JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2010. október 28-án, 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 aljegyző
Balog István Békési Kistérségi Iroda vezetője
Sipiczki Anikó belső ellenőrzési vezető
Koszecz Sándor Békés Városi Kulturális Központ igazgatója
Farkas Lászlóné Békési Kistérségi Iskola igazgatója
Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda vezetője
Dr. Gulyás Zsuzsanna EEI és Rendelőintézet mb. igazgató-főorvosa
Surman Zoltán Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Szegfű Katalin Békési Újság
Vámos Zoltán Békés Tv
Szűcs Gáborné Civil Ház koordinátora
Fábri Andrásné Munkáspárt Helyi Szervezetének vezetője
Hévízi András Pénzügyi Bizottság tagja
Gál András műszaki osztályvezető
Dr. Csarnai Judit hatósági osztályvezető
Dr. Farkas László jogi munkatárs
Gábor Lászlóné pénzügyi csoportvezető
Kálmán Tibort sportreferens
Nagy József ügyintéző
Krattinger Linda ügyintéző
Sztrein Beáta ügyintéző
Barna Barbara ügyintéző
a polgármesteri hivatal munkatársai
meghívottak

Az ülés kezdésének időpontja:

15.00 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, Az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 11 képviselőből 10
képviselő jelen van (Barkász Sándor képviselő az ülés folyamán később érkezett).
Bejelenti, hogy a napirend megtárgyalása előtt a képviselő-testület alakuló ülésén
megválasztott, és akkor jelen nem lévő Hévízi András, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő
bizottsági tagjának eskütételére kerül sor. Köszönti a most megjelent Hévízi Andrást, és
megkéri, hogy mondja utána az eskü szövegét. Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére
álljanak fel.
Hévízi András ezt követően letette az alábbi szövegű esküt:

ESKÜSZÖVEG:
Én ........esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; BIZOTTSÁGI TAGSÁGI tisztségemből eredő
feladataimat BÉKÉS VÁROS fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott bizottsági tag meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!˝
Az esküokmány jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az eskü letétele után átadja Hévízi András részére a
megbízólevelet. Gratulál, és jó munkát kíván részére.
Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását az alábbi kiegészítéssel:
Javasolja felvenni a mai ülés napirendjére az alábbi, meghívóban nem szereplő, sürgősségi
indítványnak nem minősülő egyéb előterjesztéseket, amelyeket a képviselők már írásban
megkaptak:
IV/17. sorszámmal:
IV/18. sorszámmal:

Önkormányzati bérlakás soron kívüli juttatására vonatkozó kérelem
elbírálása
Alapítványok támogatása

Az alábbi előterjesztések esetében döntenie kell a képviselő-testületnek, hogy nyílt, vagy zárt
ülésen kívánja megtárgyalni. Az előterjesztések felsorolásánál javaslatot tesz a tárgyalás
módjára az alábbiak szerint:
IV/7.: A Szent Lázár Alapítvány bérleti ügye
IV/8.: Gyékény utca szélesítése
IV/9. Garázsbérlettel kapcsolatos kérelmek elbírálása
IV/14.: Vállalkozói Alapra benyújtott pályázatok elbírálása

zárt ülésen
nyílt ülésen
zárt ülésen
zárt ülésen

Zárt ülésen kell tárgyalni az SZMSZ alapján a következő előterjesztéseket:
IV/6. - IV/10. - IV/11. - IV/12. - IV/13. - IV/15. - IV/16. - IV/17.
A tárgyalási sorrendet az eddigi szokásoknak megfelelően úgy javasolja megállapítani, hogy
előbb a nyílt, majd a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselőtestület, majd legutoljára nyílt ülésen a bejelentéseket, interpellációkat.
Mivel a fentiekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el, együtt teszi
fel szavazásra a napirend elfogadására vonatkozó javaslatokat.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
352/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. október 28-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

III.

Előterjesztések
1. Beszámoló a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkájáról és működéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Beszámoló a Békési Kistérségi Óvoda elmúlt évi munkájáról és működéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Beszámoló a XII. Madzagfalvi Napok rendezvényről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Beszámoló a Békési Kistérségi Iroda 2006 októbere és 2010 szeptembere közötti
munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Békés Város Önkormányzata 2011-2014. évi stratégiai ellenőrzési terve,
valamint a 2011. évi éves ellenőrzési terve
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV. Egyéb előterjesztések
1. Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben
2. Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési
Szabályzatának módosítása
3. A KBC által benyújtandó HURO-CBC pályázat tagi kölcsöne
4. Bélmegyeri folyékony hulladék elhelyezése
5. Forgalmi rend változása
6. A Gyékény utca szélesítése
7. Alapítványok támogatása
8. Jegyzői állás betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása
Zárt ülésen
9. A Szent Lázár Alapítvány bérleti ügye
Zárt ülésen
10. Garázsbérlettel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
11. Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet ingatlanhasználati kérelme
Zárt ülésen
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12. Élelmiszer beszerzésre kötött közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó
kérelem elbírálása
Zárt ülésen
13. „Települési szilárdhulladék ártalmatlanítása” és „orvosi eszközbeszerzésre”
érkezett közbeszerzési ajánlatok bírálata, élelmiszer beszerzés kiírása
Zárt ülésen
14. Közművesítési hozzájárulási kérelem elbírálása
Zárt ülésen
15. Vállalkozói Alapra benyújtott pályázatok elbírálása
Zárt ülésen
16. Kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
17. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
18. Önkormányzati bérlakás soron kívüli juttatására vonatkozó kérelem
Zárt ülésen
V.

Bejelentések, interpellációk

Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

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

IZSÓ GÁBOR polgármester: A tájékoztatóhoz egy írásos kiegészítést osztottak ki most a
képviselők részére, amelyben az áll, hogy Balázs László képviselő az október havi, Barkász
Sándor képviselő pedig az október, november és december hónapokra esedékes tiszteletdíjáról
lemondott.
MUCSI ANDRÁS képviselő: A tájékoztató 28. pontjában szerepel, hogy október 16-án egy
megemlékezést tartottak a Független Kisgazdapárt megalakulásának 80. évfordulója
alkalmából. Ezt nagyon fontosnak tartja, és ahol lehetősége van, propagálja, mert büszkék
lehetnek arra, hogy a város rendelkezik azzal a protestáns parasztpolgári hagyománnyal, ami
ma is élteti ezt a várost. Ebből az alkalomból megkoszorúzták a B. Szabó István házán
elhelyezett emléktáblát is. B. Szabó István az egyetlen ’56-os államminiszter, aki Békés
megyei volt. Büszkék lehetnek arra, hogy Nagy Imre kormányában volt egy Békés megyei
személy, aki Békés Város egykori polgármestere volt, akit akkor bírónak neveztek. Ezek a
hagyományok számára nagyon fontosak, és sokat mondanak a választások eredményéről is.
Ezen a rendezvényen Pocsaji Ildikó és Vámos László képviselőkkel együtt képviselték az
önkormányzatot.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, tanácsnok: Egy további örömteli eseményről tájékoztatja a
képviselő-testületet. Október 24-én a spanyolországi Malagában a Karacs Teréz Általános
Iskola egyik 7. osztályos tanulója, a békési Kis Ildikó többedmagával, egy bizonyos
kategóriában csapattagként Fittnes Európa Bajnok-i címet szerzett. Testnevelő tanára a Békési
Szegedi Kis István Református Gimnáziumban tanít.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Örülnek a szép eredménynek, gratulálnak Kis Ildikónak, akinek
a részvételét a város is támogatta 15.000,- Ft-os jelképes összeggel.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Szóbeli kiegészítésként tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szintén ebben az időszakban volt a város egyik reprezentatív civil
szervezetének, a Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Egyesületnek a Tökmulatság című
kétnapos rendezvénye. Elmondhatja, hogy az eddigi Tökmulatságok közül talán az egyik
legsikeresebb volt. Ezúttal is köszönik a munkájukat, és gratulálnak a sikerükhöz, amely város
sikere is.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását az írásos, és a szóbeli kiegészítésekkel együtt.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
353/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót az írásos, és a szóban elhangzott
kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok
végrehajtásáról

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
354/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

5

NAPIREND TÁRGYA:

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság a
legutóbbi ülésén részletesen foglalkozott a szintén részletes és színvonalas anyaggal. Igazgató
Asszony szóbeli kiegészítést is tett az ülésen, mely szerint az elszegényedéssel, a szociális
feszültségek növekedésével megjelentek a problémák az általános iskolákban is. Egyre több a
fejlesztésre szoruló gyermek, ezért fokozottan oda kell figyelni, hogy megfelelő óraszámban
tudjanak foglalkoztatni logopédust. Fegyelmezett ugyan a gazdálkodás mind a békési, a
tarhosi és a muronyi iskolákban és óvodákban, de nagyon komoly problémát jelent a „kamuti
bomba”, hiszen folyamatos csúszásban vannak a fizetéssel.
A határozati javaslatban foglaltak figyelembevételével az iskola munkáját a bizottság
szakmailag magas színvonalúnak, és kiválónak értékelni.
Kérdések

- észrevételek:

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A beszámolóval kapcsolatban megemlíti, hogy az utóbbi
időben azt tapasztalják, hogy erőteljesen csökken a gyereklétszám, ugyanakkor a gyerekek
közül egyre többen szorulnak fejlesztésre. El kellene gondolkodni azon, hogy még további
egy-két fejlesztő pedagógust nem kellene-e alkalmazni, hogy ne emelkedjen ezeknek a
gyerekeknek a száma.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, oktatási és kulturális tanácsnok: A bizottsági ülésen elhangzott
vélemények kapcsán mond el két gondolatot. Szeretné megszólítani az országgyűlési
képviselőt, és kérni a segítségét, hogy az alábbi két ügyben járjon el.
Egyrészt a kamuti tartozással kapcsolatban tudják, hogy a kistelepülések országosan komoly
bajban vannak, önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, amely akár csődeljárás alá
vonhatja a településeket, így Kamut Önkormányzatát is, mivel folyamatosan nem tudja fizetni
az iskolafenntartási költségeket, és tartozik. A kormányzat ígéretet tett arra, hogy megsegíti
ezeket a kistelepüléseket. Arra kéri az országgyűlési képviselőt, járjon el ebben az ügyben,
hogy a kistelepüléseket valóban meg tudják segíteni. Hosszú távon az országnak is az az
érdeke, hogy fennmaradjanak a kistelepüléseken az iskolák, és így maguk a települések is. A
támogatással rendezni tudná Kamut a Békés felé fennálló tartozását, és fennmaradhatna
Kamuton az iskola is.
A másik kérése a végkielégítések 98%-os különadójával kapcsolatos, amely egyelőre az
Alkotmánybíróság előtt elbukott. Azzal egyetért mindenki, hogy az embereket irritáló nagy
végkielégítéseket megadóztassák, viszont van egy árnyoldala is, hiszen azokat a
közalkalmazottakat, pedagógusokat is sújtaná, akiket 30-40 év munka után küldtek el
prémiumévek programba, nyugdíjba. Ugyanis kb. 3 millió Ft körüli összeget kapnak ilyen
esetben, és a törvény szerint a kétmillió fölötti részt elviszi a 98%-os különadó. Kérése, hogy
érdekükben is járjon el az országgyűlési képviselő.
PATAKI ISTVÁN képviselő: Annak idején az iskola-összevonásnak az volt az egyik célja,
hogy a gyermekek mozgatása könnyebb legyen az iskolák között az áttanítások mellett.
Kérdése, ezt mennyiben valósult meg?
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Az összevonások további oka volt, hogy javuljon az általános iskolák versenyképessége,
minél több gyermek maradjon az önkormányzati iskolákban, kevesebben menjenek az
egyházi, illetve békéscsabai általános iskolákba. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatai
vannak Igazgató Asszonynak?
Egyetért a bizottsági elnök által elmondottakkal, és az értékelésre vonatkozó bizottsági
javaslattal is annál is inkább, mert véleménye szerint ezt az intézményt nem lehet országos
átlagintézménynek tekinteni. Ezt az eredményt, amely az országos átlag alatt van, óriási
erőfeszítés árán lehet elérni azzal a társadalmi háttérrel, ami elhangzott. Külön elismerését
fejezi ki a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolának és az együttes intézmény vezetésének, hogy az
iskola rekonstrukciója alatt rugalmasan és jól oldották meg a feladatokat.
FARKAS LÁSZLÓNÉ igazgató: Tudja, hogy az összevonásnak sokféle szempontja,
elgondolása volt, de úgy gondolja, hogy az egyik legfontosabb oka az volt, hogy abban a
gazdasági évben megfelelő megtakarítást kellett elérnie az önkormányzatnak. A megtakarítás
elsődlegesen a vezetők, vezető helyettesek, az élelmezésvezetők, a gazdasági igazgatók
számának csökkenésével mutatható ki. Továbbá a korábbi tagintézményi munkaközösségek
száma is csökkent, 10 szakmai munkaközösségbe tömörítették a kollegákat, így a
munkaközösség vezetők számának csökkentése révén is bérmegtakarítást értek el. Azonban az
volt a feladatuk, hogy az összevonást úgy oldják meg, hogy a tagintézmények szakmai
önállósága, saját arculata nem sérülhet. Attól függetlenül, hogy közös pedagógiai programjuk
van, minden tagintézmény megőrizhette a szakmai munkája specifikus részét, pl. emelt szintű
oktatás, csoportbontás, nyelvi oktatás stb. A gyerekek átáramlása, elosztása az integrációs
elvek betartásával jelenleg még csak az 1. és a 2. évfolyamon tart, mert nem akarták
felvállalni, hogy olyan mértékű átrendeződést vigyenek véghez, mint ami
Hódmezővásárhelyen volt, amit kiemelt modellként szoktak emlegetni, de nagyon jól tudják,
hogy az nagyon sok szülői és gyermekkönnyet is tartalmazott. Ezért a helyi önkormányzat
Békésen úgy döntött, hogy felmenő rendszerben, minden egyes belépő évfolyamon
megpróbálják a közös beíratással, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek elosztásával a
törvényes szintet betartani.
Az áttanítások folynak, melyek két szempontból fontosak. Egyrészt ezzel ki tudják tölteni a
kötelező órakeretét azoknak a pedagógusoknak, akiknek ez esetleg nem sikerülne a saját
tagintézményükben, mert azt látni kell, hogy minden évben egy tanulócsoporttal fogy az
általános iskola csoportszáma, és 70-80 gyerekkel csökken a gyermeklétszám évenként.
Továbbá ezzel is tudják a szakos ellátottságot biztosítani. A kisiskoláknál tudtak ezzel nagyon
sokat segíteni, mert ott a kötelező óraszám és a tanulók kötelező óraszáma óriási módon
eltávolodik egymástól.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Az iskolai, és az óvodai anyagot is áttanulmányozva azokból
kibontakozik, hogy mi várható évek múlva. Igazgató Asszony elmondta, hogy évente 70-80
fővel csökken a gyereklétszám az iskolában. Ezért kérte a bizottság a hivatal munkatársait,
hogy a következő ülésre készítsenek egy ezzel kapcsolatos demográfiai kimutatást, hogy
lássák, évek múlva mire számíthatnak. Az más kérdés, hogy az önkormányzati iskolának
versenyeznie kell a református iskolával. Nagyon komoly harc bontakozik ki már
középiskolai szinten is a gyerekekért. Az óvodai beszámolóban már felteszi az igazgató
asszony, hogy mi lesz a tarhosi óvodával. Pataki képviselő úr elmondta, hogy mi volt az oka
az iskola-összevonásnak. Véleménye szerint bizonyos fokig rá is voltak kényszerítve erre, de
ahhoz ragaszkodtak, a tagintézmények profilja megmaradjon, és ez meg is maradt.
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Úgy gondolja, hogy az átjárhatóság általános iskolánál még annyira nem égetően fontos, mert
az egyes tagiskolák olyan képzési programokat kínálnak fel, amelyet a tanulók 8 évig végig
tudnak vinni. Az egész iskolát viszont egyben kell nézni, és nagyon nehéz ezt az intézményt
olyan színvonalon működtetni, amilyen színvonalon működteti az iskola vezetése. A maga
részéről ehhez a munkához csak gratulálni tud.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Gondolja, hogy az iskolára gondolt végig a bizottsági elnök úr,
mert időnként óvodát említett, bár természetesen összefügg a kettő. Egyébként rendelkeznek
olyan statisztikával, hogy hány gyerek várható, és ezt figyelembe veszik majd a beiskolázási
tervnél, amely következő testületi ülések feladata lesz majd.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Nem ért teljesen egyet Mucsi András képviselő társával,
mert véleménye szerint a református általános iskolával nem kell harcolni, ez teljesen
helytelen megközelítés. A református iskolával le kell ülni a városi iskolának, és el kell
dönteni, hogy a békési gyerekeknek mi a jó, és az alapján kell meghatározni az osztályokat, a
tantestületet, és nem harcolni kell. A harc mindig véráldozatot, veszteségeket hordoz
magában. Úgy gondolja, hogy konszenzust kell velük keresni. Azokon a területeken, ahol
nem kell, ne harcoljanak.
BLASKOVITS PÉTER képviselő: Áttekintették ők is a beszámolót, amelyet tartalmasnak és
nagyon jónak tartanak, de elsősorban a mögötte lévő munkát. Az iskolák összevonása profi
módon történt, a lakosságnál, gyerekeknél nem sok könny fakadt, és ez lényeges dolog. A
kompetencia mérések mutatják a szakmai munkát, ami mögötte van, amelyhez gratulálnak.
Csak így tovább. Ezt a pedagóguskart meg kell tartani, oda kell rá figyelni, mert komoly
munka van mögöttük.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egy dologra kíván reflektálni az elhangzottak közül. Az egyházi
iskolával együttműködési megállapodása van az önkormányzatnak, az egymás mellett élés
szabályait részben elfogadták, melyeket nyilván finomítani kell majd a jövőben, és az a
tendencia kell, hogy érvényesüljön, amit Barkász képviselő úr mondott. Ez a folyamat
elkezdődött. A következő év a beiskolázás szempontjából kicsit nyugodtabb lesz, mert több a
gyerek. Az érzelmek és a „kenyérharc” nem kerül annyira előtérbe, mint amikor esetleg egy
olyan évfolyam kerül beiskolázásra, ahol egy-két osztálynyi gyerek hiányzik, és ezzel annyi
pedagógus munkájára sem lesz szükség. Ezt természetesen folyamatában kell nézni, ahogy a
bizottsági elnök úr is mondta, de erre megvan a kidolgozott szisztéma.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot azzal, hogy az iskola munkáját szakmailag magas színvonalúnak, és kiválónak
értékelje a képviselő-testület.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő megérkezett, Erdős
Norbert képviselő viszont elhagyta az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők
létszáma továbbra is 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
355/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
2009/2010.
tanévi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Az intézmény
munkáját szakmailag magas színvonalúnak, és kiválónak
értékeli.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Békési Kistérségi Óvoda beszámolója

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
ezt a beszámolót is megtárgyalta, és ugyanazt a minősítést javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek, amelyet az iskolánál megfogalmaztak, mely szerint szakmailag magas
színvonalúnak és kiválónak értékeljék az intézmény munkáját.
Az előbb nem nyelvbotlás volt részéről, mert a két beszámoló annyira összefügg, hogy a
demográfiai problémák például a tarhosi óvodának a működését alapjában veszélyeztetik.
Kevés a gyermek, és ez be fog gyűrűzni majd az általános iskolába is. Ezért függnek össze
ezek a kérdések.
A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Az előbbi napirendi pontnál elhangzottakra reagálva elmondja, hogy valóban igaza van
Barkász képviselő társának, nem harc van, hanem verseny. Mindegyik iskolatípus felkínálja a
saját képzését, és a szülő választ, ez pedig versenyhelyzetet teremt.
Kérdések - észrevételek:
POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Kérése az Igazgató Asszonyhoz, hogy a nagycsoportosoknál az
iskola-előkészítésről végzett kompetenciamérések eredményét szeretnék megnézni a
következő testületi ülésen, amennyiben lehetséges. Kíváncsiak lennének, hogy az óvodákban
milyen eredmények jöttek ki, mennyire vannak felkészítve a gyerekek az iskolára.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint elégséges lenne erről bizottsági ülésen
tárgyalni.
BERECZKI LÁSZLÓNÉ igazgató: A kéréssel kapcsolatban elmondja, hogy semmiféle
kompetenciamérés nincs az óvodában. Ez félreértés volt, a szülőkkel már tisztázták. Felmérés
eddig is volt annak érdekében, hogy az egyéni fejlesztési terveket elkészíthessék és előírják,
de ez év eleji felmérés, és ezt most nem a csoportos pedagógusok végezték, hanem az
időközben tanfolyamot végzett fejlesztő pedagógusok. Ezek a felmérések személyre
szabottak, a szülő szembesül a saját gyermekével, de ez nem publikus. Egy összesítőt
készíthet, de az semmit nem fog megmutatni, mert pl. az Epreskerti Óvodában a középszinten
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lévő gyerek szupernek mondható, de egy belvárosi óvodában nem biztos, hogy az az
eredmény születik. Tehát ez a gyerekanyagtól függ.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel az elhangzottak alapján az egyéni felmérések a szülőknek
készülnek, és ezek nem publikusak. Ezért nem javasolja, hogy ezt tárgyalják. Esetleg a
képviselő asszony beletekinthet a felmérésekbe.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Kiegészíti Pocsaji Ildikó képviselő asszony kérdését. Nem
arra kíváncsiak, hogy bizonyos gyerekek személyi adottságai milyenek és hogyan alakulnak,
hanem arra, hogy az óvodában hogyan készítik fel a gyerekeket az iskolára. Tudomásuk
szerint a szülőknek az volt a kérésük, hogy az iskolába induló gyerekekről olyan információt
kaphassanak, hogy képesek-e odafigyelni, végigülni egy órát, stb. A szülőknek az óvodák
kiválasztásánál ez segítséget jelentene, mert szeretnék tudni, hogy az adott óvoda felkészíti-e
kellőképpen az iskolára a gyerekeket, hogy ott ne legyen viselkedési gondjuk. Tehát nem a
gyerekek szellemi képességeire kíváncsiak, hanem arra a szocializációs folyamatra, ami egyegy óvodában zajlik, milyen hatékonysággal készítik fel a gyerekeket az iskolára. Mert bizony
van olyan, hogy egy-egy gyerek még nem alkalmas az iskolára, mert nem készítette fel
kellőképpen sem az óvoda, sem a szülő, mert ez nem csak az óvoda, hanem a család feladata
is. Úgy tudják, hogy ilyen felmérés készült, és az a kérdése, hogy ezt megkaphatják-e.
Természetesen nem személy szerinti adatokra kíváncsiak, a személyiségi jogokat nem akarják
megsérteni.
BERECZKI LÁSZLÓNÉ igazgató: Válaszában előadja, ilyen felmérés nem volt az
óvodákban, csak olyan, amit a szülőkkel meg is beszéltek, hogy szeptemberben milyen
szintről indul a gyermeke, és mit kell vele külön foglalkozásokon teljesíteni ahhoz, hogy
elérje majdan az iskolaérettségi szintet. Ezt csak gyermekenként tudja bemutatni, nem tudja
óvodákra lebontani.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Még megadja a szót Barkász képviselő úrnak, de kéri, hogy az
ilyen kérdéseket legközelebb bizottsági ülésen tárgyalják meg, mert ott van rá bővebben
lehetőség.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Akkor csak van valamilyen felmérés, mert a középső
csoportot elhagyó óvodásoknak van olyanfajta minősítése, amiből lehet látni, hogy a
nagycsoport előtt hol tartanak, hogy az elkövetkezendő évben mit kell bepótolniuk ahhoz,
hogy iskolaéretté váljanak. Tudja, hogy gyerek- és korfüggő, de egyfajta minősítése is az
óvodának. Sajnos a pedagógusok sokszor olyan gyerekanyagot kapnak az iskolában, amivel
nem tudnak megfelelően foglalkozni. A szülők kérték tőle, és Pocsai Ildikó képviselő társától
is hogy ezt kérdezzék meg az igazgató asszonytól.
BERECZKI LÁSZLÓNÉ igazgató: Minden óvodának megvan a saját profilja, ugyanúgy,
mint a tagiskoláknak. Az egyik óvodában nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészséges
életmódra, a másik tagóvodában a vizuális tevékenységekre, a harmadik tagóvodában a
mesére és a versre, de ez nem jelenti azt, hogy a többi terület elhanyagolt. Nagyon szívesen
megmutatja képviselő úrnak azt az egyéni fejlettségmérő lapot, amelyet a törvény előír, és
minden gyermekről vezetnek egy ilyen lapot, hogy ez hogy néz ki, és milyen felmérés alapján
kerül majd kitöltésre.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Azért bizonyos óvodákat, csoportokat nem minősítenek, és
nehéz óvodát választani, nyilván a szülő úgy választ óvodát, hogy az közel legyen a
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lakhelyéhez, illetve óvónőt választ. A gyerekeknél az egyéni adottságok még nagymértékben
szerepet játszanak az óvodás korban. Inkább annak a híve, hogy az óvónő személyesen
beszélje meg azzal a bizonyos szülővel a problémát. Nagy átlagot nem tartja érdemesnek
készíteni, mert semmit nem mutat. Az iskolában már konkrétumokat mutatnak a kompetencia
felmérések.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Az elvégzett munkát nem csak a beszámoló alapján lehet
megítélni, hanem saját tapasztalat alapján is. A maga részéről ezek figyelembevételével
alakította ki a véleményét. A körzetében van az Ótemető utcai óvoda, amely a 100.
születésnapján vette fel a Bóbita Óvoda nevet, és örömmel látta, hogy mekkora lelkesedéssel
igyekeznek a gyerekeknek olyan feltételeket teremteni, hogy nem csak a környezetet
alakítják, hanem magát a szakmai fejlődést is különböző eszközök beszerzésével. Ez arról
győzte meg, hogy tesznek is a fejlődés érdekében, nem csak a készt várják, hogy csinálják
meg helyettük. Az ilyen óvodákat szívesebben is támogatják. Ez alapján nagyon pozitívra
értékelte az óvodai munkát.
MUCSI ANDRÁS bizottsági elnök: Az óvodai beszámoló mellékletében szerepel egy
táblázat, melyből kitűnik, hogy tavaly 1,65 millió Ft volt a pénzmaradvány. Ebben az évben
még annyi sem lesz. Viszont Kamut Község az óvodája révén mintegy 5 milliós, az iskolája
révén pedig mintegy 6 milliós hiányt okozott. Amennyiben év végéig ezt a tartozást nem fizeti
meg, becsődöltetheti a mi intézményeinket. Ezt nem nézhetik tétlenül, ezért fogadott el egy
olyan határozati javaslatot az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, hogy ha szükséges,
adósságrendezési eljárással, de a tartozáshoz jussunk hozzá.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy mintegy hat hónapja húzódó
probléma a kamuti tartozás. Nem akarták azt, hogy a kamuti iskolát bezárják, mert elhangzott
most Vámos képviselő úr részről is az országgyűlési képviselő felé az a kérés, hogy a
kisiskolák megmentése érdekében tervezett kormányzati intézkedés érdekében járjon el.
Remélik, hogy ezáltal rendeződik Kamut sorsa. Attól nem kell félni, hogy az iskolákban nem
tudnak bért fizetni, ezt a feltételezést szeretné most kategorikusan eloszlatni, mert az
önkormányzat ezeket a költségeket az iskoláknak mindig biztosította. Külön megállapodást
kötöttek a Kamuti Önkormányzattal a tartozás rendezésére úgy, hogy ez évben 7 millió Ft-ot,
jövő április 30-ig pedig az összes tartozást rendezik. Nyilván ez nem vonatkozik arra az
esetre, ha Kamut valamilyen rendkívüli központi támogatásban részesülne, mert akkor
azonnal köteles rendezni a tartozását. Még egyszer megnyugtat mindenkit, hogy ez a tartozás
egyetlen békési óvodát és iskolát sem veszélyeztet. Természetesen nem jó ez a városnak, de
ennyi türelmet és toleranciát gyakorolhatnak, amikor egyetértenek azzal a kormányzati
elképzeléssel, hogy mentsék meg a kisiskolákat. Az inkasszó folyamatos Kamuttal szemben,
ahogy tudják, törlesztik a tartozást.
Megköszöni a beszámolót és az egész éves munkát az óvodavezető asszonynak, és az előzőek
során tárgyalt iskolai beszámolót és egész éves munkát az iskolaigazgató asszonynak is, mert
ezt az előbb elmulasztotta. Kéri őket, hogy tolmácsolják munkatársaiknak a köszönetüket és
elismerésüket és kérik, hogy hasonló lelkesedéssel folytassák munkájukat.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy az intézmény munkájának
minősítésére az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatát fogadják el, és ennek
figyelembevételével bocsátja szavazásra a határozati javaslatot.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Erdős Norbert képviselő visszatért az
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
356/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Óvoda
2009
októbere
és
2010
szeptembere
közötti
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Az
intézmény munkáját szakmailag magas színvonalúnak, és
kiválónak értékeli.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló a XII. Madzagfalvi Napok rendezvényről

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasol. Egy három napos, nagyon színvonalas
rendezvény volt, melybe sajnos az időjárás beleszólt, de ez egy olyan faktor, amit nem lehet
előre kiszámolni. Az igazgató úr az anyag utolsó oldalán saját maga részéről megfogalmazott
kéréseit, fenntartásait kifejtette főleg anyagi tekintetben. A bizottság részéről születtek
javaslatok, hogy esetleg mit lehetne másként csinálni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezúttal is köszöni az igazgató úrnak és a rendezvény
valamennyi szervezőjének, rendezőjének és résztvevőjének az aktív munkát. Úgy hiszi, hogy
a kedvezőtlen időjárás ellenére sikeresnek mondható ez a városi rendezvény is. A bizottsági
javaslatokat megfontolásra ajánlja, és a következő Madzagfalvi Napok előkészítésénél
ezeknek a részleteit javasolja megtárgyalni.
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
357/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Kulturális
Központ XII. Madzagfalvi Napokról szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 2006 októbere és
2010 szeptembere közötti munkájáról

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a
tájékoztatót, melyet egyhangúlag támogatott.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
358/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi
Társulás 2006 októbere és 2010 szeptembere közötti
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Békés Város Önkormányzata 2011-2014. évi stratégiai
ellenőrzési terve, valamint a 2011. évi éves ellenőrzési terve

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolt.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Sipiczki Anikó kistérségi munkájához gratulálnak, és a jövőben
is hasonló aktivitást, és jó együttműködést kívánnak az önkormányzatokkal. 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
359/2010. (X. 28.) határozata:
1.

Békés
Város
Képviselő-testülete
Békés
Város
Önkormányzatának 2011-2014. évi stratégiai ellenőrzési
tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2.

folyamatos
Izsó Gábor polgármester

Békés
Város
Képviselő-testülete
Békés
Város
Önkormányzatának 2011. évi éves ellenőrzési tervét az
előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, beszámolásra:
2011. évi zárszámadás időpontja
Békés Város Jegyzője

13

NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb

előterjesztések

1.) Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolt. Úgy tudja, hogy ma délelőtt
polgármester úr tárgyalt Csapó Ágnessel, kérdése, hogy ennek mi lett az eredménye?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában előadja, valóban tárgyalt ma délelőtt Csapó
Ágnessel, de nem a jelenlegi előterjesztés kapcsán, hanem arról, hogy holnap utaznak
Budapestre, és aláírásra kerül a 300 millió Ft-os kötvény kibocsájtásáról a szerződés. Ennek
előkészítése megtörtént; 274,60 Ft-ban fixálták az euro árfolyamát, 300 millió Ft értékben a
kötvény holnap délután már az önkormányzat számláján lesz, és ezzel tudják kezelni azokat a
fejlesztéseket, amelyekre eddig a likvidhitelből biztosítottak összeget, illetve a további
célokat, amelyekre ezt az összeget szánták.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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
360/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a BUDAPEST PRIVINVEST Kft. által készített, a kötvényforrás pénzügyi
műveleteinek eredményéről szóló 2010. III. negyedévi
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

2.) Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának
módosítása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az
előterjesztett határozati javaslatot.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A határozati javaslatban Pocsaji Ildikó képviselő nevét
helytelenül írták le, amelyet majd a jegyzőkönyvben javítani kell. Ennek figyelembevételével
bocsátja szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
361/2010. (X. 28.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete Békés Város Önkormányzata és
Polgármesteri
Hivatala
Közbeszerzési
Szabályzatának
(a
továbbiakban: Szabályzat) VII. Fejezet (2) és (3) bekezdését az
alábbiak szerint módosítja:
„VII. Fejezet
Közbeszerzési Bizottság
(1) (…)
(2) A bizottság legalább hat tagból áll.
(3) A bizottságba a polgármester javaslata alapján a
Képviselő-testület legalább három képviselőt választ. A
bizottság további tagjaira a polgármester a közbeszerzés
tárgya alapján a Hivatal szakembereiből tesz javaslatot. A
külsős szakembereknek az adott közbeszerzés tárgyának
megfelelő
jogi,
pénzügyi,
műszaki
szakirányú
szakértelemmel, végzettséggel kell rendelkezniük.
(4) (…)”
2. Békés Város Képviselő-testülete utasítja polgármesterét, hogy
gondoskodjon Szabályzatnak a fenti módosításokkal való egységes
szerkezetbe foglaltatásáról.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzési
Bizottság állandó tagjává
Pocsaji Ildikó,
Mészáros Sándor,
Balázs László
képviselőket nevezi ki.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

3.) A KBC által benyújtandó HURO-CBC pályázat tagi kölcsöne
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
362/2010. (X. 28.) határozata:
1. A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás ’Tematikus turisztikai programok szervezése a
Körösök
Völgyében
(Aktív
túrák)’
(HURO/0901/241/2.1.3.)
című
projektje
előfinanszírozásához Békés Város Önkormányzatát
érintő, összesen 6.421.800,- Ft összegű tagi kölcsönt
2011. évi költségvetéséből finanszírozza. Az összeget a
2011. évi költségvetés tartalékok keret terhére biztosítja.
2. Békés
Város
Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét
a
tagi
kölcsönnel
kapcsolatos
kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

4.) Bélmegyeri folyékony hulladék elhelyezése
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és a
kiegészítésben szereplő módosításnak megfelelően egyhangúlag elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot a fentiek szerint.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
363/2010. (X. 28.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Bélmegyer községben
keletkező maximum havi 30 m3 kommunális eredetű
folyékony hulladékot a békési szennyvíztisztító telepen
ártalmatlaníthassák. A befogadás műszaki feltételeit a
Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kell egyeztetni.
Felhatalmazza polgármesterét, hogy a tárgyalás
eredményes
lezárulását
követően
aláírja
az
előterjesztéshez mellékelt, a szennyvíz befogadásáról
szóló szerződést.
2. A szennyvíz befogadásáról szóló megállapodást ki kell
egészíteni az alábbi ponttal:
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„A befogadott szennyvíz után a mindenkori szippantott
szennyvíz fogadási díjat, és a befogadott mennyiségre
eső szennyvízbírságot is meg kell fizetni.”
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

5.) Forgalmi rend változása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és többségi szavazattal támogatta a határozati javaslatot.
Kérdések

- észrevételek:

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, tanácsnok: Ez a kereszteződés az ő választókerületében
található, és még a korábbi ciklusban, amikor nem ő volt ennek a körzetnek a képviselője, már
gyűjtöttek jelentős mennyiségű aláírást a forgalmi rend megváltoztatása érdekében, és már
csak ezért is érdemes lenne megváltoztatni. A kereszteződés valóban nagyon
balesetveszélyes. Ha önmagában csak a táblát helyezik ki, nem biztos, hogy mindenki meg
fog állni, mert nem figyel oda, de ha az aszfalton is felfestik, talán jobban odafigyelnek a
járművezetők, és elkerülhetők lesznek a balesetek.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Korábban ő volt ebben a körzetben a képviselő, és hozzá is
érkeztek be kérelmek, de úgy ítélte meg, és azért is nem hozta be képviselő-testület elé, mert
kisebbségi vélemény volt. Ugyanis csak azok támogatták, akiknek elsőbbséget kell adni, a
keresztutcákról bejövők viszont nem, mert ez azzal jár, hogy ha nem állnak meg, és éppen
rendőri ellenőrzés van, akkor meg is fogják őket büntetni. A Stop táblánál nem csak lassítani
kell, hanem meg is kell állni. Tudják, hogy veszélyes a kereszteződés, lassítani kell, de azt
nem szeretnék, ha a Stop táblát is kitennék. Mivel meg is kell állni az autóknak, ez jelentősen
lassítaná a forgalmat is. Azért sem támogatja, mert ezzel precedenst is teremthetnek, nagyon
sok kereszteződésbe kérhetik a Stop tábla kihelyezését.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdése, hogy melyik irányba van nagyobb forgalom?
VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, tanácsnok: A Szőlő utca felől kevesebb, a Hőzső utcán nagyobb
a forgalom a Kastély utca felé, és pontosan ez okozta a problémát, mert ha a Szőlő utca felől
jönnek, aki nem arra lakik, nem ismeri a környéket, és azt hiszi, hogy az a felsőbbrendű út,
nem veszi figyelembe a táblát. Saját maga sokat közlekedik a Szőlő utca felől, és ott meg kell
állnia, mert nem lát ki, ha van Stop tábla, ha nincs. Egyébként jogosan büntetnék meg azokat,
akik nem állnának meg. Tehát nem ért egyet Barkász Sándor képviselővel.
PATAKI ISTVÁN képviselő: A konkrét ügyhöz nem kíván hozzászólni, de ennek kapcsán
elmondja, hogy korábban hozott egy olyan döntést a képviselő-testület, hogy ezeket a
forgalomszabályozási ügyeket komplexen együtt, évente egyszer megtárgyalják, és utána egy
évig lezárják. Ez az egyedi eset akkor miért került be most testület elé?
Másrészt abban igaza van Barkász Sándor képviselő úrnak, hogy pl. a Spar melletti Állj!
Elsőbbségadás kötelező táblánál nagyon sok embert megbüntetnek indokolatlanul.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez az ügy most azért került képviselő-testület elé, mert egyrészt
a képviselő sürgette, másrészt baleset történt abban a kereszteződésben, és ez indokolja, hogy
soron kívül tárgyalják meg. Nagyon balesetveszélyes csomópontról van szó.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
364/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Hőzső és a Szőlő utca
„Elsőbbségadás kötelező” forgalmi rendjét „Állj!
Elsőbbségadás kötelező!” forgalmi rendre változtatja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

6.) A Gyékény utca szélesítése
MUCSI ANDRÁS képviselő: Megköszöni, hogy polgármester úr, és a hivatal segített az általa
már korábban szorgalmazott ügy megoldásában, amely legalább 30 éves múltra vezethető
vissza.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Észrevételezi, hogy a vázrajzon „Gyékényes” utcanév szerepel,
melyet kér kijavítani, mert a hivatalos elnevezése „Gyékény” utca.
Mivel több 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
365/2010. (X. 28.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete megvásárolja,
a) Marti Imre, 5630 Békés, Sodrony u. 3. szám alatti lakos
tulajdonát képező 4895 hrsz.-ú ingatlanából megosztással
keletkezett 90 m²-es területet 3.000 Ft/m²-es áron, összesen
270. 000,- Ft-ért,
b) Kerepeczki Tamásné, 5630 Békés, Sodrony u. 5. szám alatti
lakos tulajdonát képező 4896 hrsz.-ú ingatlanából
megosztással keletkezett 72 m²-es területet 3.000 Ft/m²-es
áron, összesen 216.000,- Ft-ért,
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c) Czifra Mónika, 5630 Békés, Sodrony u. 7. szám alatti lakos
tulajdonát képező 4896 hrsz.-ú ingatlanából megosztással
keletkezett 23 m²-es területet 3.000 Ft/m²-es áron, összesen
69. 000,- Ft-ért,
mely területeket a 4848/35. hrsz alatt felvett, az ingatlannyilvántartásban
Gyékény
utcaként
nyilvántartott
közterülethez csatol.
2. Békés Város Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt területek
megvásárlását követően a településrendezési eszközöket
módosítja.
3. Békés Város Képviselő testülete a területek megvásárlásához
szükséges fedezeti összeget a 2010. évi költségvetésében
elkülönített céltartalék terhére biztosítja.
4. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az
ingatlan adás-vételi jogügylettel kapcsolatos dokumentumok
aláírására, valamint egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

7.) Alapítványok támogatása
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, 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:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
366/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a 2010. évi költségvetésben tervezett személyi jellegű
kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatai
terhére
az
alábbi
pénzeszköz
átcsoportosítást hagyja jóvá:
1. A Családért Alapítvány (székhelye: Békés, Malom u.
5., képviseli: H. Kovács Judit) támogatására 261.600,Ft,
2. Az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért
Alapítvány (székhelye: Békés, Csabai u. 30.,
képviseli: Bartyik Jánosné) támogatására 106.700,Ft.
II. felhatalmazza polgármesterét arra, hogy az I. pontban
foglalt támogatott szervezetekkel szerződést kössön a
támogatásról az I. pontban foglalt összeggel, azzal, hogy
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az összeg felhasználásáról a támogatottaknak 2011.
március 31-ig kell írásban elszámolnia.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 352/2010. (X. 28.)
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: Bejelenti, hogy a képviselő-testület ismét nyílt ülésen folytatja
munkáját. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület az előzőekben tartott zárt
ülésén a minősített többségű szavazás eredményeként az előterjesztés szerinti határozatot
meghozta, és 9 igen szavazattal 2 nem szavazattal 2010. november 1. napjától határozatlan
időre kinevezte Tárnok Lászlóné pályázót Békés Város Polgármesteri Hivatalának
jegyzőjévé. Illetményét 11 igen szavazattal – egyhangúlag – 446.406,-Ft-ban állapította meg
(318.862,- Ft alapilletmény, 127.544,- Ft vezetői illetménypótlék, összesen: 446.406,- Ft).
Mind a képviselő-testület, mind a maga, és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében gratulál
a kinevezéséhez, és jó munkát kíván.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ: Megköszöni Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületnek a
bizalmát, és továbbra is azon lesz, amit az előzőek során elmondott, hogy a hivatalt
szakmailag magas színvonalon, és törvényesen vezesse, illetve a Polgármester Úrral és a
Képviselő-testülettel együttműködve dolgozzon.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy folytassák a munkát a napirend szerint
következő előterjesztés tárgyalásával, melyet zárt ülésen kell tárgyalni. Mielőtt újra zárt
ülésen folytatnák a napirendet, annak módosítását javasolja.
Tárnok Lászlóné jelenlegi aljegyző jegyzői kinevezése miatt mihamarabb célszerű a
megüresedő aljegyzői munkakörre is kiírni a pályázatot, tekintettel arra, hogy ez szintén
képviselő-testületi hatáskör, s nem szerencsés hónapokig elodázni az aljegyzői munkakör
pályázati eljárását.
Éppen ezért javasolja, hogy módosítsák a mai ülés napirendjét, és vegyék fel IV/19.
sorszámmal az aljegyzői munkakör betöltésére kiírandó pályázat jóváhagyását a mai ülés zárt
napirendi pontjai után, utolsó napirendi pontként, és nyílt ülésen javasolja megtárgyalni.
Szavazásra bocsátja a napirendre vételre vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő más irányú elfoglaltsága
miatt eltávozott, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
370/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. október 28-i ülése
napirendjére IV/19. sorszámmal felveszi az aljegyzői állás
betöltésére kiírandó pályázat tárgyalását, melyet nyílt
ülésen tárgyal.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kéri, hogy az aljegyzői munkakör pályázati kiírását a testületi
ülés végére készítsék el, mert legközelebb egy hónap múlva ülésezik a képviselő-testület, és a
pályázati eljárás (képviselő-testületi kiírás, meghirdetés, beérkezés, elbírálás) hosszadalmas
időt vesz igénybe.
Bejelenti, hogy a képviselő-testület ismét zárt ülésen folytatja munkáját az elfogadott
napirendnek megfelelően. Megkéri a hallgatóságot az ülésterem elhagyására.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelőn külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület ismét n y í l t ülésen folytatja
munkáját az elfogadott napirendnek megfelelően.
8.) Aljegyzői állás betöltésére pályázat kiírása
IZSÓ GÁBOR polgármester: Időközben elkészült az aljegyzői állásra szóló pályázati kiírás
szövege, melyet írásban kiosztottak a képviselő-testület tagjainak, de szóban is ismerteti.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a pályázati kiírásra vonatkozó
javaslatot a fentiek szerint.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
388/2010. (X. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a megüresedő aljegyzői
állásra a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező pályázatot
írja ki.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Bejelentések - interpellációk:
ERDŐS NORBERT képviselő: Elmondja, hogy Polgármester Úrnak leadta a Városvédő és
Szépítő Egyesület támogató nyilatkozatát az Asztalos-kút kútházának létesítésével
kapcsolatban.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Elképzelhető, hogy a következő testületi ülésre elő tudják
terjeszteni az ezzel kapcsolatos előterjesztést.
Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselők és a hivatal
munkatársainak a munkáját, még egyszer gratulál és jó munkát kíván a megválasztott Jegyző
Asszonynak. Bízik benne, hogy az aljegyzői állásra kiírt pályázat is eredményes lesz, és
decemberben már teljes létszámmal tudják végezni a munkát. A testület ülését bezárja..

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
aljegyző
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