JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2010. november 25-én, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2.) megtartott 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
Surman Zoltán Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Békési Mária Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Békés Megyei Vízművek Zrt. részéről:
Szeverényi György üzemmérnökség vezető
Krista Péter kirendeltségvezető
Lipták Zoltánné
Méri Zoltán LISZ Kft. ügyvezetője
Dr. Gulyás Zsuzsanna pályázó
Székelyhidi Zoltánné Közalkalmazotti Tanács vezetője
Almási Imre Kishajó Kikötő üzemeltetője
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Szegfű Katalin Békési Újság
Vámos Zoltán Békés Tv
Szűcs Gáborné Civil Ház koordinátora
Gál András műszaki osztályvezető
Dr. Csarnai Judit hatósági osztályvezető
Kálmán Tibor sportreferens
Nagy József ügyintéző
Krattinger Linda ügyintéző
Kiss Tamás ügyintéző
a polgármesteri hivatal munkatársai
meghívottak

Az ülés kezdésének időpontja:
Igazoltan távolmaradt:

15.00 h

Mészáros Sándor képviselő

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, Az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 11 képviselőből 9
képviselő jelen van (Erdős Norbert képviselő az ülés folyamán később érkezett).
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását.
Az alábbi előterjesztések esetében döntenie kell a képviselő-testületnek, hogy nyílt, vagy zárt
ülésen kívánja megtárgyalni.
III/8.: Dánfoki Üdülőközpont bérleti szerződésének megszüntetése
IV/5.: Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat ingatlanhasználati kérelme

Javasolja, hogy az SZMSZ 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján mindkét előterjesztést zárt
ülésen tárgyalják meg, mivel az önkormányzat vagyonának hasznosításáról van szó, és a
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sérthet.
Mivel a fentiekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el, külön-külön
szavazásra bocsátja a két előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
389/2010. (XI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. november 25-i
ülésén a III/8. sorszámú, „Dánfoki Üdülőközpont bérleti
szerződésének megszüntetése” tárgyú előterjesztést zárt
ülésen tárgyalja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
390/2010. (XI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. november 25-i
ülésén a IV/5. sorszámú, „Békési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
ingatlanhasználati
kérelme”
tárgyú
előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti szavazások figyelembevételével szavazásra bocsátja a
napirend elfogadását.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
391/2010. (XI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. november 25-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I.

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

I/1.

Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
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III.

Előterjesztések
1. A 2011. évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Köztisztviselők 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitűzéseinek
meghatározása
Előterjesztő: Tárnok Lászlóné jegyző
3. A LISZ Kft. beszámolója az Inkubátorház és a kishajó kikötő üzemeltetéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Állattartási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Víz- és csatornadíjak megállapítása 2011. évre
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. A helyi autóbusz-közlekedés 2011. évi viteldíjainak megállapítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet vezetőjének kinevezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Dánfoki Üdülőközpont bérleti szerződésének megszüntetése
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV. Egyéb előterjesztések
1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Nagy György szerződésmódosítási kérelme
Gőzmalom sor 12. szám alatti szennyvízátemelő értékesítése
Gépjármű beszerzése
Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások
Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat ingatlanhasználati kérelme
Zárt ülésen
6. A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálása
Zárt ülésen
7. Települési szilárdhulladék ártalmatlanítására érkezett közbeszerzési ajánlatok
elbírálása
Zárt ülésen
8. Kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
9. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
10. Szakember elhelyezésére irányuló kérelem elbírálása
Zárt ülésen

V.

Bejelentések, interpellációk

Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

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

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében előadja, hogy az Asztalos-kút
befedésével kapcsolatban folyamatosak az előkészületek. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen
Erdős Norbert képviselő úr benyújtotta a Városvédő és Szépítő Egyesület hozzájáruló
nyilatkozatát, de még mindig hiányoznak dokumentumok. A befedésre javaslatot tevő Szász
Gábor tájékoztatta, hogy a hiányzó dokumentumok beszerzése folyamatban van, hamarosan
megkapják. Az a vizsgálat is hiányzik még, amely azt állapítaná meg, hogy az építmény
felépítése utáni gázszellőztetést mennyire tudják biztosítani. Az elmondottak miatt nem
terjesztették még most testület elé ezt a kérdést. Megkérdezi Gál András osztályvezetőt, hogy
tud-e konkrétumokat mondani ezzel kapcsolatban?
GÁL ANDRÁS osztályvezető: A Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál eljárt Szász Gábor úr, ez
alapján a hatóság bekérte a gázadatokat, melyeket Szász úr rendelkezésére bocsátottak. Azóta
nem jeleztek vissza a hivatalnak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Amennyiben minden szükséges dokumentumot beszereznek,
természetesen folytatják ezt az ügyet.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsághoz tartozó két kérdésről tájékoztatja a képviselő-testületet.
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen tárgyaltak a demográfiai kérdésekről, és a bizottsági
anyagban szereplő ezzel kapcsolatos kimutatásból látható, hogy az elmúlt időszakban mennyi
gyerek született. Megállapítható, hogy jó néhány tucattal kevesebb gyerekkel kell majd
tervezni hat-hét év múlva az első osztályok indításánál.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Surman Zoltán arról tájékoztatta, hogy Fekete
Mihály úr lemondott a mandátumáról, akinek a helyére Kiss Istvánné került. Az
elnökhelyettes Farkas Mihály képviselő lett.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását a szóbeli kiegészítésekkel együtt.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
392/2010. (XI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
értekezletekről
szóló
polgármesteri
eseményekről,
tájékoztatót a szóban elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok
végrehajtásáról

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
393/2010. (XI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

A 2011. évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének
meghatározása

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja: Mivel a bizottság elnöke az ülésen nem tudott részt venni egyébirányú elfoglaltsága
miatt, őt kérte meg a bizottság legutóbbi ülésének levezetésére, ezért ismerteti a bizottság
állásfoglalását a bizottság elé terjesztett ügyekben.
A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
minősített többséggel támogatta az előterjesztést.
Kérdések - észrevételek:
BLASKOVITS PÉTER képviselő: Előadja, hogy a FIDESZ megtárgyalta a javaslatot, és
továbbra sem javasolják az 1,8 %-os iparűzési adó megemelését, és kérik a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy fontolja meg a javaslatukat. Elég jelentős az a teher, ami a
vállalkozókra nehezedik, hiszen azért csökkentették korábban az adómértéket, hogy életben
tudják tartani magukat. Bíznak benne, hogy ha a központi adócsökkentések mellé az 1,8%-os
mérték megmarad, a talpon maradásukat segítené.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy amikor az
előterjesztés készült, akkor még a Magyar Államkincstártól nem kapták meg a KSH által a
2011-re közzétett fogyasztói árszínvonal százalékát. Így az előterjesztésben szereplő adatokat
az alábbiak szerint helyesbíti.
A magánszemélyek kommunális adójának felső határa 17.245,- Ft lehet adótárgyanként, bár
az emelésre nem tettek javaslatot.
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Az idegenforgalmi adó pedig 431,- Ft lehetne vendégéjszakánként, melynek az emelésére
szintén nem tettek javaslatot.
VÁMOS LÁSZLÓ tanácsnok: Tudják, hogy a vállalkozók Békésen is nagyon nehéz
helyzetben vannak. Fel kell oldani azt a dilemmát, hogy a bevételkiesést hogyan
kompenzálhatja, vagy csökkentheti a város. Mert ha az adatok igazak, akkor éppen a személyi
jövedelemadó csökkenése okoz ennél a bevételnél magasabb hiányt. Ezért Blaskovits Péter
javaslatát nem érzi teljesen átgondoltnak. Szíve szerint ő is inkább azt támogatná, hogy ne
emeljék az iparűzési adót, de az a kérdés, hogy akkor jövőre hogyan kerül egyensúlyba a
költségvetés. A többi adót nem kívánják emelni, próbál odafigyelni a város vezetése, hogy
minél kevesebb terhet kapjon a lakosság.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Erdős Norbert képviselő megérkezett, így a
szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
d e l e t e t alkotja:

ren-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2010. (XI. 26.) r e n d e l e t e :
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVEZETÉSÉRŐL
szóló 4/1995. (III. 7.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

NAPIREND TÁRGYA:

Köztisztviselők 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi
célkitűzéseinek meghatározása

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
394/2010. (XI. 25.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerint elfogadja Békés város köztisztviselői
részére
2011.
évre
vonatkozó
teljesítménykövetelmények célkitűzéseit.
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2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
jegyző 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeit
határozza meg az elfogadott kiemelt célok alapján.
Megbízza továbbá a jegyzőt, hogy a köztisztviselők
2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeit határozza
meg.
Határidő:
Felelős:

2010. december 31.
Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző

A LISZ Kft. beszámolója az Inkubátorház és a kishajó kikötő
üzemeltetéséről

NAPIREND TÁRGYA:

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
395/2010. (XI. 25.) határozata:
1.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
LISZ Kft-nek az Inkubátorház 2010. évi
üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja.

2.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
LISZ Kft-nek a Körösmenti Kishajó-kikötő,
Átemelő és Ökoinformációs Pont 2010. évi
üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Állattartási rendelet elfogadása

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztett rendelettervezetet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2010. (XI. 26.) r e n d e l e t e :
AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

NAPIREND TÁRGYA:

Víz- és csatornadíjak megállapítása 2011. évre

IZSÓ GÁBOR polgármester: Üdvözli a napirend tárgyalásánál a Békés Megyei Vízművek
Zrt. részéről megjelent képviselőket: Szeverényi György üzemmérnökség vezetőt, Krista
Péter kirendeltség vezetőt, és Lipták Zoltánnét.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
támogatta a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet.
Kérdések - észrevételek:
PATAKI ISTVÁN képviselő: Az előterjesztés szerint a szennyvízdíj nagyon brutálisan
emelkedne. Megkérdezte a Műszaki Osztályvezetőt, aki azt a tájékoztatást adta, hogy kb. 35
millió pluszbevétel érkezik az önkormányzathoz. A bizottsági ülésen az hangzott el, hogy ezt
az önrész tartalékolására akarja az önkormányzat felhasználni a szennyvíztelep átépítése
kapcsán. Kérdése, hogy ez valóban elhatározott szándék?
További kérdése, hogy a kertes házaknál a locsolási kedvezmény továbbra is él?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az első kérdésre az a válasza, hogy igen. Beadták a
szennyvíztelep rekonstrukciójára, kapacitásának növelésére, hatékonyabb működésére
vonatkozó pályázatot. Valamennyi keletkezett fejlesztési hányadot ennek a saját erejére
kívánják felhasználni, amely mintegy 100 millió Ft-ot igényel. Ezt az összeget mindenképpen
elő kell teremteni, mert voltak működtetési problémák az elmúlt időszakban, amely mindenki
előtt ismert. A közelmúltban történt ugyan egy korszerűsítés azért, hogy a tisztított szennyvíz
minősége megfeleljen a szabványnak, közelítsen ahhoz az értékhez, hogy ne bírságolják meg
az önkormányzatot. Azonban még ezzel együtt is komoly rekonstrukcióra van szükség, mert
2010. december 31-ével lejár a türelmi idő, és brutálisan, mintegy tízszeresére emelkedik a
szennyvízbírság, ha a meglévő hiányosságokat nem tudják pótolni. Az elmúlt évben egy fillér
fejlesztési hányadot sem építettek be a szennyvízdíjba, ugyanakkor hasonló mértékű volt a
vízdíjakban, mint a mostani javaslat a szennyvízdíjaknál. Mindenképpen szükség van arra,
hogy a következő évektől a lakosságnak a vízdíja a szennyvízterhelés miatt, illetve a Körös
szennyezése miatt ne emelkedjen. Rosszabb esetben 100 Ft-tal is emelkedhet a szennyvízdíj,
ha a tisztított szennyvíz minősége nem felel meg az európai normáknak, ezért ezt a beruházást
mindenképpen meg kell valósítania az önkormányzatnak. Ehhez pedig az önerőt biztosítani
kell. A pályázatot beadták, az első hiánypótláson túl vannak. Akit érdekel, a pályázatról
bővebb információt adnak a szakemberek. A vízvezeték rendszernél történtek rekonstrukciók
az elmúlt évben a vízdíjakon képzett fejlesztési hányadból. Most az elmondottak alapján
szükség van a szennyvízdíjak esetében is a fejlesztési hányad beépítésére. A múltkor történt
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egy sajnálatos meghibásodás, eltört az egyik magasnyomású szennyvízvezeték, amelynek a
javítása önmagában több millió Ft lehet, illetve az ezzel kapcsolatos bírság, mivel
kényszerűségből az Élővíz-csatornába vezették a szennyvizet. Ez is elviheti a felhalmozott
fejlesztési hányadból képzett alap jelentős részét.
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Pataki István képviselő másik kérdésére válaszolva elmondja,
hogy a kertes házak esetében a locsolási kedvezmény nem szűnt meg, továbbra is él.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mennyi ennek a mértéke? Nem is szándékoznak megszüntetni?
LIPTÁK ZOLTÁNNÉ a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: Ezzel kapcsolatban
tájékoztatásul elmondja, hogy a locsolási kedvezmény minden év áprilisától szeptemberéig él,
és mértéke 10%, melyet nem is kívánnak megszüntetni.
BLASKOVITS PÉTER képviselő: A csatornadíjakkal kapcsolatban javasolták pénzügyi
bizottsági ülésen, hogy a javasolt, 22%-nál magasabb emelést két lépcsőben hajtsa a végre az
önkormányzat úgy, hogy az idén 10-11%-ot, és a jövő évben vinnék fel a javasolt mértékre.
Úgy gondolják, hogy célszerű lenne a lakosságot két ütemben terhelni ezzel a díjjal, és két év
alatt elérni azt a mértéket, amit a Vízművek Zrt. továbbra is meghatároz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
396/2010. (XI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a lakossági és
önkormányzati vízdíjakat az alábbiak szerint állapítja meg
2011. évre. A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák:
- lakossági fogyasztó vízdíj:
189,20 Ft/m3
- önkormányzati fogyasztó vízdíj: 262,20 Ft/m3
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2010. (XI. 26.) r e n d e l e t e :
AZ IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSI
SZOLGÁLATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL
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szóló 55/2008. (XII. 19.) rendelet
m ó d o s í t á s á s ró l
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

NAPIREND TÁRGYA:

A helyi autóbuszközlekedés 2011. évi viteldíjainak megállapítása

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet tárgyalásra alkalmasnak tart.
Képviselői magánvéleménye, amelyet bizottsági ülésen is elmondott, hogy a
kereszténydemokrata politizálásnak az egyik alapelve a szolidaritás, a másokkal való
együttérzés, és ezt figyelembe véve egyik régi problémának tartja a Békés-Gyula közötti
közvetlen autóbuszjárat indítását. Nagyon sokan járnak reggel Gyulára dolgozni, iskolába,
illetve a kórházba. Korábban már vizsgálták ezt a kérdést, de azzal nincs elintézve a dolog,
hogy van egy járat, a köröstarcsai, ami bemegy a békéscsabai autóbusz pályaudvarra is, és
onnan megy tovább Gyulára. Szeretnék, ha lenne egy közvetlenül Békésről induló járat
Békéscsabán át, amely az Evangélikus Templom, Békéscsabai Kórház érintésével menne
Gyulára. Ezt javasolták a KDNP részéről az elmúlt ciklusban is, de nem talált meghallgatásra
a Körös Volán Zrt-nél. Ezért szeretné, ha megismételnék ezt a kérést. Lenne egy járat odavissza, reggel legalább egy, ami lehetőleg nem megy ki a békéscsabai autóbusz állomásra,
mert az kb. 20 perces időkiesést jelent. Elsősorban a betegeknek, és a Gyulán tanulóknak
lenne fontos ez a buszjárat. Délután pedig 15 óra körül indulna vissza ugyanezen a javasolt
útvonalon a buszjárat.
A másik problémát szintén évek óta forszírozzák, és több képviselő-társa is feszegette már,
mely szerint szeretnének egy csatárkerti helyi buszjáratot is. Jelentős számú lakosság él ezen a
városrészen, amely külterületi tanyás résznek számít, messze van a városközponttól, és úgy
érzik az ott lakók, hogy nem törődik velük senki. A megközelítés közúton biztosított, ezért azt
javasolja, hogy a csatárkerti helyi buszjárat indítását kezdeményezzék a Körös Volán Zrt-nél.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban előadja, újra napirendre veszik ezeket a
kérdéseket. Többször napirenden volt már, személyes megkeresés is volt az elmúlt ciklusban.
Most új ciklus van, hátha jobbak lesznek a Körös Volán Zrt. lehetőségei, mert az igény
korábban is megmutatkozott. Ígéretet kaptak, hogy próbajáratokat indítanak, hogy lássák,
mennyire van szükség ezekre a járatokra. Nyilván van igény, hiszen képviselő urat is sokan
megkeresték, ezért fel fogja keresni Szarvas Péter urat levélben, hogy vegyék fel újra ez
ügyben a kapcsolatot.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Valóban sokat beszéltek már a közvetlen gyulai buszjáratról,
de mindig sikertelenül. Félő, ha megismétlik a megkeresést, megint nem lesz eredménye. Azt
kellene bebizonyítaniuk, hogy az igények valósak. Ezért javasolja, hogy akik fixen járnak át
Gyulára, tehát ott dolgoznak, vagy oda járnak iskolába, azokat kellene valamilyen formában
megkeresni – erre a célra felajánlja a Békési Újságot –, mert ők igazolni tudják az igény
valódiságát pl. a megvásárolt bérletekkel. Ehhez jönnének az időszakos igények, amikor a
kórházba mennek a betegek. Ezzel tudnának eredményt elérni véleménye szerint.
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PATAKI ISTVÁN képviselő: Csatlakozik az előtte szóló képviselőkhöz, de véleménye szerint
ezt komplexebben kellene megvizsgálni. Ugyanis a maga részéről a betegeket fontosabbnak
tartja az ügy szempontjából. Nem tudják mérni, de a Rendelőintézet beutaló orvosai pontosan
meg tudják majd mondani, hogy az új betegbeutalási rendszerben hány betegnek kell Gyulára
átmenni a kórházba. A közvetlen járatnak nem feltétlenül kellene érintenie Békéscsabát,
hanem már a körforgalomnál rátérhetne a gyulai útra, vagy Csatárkert felé menne, de ezek
már részletkérdések.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Egyetért Barkász Sándor képviselővel, ezen a vonalon el tudnak
indulni. Továbbá úgy gondolja, hogy a betegforgalom is mérhető valamilyen szinten, mert a
háziorvosoknál és a szakorvosoknál kiállított beutaló kézzelfogható dolog.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kéri, hogy Mucsi András képviselő úr vegye kézbe ezt az ügyet,
melyhez természetesen felajánlja a hivatali apparátus segítségét. Kérése, hogy a koordináló
szerepel vállalja fel a képviselő úr, a vezérigazgatóval történő tárgyalást pedig ismételten
magára vállalja, ha olyan anyagot tudnak elébe tenni, ami meggyőző, hogy legalább a
próbajáratot indítsák el. Korábban még a próbajáratot sem indították el, amit megígértek a
Körös Volán Zrt. részéről. Most egy alaposabban előkészített, számokkal illusztrált javaslattal
kezdeményeznék a tárgyalásokat. Mindenképpen szükséges lenne, hogy legalább fél évig
működjön a járat, hogy az emberek megszokják, megváltoztassák a szokásokat, hogy valóban
ki legyen használva a járat, megfelelő utasszám legyen.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelettervezetet.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2010. (XI. 26.) r e n d e l e t e :
A MENETRENDSZERINTI HELYI AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS VITELDÍJÁRÓL
szóló 6/2003. (III. 28.) rendelet
m ó d o s í t á s á s ró l
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.

NAPIREND TÁRGYA:

Egyesített Egészségügyi
vezetőjének kinevezése

Intézmény

és

Rendelőintézet

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja: A bizottság mind ügyrendi, mind egészségügyi ágazati szakmai szempontból
megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és az előterjesztett határozati javaslatot
javasolják elfogadásra. Ez alapján Dr. Lázár Magdolna Csilla pályázatát javasolják
érvénytelenné nyilvánítani, és az intézmény igazgatójává Dr. Gulyás Zsuzsannát kinevezni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a jelenlévő Dr. Gulyás Zsuzsanna pályázót, hogy
kíván-e szólni a szavazás előtt.
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DR. GULYÁS ZSUZSANNA pályázó: A pályázatában igyekezett az EEI és Rendelőintézet
minden szegmensét és vertikumát érintően felvázolni a terveit, melyhez különösebbet nem
kíván hozzátenni. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése a
pályázóhoz.
Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
397/2010. (XI. 25.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete – figyelemmel a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A. § (6) bekezdése, illetve a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
egészségügyi
intézményekben
történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet 4. §-a alapján kibővített Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára – a
Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet igazgatói álláshelyére benyújtott
pályázatok közül Dr. Lázár Csilla Magdolna pályázatát
érvénytelenné nyilvánítja, Dr. Gulyás Zsuzsanna
pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
2. Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
igazgatójává 2011. január 1-jétől határozatlan időre – 4
hónap próbaidő kikötése mellett – Dr. Gulyás
Zsuzsannát nevezi ki azzal, hogy a gyógyintézetek
vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a
továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
képesítési feltétel alól a R. 1. § (2) bekezdése alapján
mentesíti, és kötelezi arra, hogy az előírt képesítést 5
éven belül szerezze meg. Garantált illetményét
216.900,- Ft/hó, vezetői pótlékát 50.000,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
3. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét a szükséges munkajogi intézkedések
megtételétre, a dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Gratulál Dr. Gulyás Zsuzsannának a megválasztásához.
Mindenki előtt ismert, hogy Dr. Rácz László igazgató-főorvos lemondását követően Dr.
Gulyás Zsuzsanna látta el a megbízott igazgatói teendőket és kapcsolódott be a munkába
egyrészt a rendelőintézetben folyó munkába, másrészt a folyamatban lévő beruházás
teendőibe. Tapasztalata szerint a szervezőmunkát illetően nagy szakmai ismerettel kezdett
neki a munkához, érdeklődően, és a pályázat menedzselését Dr. Rácz László főorvos úr
segítségével, de egyre nagyobb önállósággal végzi. Bízik abban, hogy ezt a lendületet
továbbra is megőrzi. Biztosan nem lesz könnyű feladata az elkövetkezendő időben, mert
tudják, hogy sem az egészségügy, sem más terület nem tartozik a jól finanszírozott
területekhez. Azt kéri, hogy úgy vezesse a Rendelőintézetet, hogy próbálják tartani a szintet,
ezzel megtartani valamennyi szakrendelést. Az új beruházás átvételénél, beüzemelésénél és
működtetésénél kéri figyelembe venni azt, hogy ez Békés Város szempontjából nem egy
szakrendelés, hanem talán az egyik legfontosabb, és kitörési pont is lehet. Továbbá kéri, hogy
az uszodára is nagy gondot fordítson, mert ez is a Rendelőintézethez van csatolva, és igen
fontos része az egészségnek, mert a prevenció mindennél fontosabb. Gratulál a
megválasztásához, és jó erőt, egészséget kíván.
DR. GULYÁS ZSUZSANNA: Megköszöni polgármester úr és a képviselő-testület bizalmát,
és reméli, hogy a továbbiakban rá fog szolgálni. Polgármester úr mindent elmondott helyette.

NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb

előterjesztések

1.) Dr. Nagy György szerződésmódosítási kérelme
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet tárgyalásra alkalmasnak tart, és
elfogadásra javasolja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
398/2010. (XI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul a GAMMADENT
BT-vel
kötött
feladat-ellátási
szerződés
módosításához annyiban, hogy a gyermek-iskolafogászati
feladatok ellátását 2011. január 1-től Dr. Fodor Iván
Hajnalka helyett Dr. Teleki Réka (szül.: 1980. 08. 26., an.:
Draghici Katalin, pecsétszáma: 67 375) látja el változatlan
feltételekkel. A szerződés további része változatlan marad.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
dokumentumok becsatolása után a szerződésmódosítást írja
alá.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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2.) Gőzmalom sor 12. szám alatti szennyvízátemelő értékesítése
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
399/2010. (XI. 25.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát
képező, 5630 Békés, Gőzmalom sor 12. szám alatt
található szennyvízátemelő rendszert a Békési Pálinka
Zrt. (székhelye: 5630 Békés, Gőzmalom sor 12.;
képviseli: Békési Zoltán vezérigazgató) részére.
2. A Képviselő-testület a vételárat 290.000,- Ft + ÁFA
összegben állapítja meg.
3. A vételárat a szerződéskötéssel egy időben kell
megfizetni. Az adásvétellel kapcsolatos költségek a
vevőt terhelik. Az ajánlat 60 napig érvényes.
4. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét a szennyvíz átemelő rendszer
adásvételével kapcsolatos dokumentumok aláírására,
valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
értelem szerint
Határidő:
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

3.) Gépjármű beszerzése
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében előadja, hogy telefonbeszélgetést
folytatott Meszlényi úrral, és szóba került egy tesztautó megvásárlásának a lehetősége is,
melyet leghamarabb jövő év márciusában tudnának átadni, amennyiben a képviselő-testület
úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslatot. Tesztautó vásárlása esetén 200-300 eFt
kedvezményt tudnának adni.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
PATAKI ISTVÁN képviselő: Nem javasolja, hogy tesztautót vásároljanak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért ezzel, mivel az engedmény nem olyan mértékű, amiért
érdemes lenne ezt a lehetőséget választani, és megvárni. Egyébként valószínűleg az új autóra
is ugyanennyit kell várni, mivel a dízel autókra többet kell várni, drágábbak, de erősebbek.
Főleg azért javasolnak ilyet vásárolni, mivel helyszíneléseknél, gyámügyi, hatósági ügyekben
terepre is menni kell az autóval. Neki is az a véleménye, hogy rendeljék meg, és minél
hamarabb vegyék meg.
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Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő elhagyta az üléstermet,
így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
400/2010. (XI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete
1. új terepjáró gépkocsi (Dacia Duster, 1,5 dCi 80 kW/110
LE 4x4) vásárlása mellett dönt, a gépjármű
beszerzésére a Renault busz és a Honda CRV gépkocsik
eladásából befolyt bevétel mellett maximum 3,0 millió
Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetésben szereplő
működési céltartalékok között tervezett általános
tartalék terhére.
2. felhatalmazza polgármesterét a gépjármű beszerzésével
kapcsolatos
jognyilatkozatok
megtételére,
dokumentumok aláírására
3. 169/2010. (IV. 29.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal, ill. értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

4.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő ismét jelen van, így a
szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
401/2010. (XI. 25.) határozata:
I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2010. évi költségvetésében tervezett működési tartalék
előirányzatából 10.014 E/FT-ot a személyi juttatásokra,
2.704 E/FT-ot a munkaadót terhelő járulékokra, összesen
12.718 E/FT-ot átcsoportosít.
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II. a) 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:
A Családért Alapítvány (székhelye: Békés, Malom u. 5.,
képviseli: H. Kovács Judit) támogatására 62.150,- Ft,
b) Felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fent
támogatott szervezettel szerződést kössön a támogatásban
megjelölt összeggel, azzal, hogy az összeg felhasználásáról
a támogatottnak 2011. március 31-ig kell írásban
elszámolnia.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület 391/2010. (XI. 25.) határozatával
elrendelt z á r t ülés tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az ülésterem elhagyására.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület ismét n y í l t ülésen folytatja
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.
Bejelentések - interpellációk:
MUCSI ANDRÁS képviselő: Az alábbi interpellációs kérdéseit írásban is be fogja nyújtani.
1. A Soványhát utcai Közösségi Ház és a Tanács sor melletti közösségi tér között fontos
lenne a Cigányvízládán átvezető, kitaposott ösvény helyett járólapokból készített út
létesítése, tekintettel az útvonal forgalmasságára. Az útszakasz elkészítése esetén a
közösségi ház megközelíthetősége is jelentősen javulni fog.
2. A Pusztaszeri utcai lakók megkeresték, hogy megtörtént az út kohósalakos terítése, de
ebből már nem jutott az utca közepére, ahol az igazi nagy kátyúk vannak. Kéri, hogy
ezt pótolják. Itt jegyzi meg, hogy legfrissebb információja szerint nagyon
elszaporodtak ebben az utcában a rágcsálók. Holnap megy ki tájékozódni ez ügyben.
3. A Gyékény utcán rendezték a telkeket, viszont gondoskodni kellene a belvízelvezető
rendszer kiépítéséről még az esőzés beállta előtt.
4. Varga Károly Békés, Kispince u. 94. alatti lakos kérte, hogy a háza előtti csapadékvíz
elvezető árkot fedjék be. Kérte a hivatal munkatársát, Csarnai Mihály urat, hogy
segítsen ebben, de mind a mai napig nem ment ki még erre a helyszínre.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az árokbefedésekkel kapcsolatban felhatalmaz minden
képviselőt, hogy járjon el, és mondja meg a választókerülete lakosainak, hogy ez a dudacső
árának a megfizetésével jár. Az érintett lakosok keressék fel a műszaki osztályt, ahol
megbeszélik, és elintézik a szükséges tennivalókat. Valóban nagyon fontos dolgok ezek, de
vannak más fontos dolgok is, esetenként sokkal fontosabbak, pl. belvízelhárítás, ezért a
munkatársak eléggé leterheltek, és emiatt nem tudnak azonnal kimenni. A lakosok írásban is
beadhatják az ilyen kérelmeket, amelyeket megvizsgálnak, és válaszolnak minden esetben.
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Tájékoztatja a képviselőket, hogy most osztották ki a jövő évi I. félévi képviselő-testületi
munkatervhez javaslatokat kérő leveleket. Ha valakinek van javaslata, azt kérik a megadott
határidőig beadni.
Tájékoztatja még arról a képviselőket, hogy a munkaterv szerinti legközelebbi testületi ülés
december 16-án lesz, amikorra a jövő évi költségvetési koncepciót is beterjesztik.
Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni mindenkinek a részvételt, a testület ülését
befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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