egy koncepciót úgy kidolgozni egy 
gazdasági évre, amikor a gazdasági szabályozók jelenleg alakulnak, módosulnak és várhatók 
még további változások, egyelőre csak terveket hallani.  
 
Hiányolják még a koncepcióból a vállalkozásoknak megfelelő környezet kialakítására 
vonatkozó elképzeléseket, hiszen egy önkormányzatnak az élhető város, település 
működtetése a feladata, és ebbe beletartozik az is, hogy a vállalkozókat a lehetőségekhez 
mérten tudja támogatni, hiszen vélhetően előbb-utóbb munkahelyeket fognak teremteni. 
Nyilván ez nem egyszerű dolog, de azért koncepcionális szinten várták volna, hogy kicsit 
részletesebben belekerüljön.  
 
Felhívják arra a figyelmet, és hasonlóan gondolkodnak, amit polgármester úr is említett, hogy 
mindenképpen meg kell vizsgálni az önkormányzat intézményrendszerét, a belső tartalékokat 
mobilizálni kell a jövő évben. Véleményük szerint ez lesz az első olyan kritikusabb év, 
amikor át kell állni egy teljesen más gazdasági struktúrára. Úgy látják, hogy a város anyagi 
kondíciója a jelen pillanatban nem ad aggodalomra okot, de a jövőt így látnák célszerűnek 
felépíteni. Ezzel együtt tudják elfogadni a koncepciót.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bár kimaradt a koncepcióból, de természetesen továbbra is 
működtetni szeretnék a Vállalkozói Alapot, illetve az Inkubátorház is rendelkezésre áll. Az új 
testületnek sem változik a vállalkozásokhoz való viszonyulása, hasonlóan támogatni kívánják, 
mint az előző időszakban.  
 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
422/2010. (XII. 16.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi költségvetési koncepcióban rögzített 
irányelveket elfogadja, melynek alapján elkészített, és 
valamennyi bizottság által véleményezett 
költségvetési rendelet-tervezetet a februári képviselő-
testületi ülésre beterjeszteni szükséges. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
Határidő:  2011. február 15. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri Tárnok Lászlóné jegyzőt, hogy a 2011. évi 
költségvetés előirányzatait az önálló gazdálkodási 
jogkörű intézmény vezetőkkel egyeztesse le, melynek 
eredménye kerüljön beépítésre a költségvetési-
rendelet tervezetbe. 

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző 
Határidő:  2011. január 25. 
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 IZSÓ GÁBOR polgármester: Mint elmondta, lehetőségük van a jelenlévőknek egyéb 
témákban is szólni a közmeghallgatás keretében.  
 
Csak részben tartozik ide, de érintheti az elfogadott költségvetési koncepciót, bár nem 
befolyásolja, és ez a zöldenergia és az energiatakarékosság. Ehhez a mai napon jelentkezett be 
a békési lakosú Pardi Sándor a BM Panel ügyvezetője és társa, akik szeretnék elmondani az 
ezzel kapcsolatos javaslatukat, amit már korábban volt alkalma megismerni. Javasolja, hogy 
hallgassa meg a képviselő-testület is ezt a javaslatot. Átadja a szót Pardi Sándor 
ügyvezetőnek.  
 
PARDI SÁNDOR: Előadja, hogy kollégájával, Bondár Sándorral évek óta tevékenykednek 
ingatlanfejlesztésben mérnökökként. Az ügyben keresték meg ma a képviselő-testületet, hogy 
felhívják a képviselők figyelmét az energia-megtakarítást eredményező felújítások égető 
sürgősségének átgondolására. Ugyanis a magyarországi lakásállomány 90%-a nem felel meg 
a követelményeknek, az európai uniós követelményektől pedig olyan messze vannak, mint 
Makó Jeruzsálemtől. Ezekben a lakásokban mindamellett, hogy drágul az élet, az 
életminőség, a komfort fokozatosan csökken. A következő problémák fordulnak elő: 
penészesednek, hidegek, befúj a szél az ablakon, ázik, omlik a vakolat, de legfőképpen 
nagyon drágák. Ez az új társasházakra, és a családi házakra is igaz. A fogyasztás azért nem 
emelkedik véleményük szerint, mivel nagyon drága, ezért kénytelenek az emberek 
lekapcsolni a fűtést. El kell ismerni, hogy előbb-utóbb minden házat egy energia-
megtakarítást eredményező felújítás alá kell vonni. A gáz ára hat év alatt 150%-ot emelkedett. 
A lakások felújításához szükséges megtakarítással nem rendelkezik a magyar családok 99%-a. 
Itt jönne be az önkormányzat szerepe. Az állam az ún. panelprogramokkal már felállította a 
támogatási rendszerét, amely társasházaknál 33%-os, családi házaknál 30%-os. Pár ezer lakás 
felújításánál már közreműködött, ezért tapasztalatai alapján elmondhatja, hogy az állami 1/3 
és az önkormányzati 1/3 támogatással felújíthatók a lakások. Ha az önkormányzat egyáltalán 
nem tudja támogatni a felújításokat, akkor azokra nem vállalkoznak a lakók, de ha legalább 
10%-kal támogatja az önkormányzat, az már elindítja a folyamatot. Egy átlaglakás felújítása 
az előző pályázatban 1.800.000 Ft körül volt. Ennek 10%-a 180.000,- Ft lenne, amit az 
önkormányzat vállalna. Békésen számításaik szerint 2.000 db társasházi lakás van, ez kb. 36 
millió Ft kiadást jelentene az önkormányzatnak, ha vállalná.  
 
Ezek a pályázatok megkövetelik egy beruházás-bonyolító cégnek a jelenlétét, hiszen a közös 
képviselők nem képesek ezeket elkészíteni, rengeteg számítás, mérnöki munka, egyeztetés 
szükséges hozzá. Tíznél is több mérnököt igényel egy nagyobb ház felújítása. Ezért Bondár 
Sándor kollegájával a nyáron alapítottak egy ilyen céget azzal a célzattal, hogy felkarolják 
békési, illetve a Békés megyei ingatlanok felújítását, tekintettel arra, hogy az a 8-10 multi, aki 
beruházás lebonyolításban Magyarországon jelen van, nem jelent meg még Békés megyében, 
illetve igen kis számban.  
 
Egy ilyen cégnek az a feladata egy ilyen beruházásban, hogy az első lakógyűlés 
lebonyolításától kezdve egy átgondolt energetikai koncepciót kell a lakók elé tárni, és a 
beruházás megtérülésének szempontjából lehető legoptimálisabb feltételeket kell biztosítani. 
Meg kell írni a pályázatokat, meg kell pályáztatni, és az öt éves monitoring is az ő feladatuk 
volna, amit az állam megkövetel. Szeretné, ha helyi kivitelezők végeznék ezeket a munkákat, 
mert a multik hozzák magukkal a saját kivitelezőiket Budapestről, Nyíregyházáról, 
Miskolcról, stb. de ezt nem szeretnék.  
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Feladat még a pénzügyi résznél, hogy a társasházak által önerőre felvett pénznek az egy 
lakásra jutó törlesztő részletét annak az összegnek a környékén tartsák, amit ezek a lakások a 
fűtéssel egy hónapban megspórolnak.  
 
Röviden érinteni kívánja a KEOP pályázatokat is. Polgármester úrhoz eljuttattak hét elején 
egy levelet, melyben felajánlották, hogy akármelyik középület, vagy közintézmény, illetve 
konkrétan az EEI és Rendelőintézet energia-felújítási koncepció tervét elkészítik teljesen 
ingyen. Ezt beillesztik egy tavalyi KEOP pályázatba, ugyanis most ezekre a felújításokra 
nincs elég pályázat. Megnézik, hogy mennyi állami támogatás jár egy ilyen felújításra, mit 
lehet vele megtakarítani, és mennyi a megtérülési idő. Illetve hallott olyan törekvéseket, hogy 
a város vezetése gondolkozik a geotermikus energián, a termálvízen. Olyan koncepciók is 
készíthetők, amelyek a termálvizes fűtéshez vannak igazítva, adott esetben pl. padlófűtés, 
falfűtés.  
 
Ha felkeltette a képviselő-testület érdeklődését az ajánlatuk, reméli, hogy napirendre fogja 
venni a társasházak felújításának önkormányzati támogatását.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni az EEI és Rendelőintézet esetében tett felajánlást, 
melyet természetesen elfogadnak. A terveknek megfelelő nagyságrend arányában fognak 
majd dönteni, hogy tudja-e az önkormányzat az anyagi lehetőségének függvényében 
támogatni. Mindenképpen szeretnék, hogy ez a dolog valamilyen módon elinduljon annál is 
inkább, mivel békési vállalkozókról van szó. Bár egy nagyobb panelprogram közbeszerzés-
köteles, ezért nagyon nehéz bármiféle ígéretet tenni, de a felajánlott tervet elfogadják, és bízik 
benne, hogy az együttműködésük a jövőben még szorosabb lehet. Ennél konkrétabbat 
pillanatnyilag nem tud mondani. Megköszöni a vállalkozók részvételét és a tájékoztatást.  
 
Mivel más hozzászóló nincs, a közmeghallgatást befejezettnek tekinti, és folytatják a testületi 
ülést az elfogadott napirendnek megfelelően.        
 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetésének I-III.  negyedévi teljesítéséről, a 2010. évi 
költségvetési rendelet módosítása 

 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a beszámolót. A kamuti tartozással kapcsolatban 
elmondja, hogy augusztus 31-i állapotnak megfelelően rendezték a kintlévőségüket.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, kötöttek egy megállapodást 
Kamut Önkormányzatával, mely szerint az abban foglaltakat teljesítették.   
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolta mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság szintén megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta a 
beszámolót és a rendelet-tervezetet.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra 
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.   
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
423/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készített 
tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.   
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2010. (XII. 17.)  r e n d e l e t e :  

 
A 2010. ÉVI KÖLTÉSGVETÉSRŐL  

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.  

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság szintén megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta a 
rendelet-tervezetet.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett rendelet-tervezetet.   
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2010. (XII. 17.)  r e n d e l e t e :  

 
A 2011. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a munkatervi javaslatot az írásos kiegészítéssel együtt, 
melyben a bizottság januári ülésén javasolják megtárgyalni a Belencéres Néptáncegyüttes 
tevékenységéről szóló tájékoztatót.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és az írásos kiegészítésben foglalt javaslatokkal 
együtt támogatta.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett munkatervi javaslatot a bizottságok javaslatainak figyelembevételével, amelyet 
az írásos kiegészítés tartalmaz.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
424/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. I. félévi 
munkatervét az előterjesztésben, és az írásos kiegészítésben 
foglaltaknak megfelelően, a jegyzőkönyv 1. számú 
melléklete szerint elfogadja.  
 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:  E g y é b     e l ő t e r j e s z t é s e k  
 
1.) Tájékoztató az aradi vízátvezetésről 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Előadja, hogy az aradi vízátvezetéssel, mint alternatív 
megoldással kapcsolatban az ivóvízminőség javító programban az arzénmentesítés 
vegyszeres, illetve egyéb nagy beruházásigényes ágával szemben legalább két éve merült fel, 
és kezdődtek meg a tárgyalások. Ezzel olcsóbb és jobb megoldást lehetne elérni. A létrehozott 
konzorcium, a társulás, és a Vízművek Zrt. az arzénmentesítésnek ezt a formáját javasolja 
megvalósítani. 
 
Tisztelettel köszönti a Békés Megyei Vízművek Zrt. részéről szakértőként megjelent Seben 
Pál, és Szeverényi György üzemmérnökség vezetőket, akik vállalták, hogy a képviselő-
testületnek tájékoztatót tartanak ebben a témában. Megadja a szót Seben Pál úrnak.  
 
SEBEN PÁL: Az írásos tájékoztató összefoglalójaként, illetve kiegészítőjeként az alábbiakat 
adja elő.  
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Az elgondolás lényege, hogy a hazai program előírásaival szemben, mely szerint tisztítás-
technológiával kell előállítani azt az ivóvízmennyiséget, amelyet a szolgáltatónak határértékre 
kell beállítani, és a lakosságnak fogyasztásra alkalmassá tenni, Arad környékéről olyan 
minőségű vizet vezessenek át Magyarországra, amelyet nem kell tisztítani. Ennek a víznek a 
minősége nagyjából 20%-os szennyezettség-tartalmú az európai uniós határértékeket 
figyelembe véve. Az aradi vízművel folytatott tárgyalások során olyan megállapodást 
kötöttek, hogy az uniós elvek mentén kialakult 201/2001. számú kormányhatározatban 
rögzített lakossági fogyasztásra alkalmas ivóvízminőség szennyezettségének a 50%-át kell 
betartani annak a víznek, ami Magyarországon átvezetésre kerül.  
 
A nyár folyamán három hónapos vizsgálati munka végeredményeképpen egy 20 kútból álló, 
meglévő kútcsoport került lehatárolásra. Arad északi területén mintegy 23 km hosszban 
helyezkedik el 80 db kút, ennek az északi ágából választották ki azt a 20 kutat, amelynek a 
minősége alkalmas a megállapodásban rögzített paraméterek teljesítésére. Az elkészült 
tanulmány alapján itt létrehoznának egy megszakító-távozó, és egy feladó gépházat, illetve 
Románia területén egy 16 km-es, Magyarország területén pedig egy 8 km-es víztávvezeték 
szakasszal érnék el a kevermesi vízbázist, ahonnan indul a Közép-Békési rendszer vízellátása. 
Itt létrejönne egy olyan alrendszer, mint amit eddig üzemeltettek Kevermes és Békéscsaba 
között. Az aradi víz megérkezik tehát Kevermesre, és a ’80-as évektől az ezredfordulóig 
megépült Közép-Békési rendszer többletszállítási kapacitását kihasználva újabb 
víztávvezetékeket Békéscsabáig nem kell építeni. Tehát ez a víz a megye déli részén lévő 
vízmű telepeken termelt vízzel keverve előállíthatja azt a vízminőséget, amely közvetlen 
lakossági fogyasztásra alkalmas és szolgáltatható lesz.  
 
A tanulmány a jogi feladatokat is tartalmazza, melyeket három részre osztanak. Egyrészt 
készítettek egy koncessziós szerződés-tervezetet, hiszen ezek a kutak, és a vízkitermelés joga 
az Arad Megyei Tanács tulajdonában van. A víz szállítására egy szállítási szerződést 
készítettek elő. Továbbá egy 50-50% tulajdoni hányaddal létrehozandó társaság alapító 
okiratának a tervezetét is elkészítették, amely a Maros Rt. nevet viseli. A Maros Rt-t az Arad 
térségében lévő önkormányzatok, illetve a Békés megye térségében lévő önkormányzatok, 
mint tulajdonosok a Békés Megyei Vízművek Zrt-n keresztül hoznák létre.  
 
Nem tartalmazza az anyag a következő három új információt. Az egyik a vízminőséggel 
kapcsolatos. Megérkezett egy líciumvizsgálati eredmény a múlt héten, amely annak a 
kérdésnek az eldöntésében segít, hogy mennyire védett a rétegvíz. Ennek az eredménye 
pozitív. A másik információ, hogy a jövő hétre kaptak időpontot a Vidékfejlesztési 
Minisztériumba, ahol egy kormányközi megállapodás, szerződés-tervezet előkészítése van 
folyamatban. A minisztérium jogász és vízügyi szakembereivel közösen szeretnék 
véglegesíteni ezt a szerződés-tervezetet, ami a víz Magyarországra hozásában segít. A 
harmadik információ pedig az, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlése jóváhagyta 
azt a három tanulmányt, amit ebben a témában elkészített a pályázatnyertes cég, és 
felhatalmazta a társaságot a Maros Rt. létrehozására.  
 
A továbbiakban a felmerülő kérdésekre válaszol.  
 
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Kérdése, ha váratlan természeti, vagy politikai 
jelenség következtében akár a víz, akár a barátság megszűnik, mennyi idő alatt lehet 
visszaállni a régi rendszerre?  
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SEBEN PÁL: Válaszában elmondja, hogy a magyarországi vízjavító program keretében 
felújító kútfúrások történnek, csupán azok a kutak nem kerülnek megfúrásra, amiket a 
kapacitás növelése érdekében két helyen, Kunágotán, illetve Kaszaper térségében irányoztak 
elő. A többi meglévő vízmű telepen részben megtartják azokat a kutakat, amelyeknek a 
magyarországi vízminőség-javító program kapcsán az arzéntartalma miatt a működtetését 
nem tudnák felhasználni, illetve a létesítésük óta valamilyen okból hozamcsökkenés, vagy 
tönkremenetel következtében ezek a kutak felújításra kerülnek, tehát mennyiségileg az 
ellátáshoz szükséges vízmennyiség rendelkezésre áll. Vis maior esetben, ha rövid idő alatt 
elhárítható a probléma, akkor ugyan az uniós határértéket nem tudják teljesíteni, de nem 
maradnak ellátatlanul települések.  
 
Az országkockázat kérdésével kapcsolatban kifejti, hogy olyan árképzési politikát alakítottak 
ki, hogy ha kifejezetten a Maros Rt. részére történne olyan törvénykezés, ami az árait 
elszabadítaná, akkor a vízátvétel tekintetében új tárgyalásokat folytatnak, és addig nem 
kötelesek átvenni a vízmennyiséget.  
 
Elmondja továbbá, hogy a Maros Rt. 50-50% tulajdonnal termeli ki a vizet, és az átadott 
árban profit található, tehát osztalékot fizet a Maros Rt. az aradi fél, illetve a Békés megyei fél 
részére is. Így érdekelt az aradi fél abban, hogy a víz megérkezzen Magyarországra, mert 
egyébként nincs osztaléka.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdése, hogy százalékos arányban hozzávetőlegesen 
mennyivel kerül ez a megoldás kevesebbe a víz árát tekintve a lakosságnak, mintha az eredeti, 
korábban elindított módszerrel történne az arzénmentesítés?  
 
SEBEN PÁL: Válaszában elmondja, hogy árat nem tud mondani, de van egy számítási mód, 
amely választ adhat a kérdésre. Ez az ún. jelenérték számítás, ami azt jelenti, hogy a cél 
elérése érdekében a műszaki megoldás beruházási költsége, és egy 30 évre számolt üzemi 
költség jelenértékre számított összege rendelkezésre áll. A tanácsadói munka egy 
összehasonlító tanulmányt is tartalmaz, mely két esetet vázol fel. Az egyik, hogy 
összehasonlítja a magyarországi futó projektet, amelyben nem szerepel az aradi vízátvétel, 
hanem a megfelelő vízminőség elérése érdekében a magyarországi kapacitásbővítés, és a 
megfelelő ivóvízminőség eléréséhez szükséges műtárgyak és alrendszerek megépítésének 
műszaki tartalma. A másik pedig az aradi víz ezt helyettesítő műszaki tartalma. Ennek a két 
összehasonlító eredménynek egyszer van egy 15%-os előnye az aradi víz vonatkozásában 
abban az esetben, ha az aradi víz jelenleg a tanulmányban szereplő árat bruttó átlagárnak 
tekintik, és 22%-os eredménye van akkor, ha ezt a bruttó átlagárat az elért éves osztalékkal 
csökkentik. Ez a tanulmány azt is kimutatta, hogy miután az évi átvett nyolcmillió m3 vízre 
történnek a számítások, és amennyiben további településeket tudnak a rendszerre rákapcsolni, 
akkor az ezen felül történő vízátvétel esetében már vannak olyan költségelemek és tényezők, 
amik nem jelentenek árnövelő hatást, hiszen akkor már személyi, és egyéb többletkiadások 
nem jelentkeznek. Ez esetben is kimutattak egy ugyanolyan összehasonlító adatot, amely 20, 
és 27%-os előny az aradi vízátvétel esetében. 
 
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy a kialkudott ár összefüggésben van-e a 
mindenkori román vízdíjakkal? A későbbiekben, kb. 5-10 év múlva mennyire lesznek 
tarthatók a jelenlegi árak?  
 
Kérdése továbbá, hogy a romániai kutak milyen messze vannak a magyar határhoz? A magyar 
oldalon nincs-e tervben ilyen kutak létesítése?  



 17 

SEBEN PÁL: Válaszában elmondja, hogy a kialkudott ár nem függ össze a Romániában 
szolgáltatott víz árával. Ez önköltség-alapú ár, tehát önköltséget és nyereséget tartalmaz, 
illetve azokat a kötelező közterheket, amelyeket a román fél felé kell teljesíteni, hiszen 50-
50% tulajdoni arányban bejegyzett cégről van szó. Tartalmaz továbbá egy tagi hitel 
visszafizetési összeget is az ár. Mi egyébként olcsóbban kapjuk a vizet, mint a román fél, mert 
a költségek csak a vízkitermelésig jelentkeznek, nem szolgáltatják a vizet Magyarország felé. 
A költség több mint fele nem jelentkezik a díjban, hiszen Magyarországon is a regionális 
rendszerek működtetése vonatkozásában, amíg a települési hálózatig eljuttatják a vizet, annak 
van egy költségtényezője, és azon belül alakul ki a víz ára.  
 
A kutak a magyar határtól 15 km-re vannak, de a magyar oldalon nincsenek kútfúrásra 
alkalmas területek. 2005-ben két kutatófúrást végeztek, de nem találtak kevesebb 
arzéntartalmú vizet. Az aradi térségben fúrt kutak esetében a víz arzéntartalma 2,2 
mikrogramm/liter, míg a magyar oldalon közvetlenül a határ mellett 4 km-re lévő 
Kevermesen már 10 fölötti ez az érték, attól távolabb pedig 15.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja a tájékoztató elfogadását. Elhangzott, hogy 2013. december 31-ig 
kapott lehetőséget az önkormányzat, hogy a vízminőséget határérték alá szorítsa, és ennek 
egyik lehetősége a mostani tájékoztatóban elhangzott elképzelés.  
 
Fontosnak tartja, hogy a lakosságot is tájékoztassák erről a lehetőségről.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Annyiban javítaná ki az előbb elmondottakat, hogy 2012. 
december 25. a halasztási határidő. Az elképzelés szerint is 2012 végéig működne ez a 
rendszer.  
 
Az önerőt az önkormányzatnak ehhez is elő kell teremtenie, de információik szerint jelentős 
(mintegy 90%-os) állami, vagy uniós támogatást kaphatnak hozzá.  
 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mészáros Sándor képviselő elhagyta az 
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
425/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete az aradi vízátvezetésről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

 
 
 



 18 

 
2.) Az önkormányzat tisztségviselői számára kínált biztosítási lehetőség 
 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A bizottsági ülésen Miklós Lajos bizottsági tag részéről 
elhangzott egy olyan kérdés, hogy miért nem kértek be más biztosítóktól is ajánlatokat, és azt 
a választ kapták, mert ez jelentkezett, és biztos jó. Úgy gondolja, hogy egy biztosítónak az a 
feladata, hogy ügyfeleket keressen. Azóta átgondolta, és véleménye szerint is jó volna más 
ajánlatokat is bekérni. Lehet, hogy csúsznak egy-két hónapot, de rosszabbul nem járhatnak, 
legfeljebb majd elfogadják ugyanezt.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez esetben javasolja levenni ezt a kérdést a mai ülés 
napirendjéről, és ha a képviselő-testület megszavazza, akkor visszahozzák a legközelebbi 
testületi ülésre. Egyébként ezt az ajánlatot sem keresték, hanem a biztosítótársaság 
jelentkezett. Jelen vannak most az ajánlatot tevő Groupama Garancia Biztosító Zrt. 
képviselői, megadja részükre a szót, mivel szólni kívánnak.  
 
CSETNEKI ERIKA üzleti vezető: Elmondja, hogy ez a termék a piacon egyedi ajánlat, nem 
versenyeztethető a különböző biztosítótársaságok között, mint pl. egy vagyonbiztosítást. Ez 
egy egyedi, speciális ajánlata társaságuknak, és nem érhető el minden biztosítótársaságnál.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Kérdése, honnan vették azt, hogy 12 tagú a képviselő-testület? 
Hiszen 11 tagú a képviselő-testület.  
 
DR. FARKAS LÁSZLÓ jogi munkatárs: A cég ajánlatában valóban 12 képviselővel 
számolnak, viszont az előterjesztésben mindent 11 taggal számoltak.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés napirendről történő 
levételét azzal, hogy kérjenek más biztosítótársaságoktól is ajánlatot, és ennek ismeretében 
terjesszenek elő ismét a képviselő-testület következő ülésére javaslatot.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mészáros Sándor képviselő visszatért az 
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma ismét 11 fő.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
426/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 
tisztségviselői számára kínált biztosítási lehetőségre 
vonatkozó előterjesztés tárgyalását leveszi a mai ülése 
napirendjéről.  
 
Felkéri polgármesterét, hogy több biztosítótársaságtól is 
kérjen be ajánlatot erre a biztosítási lehetőségre, és 
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javaslatát ennek függvényében terjessze elő a képviselő-
testület soron következő ülésére.  
 
Határidő:  intézkedésre azonnal 
  beszámolásra: 2011. januári testületi ülés 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
      
3.) A vásárokról, piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
előterjesztett rendelet-tervezetet. A Pénzügyi Bizottság viszont azzal a pontosítással javasolta 
elfogadásra, hogy az 1. a) pontban a napos baromfi és egyéb hobbiállat tekintetében minden 
megkezdett 10 db után kelljen megfizetni a helypénzt.   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet a fenti pontosítással.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi  r e n d e l e t e t    alkotja: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2010. (XII. 17.)   r e n d e l e t e :  

 
A VÁSÁROKRÓL, PIACOKRÓL 

szóló 21/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 
 
4.) Az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 
előterjesztett határozati javaslatot és rendelet-tervezetet.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra 
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
427/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelete Függeléke az alábbiakkal egészül ki: 
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Sorszám Az ingyenes használat 
alapításáról szóló 
képviselő-testület 
határozat száma 

A használati 
joggal terhelt 

ingatlan 
(ingatlanrész) 
megnevezése, 
címe (helyrajzi 

száma 

A használati jog 
jogosultjának neve, 

címe 

A használat 
időtartama 

 
11. 20/2010. (I. 28.) 

Petőfi S. u. 35. 
(812 hrsz) 

Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület /Békés/ 

2010. 02. 01– 
2015. január 31. 

12. 374/2010. (X. 28.) 
Petőfi S. u. 42. 

(2270 hrsz) 

Békési Polgárőrség 
Közhasznú 
Szervezet 

2010. 11. 15– 
2030. 11. 15. 

Határidő:      értelem szerint 
Felelős:          Izsó Gábor polgármester  

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t    alkotja: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2010. (XII. 17.)   r e n d e l e t e :  

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 

SZABÁLYOZÁSÁRÓL 
szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 
5.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
szintén elfogadásra javasolta az előterjesztett javaslatot.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság szintén megtárgyalta az előterjesztést, és azt javasolta, hogy 
meg kell kérdezni a Megyei Önkormányzatot, hogy hajlandó-e támogatni a megyei 
fenntartású Farkas Gyula Közoktatási Intézménybe járó tanulók helyi közlekedését. 
Amennyiben igen, utána döntsenek ebben a kérdésben.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Mivel az érintett intézményben tanít, az a tapasztalata, hogy a 
helyi járaton elsősorban a kollégisták utaznak kényelmi okokból. A Petőfi utcai kollégiumból 
mintegy 15 perces sétával el lehet érni a Hőzső utcai iskolába. Nem gondolja, hogy ha gyalog 
kellene megtennie valakinek ezt az utat, emiatt megszakítaná az iskolában a tanulmányait.  
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 BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A maga részéről csak az alsó tagozatos általános iskolai 
tanulók bérletvásárlását támogatná. A felsősöknek pedig hasznára válna a gyaloglás, nem 
beszélve arról, hogy a helyi járatokon megszűnne a kicsik inzultálása, a verekedések. Sajnos 
nagyon sok gond van abból, hogy a kisebbeket bántják a buszon a nagyobbak.  
 
Ezért az a módosító indítványa, hogy az alsó tagozatos tanulók helyi bérletét támogassák 
csak.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Kérdése Gál András osztályvezetőhöz, hogy a Körös Volán más 
formában valamivel kompenzálja az önkormányzat általi bérletvásárlást?  
 
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Válaszában elmondja, nyilván a Körös Volán úgy üzemelteti a 
helyi járatot, ha az számára nem veszteséges. Régebben pár százezer forinttal támogatta az 
önkormányzat a céget, hogy fenn tudja tartani a helyi járatot. Utána álltak át erre a rendszerre, 
hogy magát a bérletet támogatta az önkormányzat. Amennyiben ebből a Körös Volánnak 
nyeresége adódik, akkor elképzelhető, hogy más formában kompenzálja ezt az 
önkormányzatnak, pl. régebben a buszváró tervezését ők fizették. Jelenleg tárgyalásokat 
folytatnak a Körös Volánnal, hogy az autóbusz pályaudvar burkolatait felújítják, ehhez két 
évben 2-2 millió Ft-ot adnának az önkormányzatnak. Ha a cégnek vesztesége van, akkor kéri 
az önkormányzattól a támogatást. Ha lényegesen lecsökken a bérletesek száma, akkor ez 
utóbbi eset állhat elő.  
 
SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Tájékoztatásul elmondja, hogy 350-400 db bérlet vásárlása 
esetén már nem nyújt be plusz támogatási igényt a Körös Volán. A nem békési 
középiskolások kizárásával jutnak el kb. 400 bérlethez. Ez az a határ, ahol már rentábilis a 
cégnek a helyi közlekedés fenntartása.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ha az eredeti javaslatot szavazzák meg, akkor még nem igényel 
támogatást a Körös Volán az önkormányzattól, illetve kétmillió támogatást is kapnak, és 
megmaradnak a járatok is. Ezért az eredeti javaslatot támogatja. Szó volt arról valóban, hogy 
az általános iskolásokat támogassák, mert az alapfokú oktatás kötelező feladat az 
önkormányzat számára.  
 
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Amennyiben csak az alsó tagozatos tanulók bérletvásárlását 
támogatná az önkormányzat, akkor hogyan alakulnának a pénzügyi viszonyok? Megismétli, 
hogy sajnos nagyon sok gond van abból, hogy a felsősök fizikailag bántalmazzák a kicsiket a 
buszon, verekednek, vitetik velük a táskájukat, stb.  
 
SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Ha csökkentik a bérletesek számát, akkor a Körös Volán 
annyi támogatási igénnyel áll elő, így ugyanúgy 4 millió Ft-ba kerül a 200 bérlet, mint a 400. 
Ha csak az alsósokat támogatná az önkormányzat, akkor kb. 200 bérletet kellene vásárolni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez esetben, ha csak az alsósokat támogatják, akkor is annyiba 
kerülne az önkormányzatnak, mert amit megspórolnának a bérletvásárlásokon, azt plusz 
támogatásként oda kellene adni a Körös Volánnak, hogy ne legyen veszteséges.  
 
BLASKOVITS PÉTER képviselő: Véleményük szerint 2 millió Ft spórolás nem ér annyit, 
hogy a gyerekeken spóroljanak egy ötmilliárdos költségvetés mellett. Igaz, hogy furcsán néz 
ki, hogy nem Békésen lakó középiskolásokat támogat az önkormányzat, de ne felejtsék el, 
hogy a Megyei Önkormányzat munkahelyeket ad ebben a városban, tehát fizeti a 
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pedagógusokat. Az más kérdés, ha nagyon szorít cipő, az iskola vezetésével lehet tárgyalni, de 
kétmilliós támogatásba biztosan nem fog belemenni. Mint volt munkahelyéről tudja, hogy 
rendkívül kényelmesek a diákok, és nagyrészt a kollégium miatt jönnek ide. Viszont a 
kollégium és az iskola között van bizonyos távolság, azon lehet vitatkozni, hogy ez sok, vagy 
kevés, de ha a diáknak nem tetszik, át fog menni Mezőberénybe, vagy más település 
iskolájába. Az pedig felügyelet kérdése, hogy a gyerekek verekszenek a buszon, ezt a 
pedagógusoknak, vagy az önkormányzatnak kell megoldania. 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: A buszkísérővel sokszor beszélget, és arról a tapasztalatáról 
számol be, hogy nagyon nehéz rendet tartani a buszon, vannak renitenskedők, akikkel nem 
lehet bírni. Ha a busz elején van, akkor hátul van probléma, és fordítva. Ezek a problémás 
gyerekek zömmel a Szánthó A. utcai iskolába járnak.  
 
Továbbá az iskolai órarend nem mindig igazodik a buszjárathoz, ezért a 14.00 órás buszt nem 
éri el minden diák, tehát bizonyos időközönként gyalogolnak. Emiatt véleménye szerint nem 
fognak másik iskolába elmenni.  
 
Javasolja, hogy az eredeti előterjesztést szavazzák meg.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Egy ellentmondásra kívánja ráirányítani a figyelme. Ha például 
a Petőfi utca környékén lakik egy tanuló, akkor kap bérletet, de a kollégisták, akiknek a 
kollégiuma szintén a Petőfi utcán van, nem kapnak. Vagy ki kellene venni a rendelet-
tervezetből az „állandó” lakhelyű szót, és akkor a kollégistákra is vonatkozna. Az iskola 
versenyképessége miatt indokolt lenne a támogatás biztosítása akkor, ha a Körös Volán más 
formában honorálja a városnak.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Csatlakozik ahhoz a szemlélethez, hogy a városnak fontosak a 
diákok. Nem tudja, hogy mennyit spórolnának meg, de feltétlenül azt javasolja, hogy a Farkas 
Gyula Közoktatási Intézmény új igazgatójával tárgyaljanak a támogatás ügyében úgy, hogy a 
városi érdek semmiképpen ne sérüljön, mert fontos a városnak ez az intézmény.  
 
Megérti Barkász Sándor képviselő aggodalmát, de arra a problémára más megoldást kellene 
találni. Ugyanis ez nem csak itt probléma, ha innen ki is tiltanák ezeket a rendbontó tanulókat, 
minden más helyen fennáll ugyanez a probléma. Az utcán is megverhetik az alsós tanulókat. 
Sajnos ez bűnügyi probléma, lehet, hogy célszerű lenne konzultálni a rendőrkapitány úrral ez 
ügyben.  
 
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Respektálja, hogy tartsák meg az idejáró diákokat, de úgy, 
hogy az iskolák is járuljanak hozzá a helyi buszközlekedés támogatásához, és az 
önkormányzat csak az alsó tagozatosokat támogassa. Fontos az ember biztonsága nem csak 
felnőtt-, hanem gyerekkorban is. Kérjék fel a polgármester urat, hogy tárgyaljon a középiskola 
vezetőjével ez ügyben.  
 
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Mint az előbb elmondta, a Körös Volán nem üzemelteti a helyi 
járatokat, ha veszteségesek. A helyi járat viszont Békésen nem csak az iskolai járat, mert az 
nagyon jó kihasználtságú reggel és délben is, hanem napközben is jár, ami viszont kong az 
ürességtől. Ha a járatszámokat csökkentik, ezzel csökken a Körös Volán vesztesége, de a 
napközbeni járatokra is van igény, pl. a Szociális Otthon lakói szeretnék, ha a fürdő felé 
gyakrabban járna helyi járat. Mucsi képviselő úr már többször szorgalmazta, hogy 
Csatárkertre is legyen helyi járat, de onnan sem várható tömegek szállítása. A Körös 
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Volánnak az az érdeke, hogy ne legyen veszteséges. Ennek ez az ára, ami elhangzott, de az is 
elhangzott, hogy a Körös Volán ha tud, ad is vissza a városnak.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, 
elsőként szavazásra bocsátja azt a bizottsági módosító javaslatot, hogy a polgármester 
tárgyaljon a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény igazgatójával az intézménybe járó tanulók 
helyi autóbusz-bérletének támogatása ügyében, és Barkász Sándor képviselő azon javaslatát, 
hogy csak az alsó tagozatos általános iskolai tanulók helyi autóbusz-közlekedését támogassa 
az önkormányzat.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
428/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
1. Békés Város Képviselő-testülete felkéri 

polgármesterét, hogy folytasson tárgyalást a Farkas 
Gyula Közoktatási Intézmény igazgatójával az 
intézménybe járó tanulók helyi autóbusz-
közlekedésének támogatása ügyében.  

 
2. A képviselő-testület egyidejűleg elfogadja Barkász 

Sándor képviselő azon javaslatát, hogy csak az alsó 
tagozatos általános iskolai tanulók helyi autóbusz-
közlekedését támogassa az önkormányzat.  

 
Határidő:  intézkedésre azonnal 
  1. pont esetében beszámolásra:  

2011. januári testületi ülés 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel elfogadta a képviselő-testület Barkász Sándor 
képviselőnek azt a javaslatát, hogy csak az alsó tagozatos tanulók helyi autóbusz-közlekedését 
támogassa a képviselő-testület, véleménye szerint ezzel a saját felső tagozatos tanulóit sújtja az 
önkormányzat, mert az egyház beszállítja a diákjait az iskolába, ezért a beiskolázásnál ez 
előnyt jelenthet számára.  
 
Javasolja, hogy ennek megfelelően fogalmazzák meg a szakértők a rendelet-módosítási 
javaslatot, melyre majd a nyilvános ülés utolsó napirendi pontjaként visszatérnek.  
 
 
6.) Otthoni szakápolás ellátására kötött megbízási szerződés meghosszabbítása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja a határozati javaslat elfogadását az írásos kiegészítés szerinti módosítás 
figyelembevételével.  
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és javasolja a határozati javaslat elfogadását az 
írásos kiegészítés szerinti módosítás figyelembevételével.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot az írásos kiegészítésben foglaltak figyelembevételével.   
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
429/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete az otthoni szakápolási 
feladatok ellátására megbízási szerződést köt a Békési 
Home Care Bt-vel (5630 Békés, Verseny u. 4., képviseli: 
Sveczné Jantyik Ágota ügyvezető), 5 évre 2011. január 1-
től 2015. december 31-ig terjedő időszakra. A Képviselő-
testület felhatalmazza polgármesterét a megbízási 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 
 
7.) A LISZ Kft. további működtetése, átalakítása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja a kiegészítésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, de azzal egészítené 
ki, hogy ne csak a külső szakértők mutassanak jövőképet, hanem az ügyvezetést is kérjék 
meg, hogy ők hogyan látják.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A határozati javaslatban az is benne van, hogy egyeztetni kell, 
amit arra is értenek, hogy nyilván az ügyvezetéssel is egyeztetni kell.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Elég komoly vita folyt a Pénzügyi Bizottság ülésén, ahol ő 
is azt támogatta, hogy minden érintettel külön egyeztessenek, de végül azt a javaslatot 
támogatták, hogy egyszerre üljenek le egyeztetni, és mindenki mondja el a saját elképzelését, 
javaslatát, és abból készítsenek egy egységes javaslatot.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Valóban ez a javaslat 
fogalmazódott meg a bizottsági ülésen, amit Pataki István képviselő elmondott, ezt 
támogatják.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kívánja Pataki István képviselő úr, hogy külön nevesítsék a 
határozati javaslatban, hogy kikkel történjen az egyeztetés?  
 
PATAKI ISTVÁN képviselő: Elfogadja a határozati javaslatot, de ez a szövegezésből nem 
tűnik ki, a bizottsági ülésen pedig nem volt jelen, ezért nem tudta, hogy a LISZ Kft-t is be 
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kívánják vonni az egyeztetésbe. Azt tartaná jónak, ha az ügyvezetés is letenne egy javaslatot, 
meg a külső szakértők is, és a kettőt egyeztetve tennék meg a végső javaslatot a képviselő-
testület részére.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen nem is akarták, és nem is akarják kihagyni az 
ügyvezetést az egyeztetésekből, ezért javasolja, hogy fogadják el a kiegészítésben szereplő 
határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
430/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy külső gazdasági szakemberek 
bevonásával vizsgáltassa felül a LISZ Kft. tevékenységét, 
illetve világíttassa át a Kft-t és kérjen javaslatot a 
működtetés további feltételeinek meghatározására. Az 
elkészült vizsgálati dokumentációból az egyeztetéseket 
követően előterjesztést terjesszen be a képviselő-testület 
januári ülésére.  
 
Határidő:  2011. januári testületi ülés 
Felelős: Izsó Gábor polgármester  
 
 

8.) Pályázat benyújtása a Békési Városháza felújítására 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
431/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram Műemléki és Régészeti Szakmai 
Kollégiumához a Műemlék épületek és építmények 
állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, 
felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét 
képező képzőművészeti alkotások restaurálásának 
támogatására pályázatot nyújt be a Békés, Petőfi S. u. 2. 
szám alatti Városháza felújítási munkáinak elvégzésére. A 
beruházás bekerülési költsége 13 000 000,- Ft, a 
megpályázott támogatás 6 500 000,- Ft, az összes költség 
50 %-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz 
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szükséges 6 500 000,- Ft önerőt (50 %) 2011. évi 
költségvetésében a felhalmozási kiadások között biztosítja. 
 
Határidő: intézkedésre azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 
 
9.) Beszámoló a Romaügyi Koordinációs Tanács 2010. évi tevékenységéről 
 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is felvette a napirendi 
pontjai közé ezt az előterjesztést, mivel pénzeszköz felhasználását is tartalmazza. 
Megtárgyalás után egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság az előterjesztett határozati 
javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
432/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete a Romaügyi Koordinációs 
Tanács 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
  Mucsi András képviselő 
 

 
10.) Tájékoztató a településőrök foglalkoztatásáról 
 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és az írásos kiegészítés szerinti határozati 
javaslatot javasolja elfogadásra.   
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
433/2010. (XII. 16.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a településőrök további 
foglalkoztatását indokoltnak tartja. Felkéri a polgármestert, 
hogy a településőrök bérköltségeire és a tevékenységükkel 
kapcsolatos dologi költségekre megfelelő forrás 
biztosításáról gondoskodjon a 2011. évi költségvetés 
tervezésénél.  

Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
 
11.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és a 
szakértő által ismertetendő módosítással javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  
 
DR. FARKAS LÁSZLÓ jogi munkatárs: Elmondja, hogy egy számítási hiba folytán 50.000,- 
Ft került be az előterjesztésnek mind a szöveges, mind a határozati javaslati részébe. A Békési 
Kézilabdázásért Alapítvány támogatására nem 50.000,- Ft-ot, hanem 63.500,- Ft-ot kell 
érteni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti módosítás 
figyelembevételével szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
434/2010. (XII. 16.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatásban részesíti a Békési Kézilabdázásért 
Alapítványt 20.000,- Ft értékben. 

II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2010. évi költségvetésében tervezett személyi jellegű 
kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 
előirányzatai terhére az alábbi pénzeszköz átcsoportosítást 
hagyja jóvá: 

aa/ a Békési Kézilabdázásért Alapítvány (székhelye: 
Békés, Jantyik M. u. 21-25., képviseli: Mester Péter) 
támogatására 63.500,- Ft, 

ab/ a Családért Alapítvány (székhelye: Békés, Malom u. 5.; 
képviseli: H. Kovács Judit) támogatására 121.000,- Ft 

III. Felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek 
szerint támogatásban részesített közhasznú szervezetekkel 
szerződést kössön az I. és a II. pontban megjelölt 
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összegekkel, azzal, hogy az támogatások felhasználásáról a 
támogatottaknak 2011. március 31-ig kell írásban 
elszámolnia. 
 
Határidő:       intézkedésre azonnal 
Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 
 
12.) Dánfoki Üdülőközpont hasznosítása 
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és a 
mellékelt írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadásra a 
képviselő-testületnek.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Sokan, és sokat gondolkoztak azon, hogy mi legyen Dánfokkal. 
Nagyon örül, hogy végül ez a döntés születik, hogy a Kulturális Központhoz rendelik. 
Ugyanis egyrészt az intézményben van olyan munkatárs, aki turisztikával foglalkozik, 
másrészt a Kulturális Központ 2010. évben egy nagyon sikeres pályázati sorozatot bonyolított 
le. Úgy gondolja, hogy az intézmény igazgatójának és munkatársainak a személye is garancia 
arra, hogy a város kulturális élete mellett, amely az elmúlt 2-3 évben szépen virágzik, a 
turizmus is még pozitívabb irányba fog elindulni. Számít arra, hogy a pályázati sikersorozat 
ezen a téren is folytatódni fog, és Dánfokot is tudják úgy üzemeltetni, hogy pluszt hozzon a 
városnak.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy nyert egy pályázatot a KBC, 
amely alapján másfél év alatt 15 tematikus túracsomagot kell összeállítani és lebonyolítani 
határon átnyúló kapcsolattal Arad felé. Ez elsősorban gyalogos, kerékpáros és vízitúra. Ennek 
a gócpontjául szemelték ki Dánfokot úgy, hogy a pályázati partnerek – a KBC, a Natúrpark, 
illetve egy olyan szakember, aki nagyon járatos túraszervezésben – összedolgoznának. Így 
van egy olyan csapat, amelyben megvan a hajlandóság, és bizonyos mértékű anyagiak is 
rendelkezésre állnak már, hogy kimozdítsa Dánfokot a jelenlegi helyzetből, és valódi 
funkciója felé terelje, ami az ifjúsági tábor és a turizmus. Az is nagyon fontos, hogy egy 
önkormányzati intézmény ráfigyeljen Dánfokra, mert az eddigi tapasztalatok azt mutatták, 
hogy a bérlőknek nem volt érdekük az üdülőközpont karbantartása. Ezért javasolja, hogy a 
Kulturális Központ fogja össze, a turizmus fejlesztését a Békésen meglévő, illetve majd 
megvalósuló lehetőségeket kihasználva – uszoda, termálvíz, pálinkaút, stb. –, összeépítve 
azokkal az elképzelésekkel, amiket a KBC és a Natúrpark részben pályázatban vállalva kíván 
megvalósítani. Tehát Dánfokot a hosszabb távú elképzelésekbe kívánják beépíteni. A 
tevékenységéből befolyó bevételeket pedig fokozatosan visszaforgatnák a fejlesztésébe.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészítésben 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
435/2010. (XII. 16.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1.  a Dánfoki Üdülő Központot visszavonásig a Békés 
Városi Kulturális Központ kezelésébe adja, 

2. felhatalmazza a  polgármestert, a Békés Városi 
Kulturális Központ alapító okirat módosításának 
előkészítésére a 2011. januári rendes Képviselő-testületi 
ülésre, 

3. megbízza polgármesterét, hogy gondoskodjon az 
ingatlan jelenlegi bérlőjével történő átadás-átvételi 
eljárás lefolytatásáról legkésőbb 2010. december 31-ig 
úgy, hogy az átadás-átvételi eljárás során Békés Városi 
Kulturális Központ képviselője is jelen legyen. 

4. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a 
2011. évi költségvetés tervezésénél a Békés Városi 
Kulturális Központ költségvetésébe a feladatbővüléshez 
a szükséges forrást biztosítsa. 

Határidő:       értelem szerint 
Felelős:          Izsó Gábor polgármester   

 
 
13.) Tag delegálása a Békés Megyei Vízművek Zrt. felügyelő bizottságába 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta 
az előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy ma volt a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. Közgyűlése, amit délben felfüggesztettek, mert a tulajdonos önkormányzatok 
Békéshez hasonlóan még nem döntöttek a delegáltak személyéről, így holnap 14.00 órakor 
folytatják az ülést, ahol a felügyelő bizottságot, illetve az igazgatótanácsot választják meg. A 
tagok számának csökkentése szerepel az előterjesztésben. Korábban az igazgatótanácsban, 
most a felügyelő bizottságban kapott helyet Békés, amely így is jelentősnek mondható, hiszen 
mindkét testület létszáma szinte lefeleződött, és a részvényeknek megfelelő súlyát így tudja 
biztosítani Békés Város Önkormányzata.  
 
ERDŐS NORBERT képviselő: Előadja, hogy négy évvel ezelőtt delegáltak egy műszaki 
érettségivel, középiskolai végzettséggel, és egy közgazdász diplomával rendelkező személyt, 
majd két év múlva a képviselő-testület többsége leváltotta ezt az embert, hogy Gál András 
osztályvezetőt delegálja, aki műszaki végzettségű. Az volt az indok, hogy jobban bele tud 
folyni a cég munkájába végzettségénél fogva. Kérdése, hogy mi indokolja most azt, hogy Gál 
Andrást le kívánják váltani?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy mint említette, Békés nem kapott 
helyet az igazgatótanácsban, csak a felügyelő bizottságban, amelynek alapvetően más a 
feladata, mint az igazgatótanácsnak. Ez indokolja a személyi javaslatot.  
 
ERDŐS NORBERT képviselő: A maga részéről nem így gondolja, szerinte az igazgatótanács 
és a felügyelő bizottság munkája alapvetően összekapcsolódik, hasonló megítélés alá esik. 
Békés azért kapott felügyelő bizottsági tagsági helyet, mert csökkent az igazgatótanácsi tagok 
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létszáma, kisebb a struktúra, de a szakmaiságnak ugyan olyan fontosnak kell lennie, mint a 
két évvel ezelőtti döntésnél volt.  
 
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint Erdős Norbert képviselő úrnak ebben 
teljesen igaza van.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  

 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
436/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Vámos László (an.: Kis Emma, szül. hely: Békés, 
szül. idő: 1957. 06. 22., lakcíme: Békés, Tavasz u. 
25.) önkormányzati képviselőt delegálja a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságába. 

2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri 
polgármesterét, hogy gondoskodjon a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. döntésről való értesítéséről. 

Határidő: intézkedésre azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 
 
14.) Szakorvosi rendelések szüneteltetése 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az 
előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

437/2010. (XII. 16.) határozata:  
 

Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Békésen 
az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 
járóbeteg szakrendelései 2010. december 27-31. közötti 
időben, az érintett szakorvosok és szakdolgozók 
szabadsága miatt szüneteljenek. Az ellátási területen 
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dolgozó háziorvosokat, és a kistérségi ÁNTSZ tiszti 
főorvosát a rendelőintézet vezetője tájékoztatja. 
 
Határidő:  intézkedésre azonnal 
Felelős:     Izsó Gábor polgármester 
 Tájékoztatásért: 
 Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató 

 
 
15.) DAREH elnökségi tagok delegálásának jóváhagyása 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta 
az előterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
438/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete kifejezi egyetértését a 
Békési Kistérségi Társulás 45/2010. (XII. 14.) számú 
határozatában foglaltakkal, amely a Délkelet-Alföldi 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) 
Önkormányzati Társulás elnökségi tagjának Izsó Gábort 
(Békés polgármestere), annak akadályoztatása esetén 
Hornok Sándort (Tarhos polgármesterét), mindkettőjük 
távolléte esetén pedig Simon István Tamást (Doboz 
polgármestere) jelölte ki.  
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 
 
16.) A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ingatlanhasználati kérelme 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

439/2010. (XII. 16.) határozata:  

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Önkéntes 
Köztestületi Tűzoltósággal  a Békés, Petőfi u. 24. szám alatti ingatlan egy 
részének a Köztestületi Tűzoltóság általi ingyenes használatára vonatkozó, 2009. 
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január 16-án (a szerződésen szereplő dátum szerint 2008. január 16-án) megkötött 
haszonkölcsön szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
585. § (5) bekezdés d) pontja alapján az alábbi helyiségek vonatkozásában 
felmondja: 

a) hátsó épület (volt PV raktár), 
b) északi oldalon lévő ún. egészségügyi raktár, 
c) az udvar területéből a jelenleg is 1 db JYX 885 MERCEDES tűzoltóautó, 

1 db KOX065 MERCEDES tűzoltóautó, 1 db MAGIRUS IVECO 
Tűzoltóautó, 1 db FORD TRANSIT kisbusz és 1 db FIAT roncsautó 
Köztestületi Tűzoltóságot nem zavaró tárolására használt része, 

mert Önkormányzatnak ezen helyiségekre a Békés Városi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület eszközeinek tárolása, a vagyontárgyak állagának megőrzése céljából 
szüksége van. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati vagyon 
szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) rendelete 6. § (9) bekezdése alapján a 
Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület /Békés/ (székhelye: Békés, Petőfi S. u. 35., 
képviseli: Szabó László elnök) részére haszonkölcsönbe adja a tulajdonát képező 
Békés, belterület 2256 hrsz-ú, természetben Békés, Petőfi u. 24. szám alatt 
található ingatlanon fekvő, alábbi helyiségeket: 

a) hátsó épület (volt PV raktár), 
b) északi oldalon lévő ún. egészségügyi raktár, 
c) az udvar területéből a jelenleg is 1 db JYX 885 MERCEDES tűzoltóautó, 

1 db KOX065 MERCEDES tűzoltóautó, 1 db MAGIRUS IVECO 
Tűzoltóautó, 1 db FORD TRANSIT kisbusz és 1 db FIAT roncsautó 
Köztestületi Tűzoltóságot nem zavaró tárolására használt része, 

 2010. december 17-től 2011. június 15. napjáig tartó időtartamra A Képviselő-
testület az ügyletről szóló haszonkölcsön szerződés-tervezetét elfogadja, és 
felhatalmazza polgármesterét a szerződés megkötésére. 

Határidő: intézkedésre azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mint ahogyan jelezte, most térnek vissza a Gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Megadja a szót Tárnok 
Lászlóné jegyzőnek.  
 
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Az előterjesztésben szerpelő rendelet-tervezetet az alábbi 
módosítás szerint javasolja elfogadásra, mely szerint csak az alsó tagozatos gyermekeket 
támogatják az autóbusz bérlet vásárlásával: 
 
8. § (1) bek.: „..a békési állandó lakhelyű alsó tagozatos gyermekek számára, akik Békésen 
folytatják általános iskolai tanulmányukat…” 
 
Arról már hozott határozatot a képviselő-testület, hogy a polgármester folytasson 
tárgyalásokat a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény igazgatójával az intézménybe járó 
tanulók helyi közlekedésének támogatásáról.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Sápi András oktatási referenset, hogy pontosan 
hány gyerekről van szó, akik érintettek a buszközlekedésben?  
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SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Válaszában elmondja, hogy így 200 gyermekről van szó.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Akkor ezek szerint nem fog autóbuszjáratot indítani a Körös 
Volán, csak ha az önkormányzat plusz támogatást nyújt hozzá.  
 
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Amennyiben az eredeti előterjesztést fogadná el a képviselő-
testület, akkor nem kellene plusz támogatást nyújtani a Körös Volánnak, hanem közvetlenül a 
tanulók kapnák a támogatást, mivel azzal a kb. 400 fővel a cég fenn tudná tartani a helyi 
járatot.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Javasolja, hogy halasszák el az ezzel kapcsolatos döntést, 
mert ez sem lenne kedvező az önkormányzat számára. Ha csak 200 gyermeket támogatnak, 
akkor is ki kell adni ugyanannyi pénzt.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A megyei intézmény igazgatójával mindenképpen tárgyalni fog, 
amelynek eredményét testület elé fogja terjeszteni. Kérdése, meddig nem késő dönteni a 
buszbérletek számáról? A Körös Volánt köti-e valamilyen határidő?  
 
SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Amíg nem módosítja a képviselő-testület, a jelenlegi 
szabályozás marad érvényben, és ez alapján történik a bérletek vásárlása.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Barkász Sándor képviselővel egyetért abban, hogy az alsósok 
bérletét támogassák, de a saját középiskoláját sem fogja leszavazni, azért sem, mert azt akarja, 
hogy fennmaradjon a helyi járat. Mindenképpen tárgyaljanak az iskola igazgatójával, hogy 
mennyivel tudna hozzájárulni a tanulói bérletvásárlásához.  
 
BLASKOVITS PÉTER képviselő: Polgármester úrral ért egyet, és javasolja, hogy a 
tárgyalások után a következő testületi ülésre hozzák vissza ezt az előterjesztést. Addig a 
Körös Volán is folytatja a járat fenntartását, legfeljebb februárban módosítják a 
bérletvásárlásokat. Addig az önkormányzat is megvizsgálja, hogy mennyivel tudja támogatni 
a helyi közlekedést. Semmiképpen sem javasolja, hogy elhamarkodott döntést hozzanak.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Semmiképpen sem támogatja, hogy csak az alsó tagozatos és a 
középiskolás tanulókat támogassák, a saját felső tagozatos diákjaikat pedig ne. Ezt így 
nevetségesnek tartaná. Ha csak az alsó tagozatosokat támogatják, azt mondják ki, de akkor a 
középiskolásokat se támogassák.  
 
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Szintén azzal ért egyet, hogy most ne döntsenek, 
kellően vizsgálják meg, folytassák le a tárgyalásokat, és majd januárban térjenek vissza a 
döntésre. Most pedig rendeljék meg az eddigiek szerinti bérleteket.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Barkász Sándor képviselőt, hogy visszavonja-e a 
módosító javaslatát, mely szerint csak az alsósokat támogassák.  
 
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Javaslatát nem vonja vissza.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet módosítására vonatkozó javaslatot a jegyző által előterjesztett szövegezésnek 
megfelelően. A maga részéről nem támogatja ezt a javaslatot. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
440/2010. (XII. 16.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a minősített többségű 6 
igen szavazat hiányában nem fogadja el a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 8. § (1) 
bekezdésének módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 418/2010. (XII. 16.) 
határozatával elrendelt   z á r t    ü l é s    tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 
ülésterem elhagyására.  
 
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A zárt ülést megszakítva nyílt ülésen bejelenti, hogy a 
képviselő-testület az előzőekben tartott zárt ülésén 11 igen szavazattal, egyhangúlag 2011. 
január 1. napjától határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével kinevezte Békés Város 
Polgármesteri Hivatalának aljegyzőjévé Dr. Farkas Lászlót. Illetményét bruttó 320.000,- Ft/hó 
összegben állapította meg.  
 
Mind a képviselő-testület, mind a maga, és a polgármesteri hivatal dolgozói nevében gratulál 
Dr. Farkas Lászlónak a megválasztásához.  
 
Megköszöni a másik pályázónak, Dr. Kádár László Leventének, hogy pályázott, további 
munkájához, életpályájához sok sikert kíván.  
 
DR. FARKAS LÁSZLÓ: Megköszöni a képviselő-testület bizalmát.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a továbbiakban folytatja a képviselő-testület a 
zárt ülését.  
 
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület ismét  n y í l t   ülésen folytatja 
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  
 
Interpellációra adott válasz: 
 
- Mucsi András képviselő interpellációira adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: A választ elfogadja.  
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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 : 
 
- BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a 2010. évi 
költségvetésben betervezett személyi juttatások terhére Izsó Gábor polgármester részére jó 
munkája elismeréseként egy havi bruttó illetményének megfelelő – 521.775,- Ft – jutalmat 
javasol megállapítani.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Átadja az ülésvezetés tisztét Dr. Pálmai Tamás 
alpolgármesternek.  
 
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja a Pénzügyi Bizottság elnöke által előterjesztett javaslatot.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Izsó Gábor polgármester elhagyta az üléstermet, 
így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
447/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester 
részére jó munkája elismeréseként egy havi bruttó 
illetményének megfelelő – 521.775,- Ft – összegű jutalmat 
állapít meg.  
 
Határidő:  intézkedésre azonnal 
Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző  

 
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Visszaadja az ülésvezetés tisztét az ülésterembe 
visszatérő Izsó Gábor polgármesternek. Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők létszáma 
ismét 11 fő.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a részére az előzőekben megszavazott jutalom 
összegéről lemond.  
 
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Mivel polgármester úr lemondott a jutalom összegéről, 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:  
 
1. „Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében 

tervezett személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 
előirányzatai terhére az alábbi pénzeszköz átcsoportosítást hagyja jóvá:  

 
Családért Alapítvány (székhelye: Békés, Malom u. 5., képviseli: H. Kovács Judit) 
támogatására:  
 
663.000,- Ft. 
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2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a támogatásban részesített 
közhasznú szervezettel kössön szerződést az 1. pontban megjelölt összeggel, azzal, hogy a 
támogatás felhasználásáról a támogatottnak 2011. március 31-ig kell írásban elszámolnia.” 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az alapítvány tájékoztatta arról, hogy ezt az összeget 
gyermekélelmezésre kívánja fordítani. Mivel a fenti javaslattal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
448/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2010. évi költségvetésében tervezett 
személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő 
járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi 
pénzeszköz átcsoportosítást hagyja jóvá:  

 
Családért Alapítvány (székhelye: Békés, Malom u. 
5., képviseli: H. Kovács Judit) támogatására:  

 
663.000,- Ft. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét 

arra, hogy a támogatásban részesített közhasznú 
szervezettel kössön szerződést az 1. pontban 
megjelölt összeggel, azzal, hogy a támogatás 
felhasználásáról a támogatottnak 2011. március 31-
ig kell írásban elszámolnia. 

 
Határidő:  intézkedésre azonnal 
Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 
 
- MUCSI ANDRÁS képviselő: A következő interpellációját írásban is be fogja nyújtani a 
holnapi nap folyamán.  
 
- Már jelezte, hogy a Pusztaszeri utca Táncsics utca felőli szakaszán nem megoldott a 
csapadékvíz-elvezetés, mert mindenhol beomlottak az átereszek. 
 
- Kéri továbbá, hogy a Kopasz utcán javítsák ki a járdát, mert szinte használhatatlan, annyira 
szétcsúszott.  
 
- TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Egy olyan kérdésről kívánja tájékoztatni a képviselő-
testületet, amely a költségvetésben egy elég fajsúlyos tétel lesz.  
 
Békés Város Önkormányzata a tulajdonában lévő ingatlanvagyont az Allianz Hungária 
Biztosítónál biztosította. Az Allianz Hungária Biztosító a szerződést a napokban felmondta 
azzal az indokkal, hogy az ingatlanok biztosítási értéke jóval az újjáépítési érték alatti, 
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karbantartásuk nem történt meg, a biztosítási szerződés fenntartása számára magas üzleti 
kockázattal jár.  
 
A biztosított ingatlanok számbavételét követően biztosítási szakértőt kértek fel az újjáépítési 
érték megállapítására, amely alapul szolgál a vagyonbiztosításra adott árajánlat elkészítésére.  
 
A korábban nyilvántartott érték (könyvszerinti):  2.808.845.000 Ft 
Megállapított újjáépítési érték: 14.819.255.517 Ft 
 
A jelentős értékkülönbözetből az is következik, hogy az eddig fizetett 1.959.380 Ft éves díj 
helyett az árajánlatok lényegesen magasabb biztosítási díjat tartalmaznak majd, ezért átmeneti 
megoldásként az újjáépítési érték kb. felére, azaz 7.543.887.417 Ft értékre kérnének 
árajánlatot azzal, hogy néhány év alatt az évenkénti módosításokkal elérhetnék a teljes 
újjáépítési értéket.  
 
Az új árajánlatok várhatóan a jelenlegi kétszerese, vagyis 4 millió Ft körül várhatók. Az 
ajánlatok beérkezését és értékelését követően a szerződést még 2010-ben meg kell kötni.  
 
A képviselő-testület felhatalmazását kérik ahhoz, hogy a polgármester a 2011. évi 
költségvetés terhére a legkedvezőbb ajánlatot tevő biztosító társasággal az önkormányzati 
vagyonra vonatkozó biztosítási szerződést megkösse 2011. január 1-től.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mindenképpen javasolja az önkormányzati ingatlanok 
vagyonbiztosításának megkötését az elmondottak szerint. Amennyiben 4.500 eFt fölötti lenne 
a legkedvezőbb ajánlat, akkor visszahozza képviselő-testület elé a szerződés megkötését.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Biztosítást csak egy évre érdemes megkötni, mert az új 
ajánlatok évente változnak, és kedvezőbbek. Ezért javasolja, hogy csak egy évre kössék meg a 
vagyonbiztosítási szerződést. Jövőre pedig majd megversenyeztetik. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy a fentiek szerint fogadják el a jegyző által 
előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
449/2010. (XII. 16.) határozata:  

 
Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor 
polgármestert, hogy az önkormányzati vagyon biztosítására 
2011. január 1-től egy éves időtartamra kössön szerződést a 
legkedvezőbb árajánlatot adó biztosító társasággal.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

- VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A városközpont karácsonyi díszkivilágítása most már 
elfogadható állapotban van, de javasolja, hogy a karácsonyfát hozzák rendbe, mert nagyon 
csúnyán néz ki. Rakjanak rá még égőket.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A karácsonyfa azért nem szép, mert felemás a díszítése. A 
csabai út felőli része szép, de a berényi oldala nem szép. Még a feldíszítés estéjén szólt, hogy 
javítsák ki, de ez nem történt meg. Megkérik majd a Köztestületi Tűzoltóságot, hogy javítsa 
ki. Az egészet újra kell spirálozni.  
 
- MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy a Rákóczi út elején történt útjavításra 
mennyi garancia van? Ugyanis áll a víz a parkolóban, mindenképpen ki kell javítani.  
 
- A Rákóczi úti kerékpárút Katona utcáig terjedő szakaszán letolták a havat, tudtak a 
kerékpárosok közlekedni, de utána is szükséges lenne még legalább 100-150 méteren 
eltakarítani, mert odatolták a havat, és a kerékpárosok közlekedését akadályozza. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, egy pohárköszöntő keretében 
megköszöni a képviselő-testület és a hivatal munkatársai egész évi munkáját, a testület ülését 
befejezettnek nyilvánítja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 

  Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 
  polgármester        jegyző  

 


