
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én, a Városháza 

Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2.) megtartott  üléséről.  

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdős Norbert alpolgármester  

 Barkász Sándor, Dr. Pálmai Tamás, Vámos László, 

 Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András, Miklós Lajos, 

 Tóth Attila, Dr. Pásztor Gyula, Belleli Lajos, Pataki István, 

 Szalai László, Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Rácz László, 

 képviselők 

 

 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző távollétében, helyette: 

 Tárnok Lászlóné aljegyző  

 Koszecz Sándor Békés Városi Kulturális Központ igazgatója 

 Farkas Lászlóné Békési Kistérségi Iskola igazgatója 

 Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda vezetője 

 Nagy György Miklósné Szociális Szolgáltató Központ igazgatója 

 Dr. Gulyás Zsuzsanna EEI és Rendelőintézet mb. igazgató-főorvosa 

 Fenyvesi Bea Budapest Priv-Invest Kft. munkatársa 

 Perdi Tamás Békés Városi Uszoda vezetője 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Szegfű Katalin Békési Újság 

 Vámos Zoltán Békés Tv 

 Szűcs Gáborné Civil Ház koordinátora 

 Fábri Andrásné Munkáspárt Helyi Szervezetének vezetője 

 Blaskovits Péter gazdálkodási osztályvezető 

 Gál András műszaki osztályvezető 

 Dr. Csarnai Judit hatósági osztályvezető 

 Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó 

 Csökmei László Erik városi főépítész 

 Dr. Farkas László jogi munkatárs 

 Dr. Kovács Gergely jogi munkatárs 

 Nagy József ügyintéző 

 Krattinger Linda ügyintéző 

 Sztrein Beáta ügyintéző 

 Ilyés Péter környezetvédelmi referens 

 Gyebnár Péter pályázati referens 

 Sápi András oktatási referens  

 a polgármesteri hivatal munkatársai 

 meghívottak 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 14.00 h 

 

Igazoltan távolmaradt: Mészáros Sándor, Dr. Farkas István képviselők 

 

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

megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 17 képviselőből 15 

képviselő jelen van.  
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Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását az alábbi módosításokkal:  

 

Javasolja felvenni a mai ülés napirendjére az alábbi, meghívóban nem szereplő, sürgősségi 

indítványnak nem minősülő egyéb előterjesztéseket:  

 

IV/13. sorszámmal:  Asztalos I. utcai kút, kútház kialakítása – nyílt ülésen 

IV/15. sorszámmal:  Békés város települési szilárdhulladék ártalmatlanítása elnevezésű  

   közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata – zárt ülésen 

IV/16. sorszámmal:  Fellebbezés elbírálása hulladéktárolási ügyben – zárt ülésen 

IV/17. sorszámmal:  Fejlesztési forrás lehetőségeinek megvizsgálása – képviselő-testület  

   döntésétől függően zárt vagy nyílt ülésen 

IV/18. sorszámmal:  Helyi közút értékesítése – képviselő-testület döntésétől függően  

   zárt vagy nyílt ülésen 

IV/19. sorszámmal:  Jegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése, pályázat kiírása 

   jegyzői munkakör betöltésére – zárt ülésen 

 

IV/14. sorszámmal is kiküldésre került pótlólag egy előterjesztés a Békés külterület 0151/6. 

hrsz. alatti agyaggödör értékesítésére vonatkozóan, melyet a Pénzügyi Bizottság meg is 

tárgyalt a tegnapi ülésén. Mivel ez az előterjesztés további előkészítést igény, így nem 

javasolja felvenni a mai ülés napirendjére.   

 

Mint az előbb elmondta, a IV/17. és IV/18. sorszámú előterjesztések esetében kell döntenie a 

képviselő-testületnek, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja. Mindkét előterjesztést zárt ülésen 

javasolja megtárgyalni. Külön-külön szavazásra bocsátja a zárt ülésen való tárgyalásra 

vonatkozó javaslatot.  

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

257/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19-i 

ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a IV/17. sorszámú: 

Fejlesztési forrás lehetőségeinek megvizsgálása tárgyú 

egyéb előterjesztést.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

258/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19-i 

ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a IV/18. sorszámú: Helyi 

közút értékesítése tárgyú egyéb előterjesztést.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az új napirendi pontok felvételére 

vonatkozó javaslatát.  

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

259/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19-i 

ülése naprendjére felveszi az alábbi, meghívóban nem 

szereplő, sürgősségi indítványnak nem minősülő egyéb 

előterjesztéseket:  

 

IV/13. sorszámmal:  Asztalos I. utcai kút, kútház 

kialakítása – nyílt ülésen 

IV/15. sorszámmal:  Békés város települési 

szilárdhulladék ártalmatlanítása 

elnevezésű közbeszerzési eljárásra 

érkezett ajánlatok bírálata – zárt 

ülésen 

IV/16. sorszámmal:  Fellebbezés elbírálása hulladék-

tárolási ügyben – zárt ülésen 

IV/17. sorszámmal: Fejlesztési forrás lehetőségeinek 

megvizsgálása – zárt ülésen 

IV/18. sorszámmal:  Helyi közút értékesítése – zárt ülésen 

IV/19. sorszámmal:  Jegyző közszolgálati jogviszonyának 

megszüntetése, pályázat kiírása 

jegyzői munkakör betöltésére – zárt 

ülésen  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjére vonatkozó 

javaslatot az előzőekben elhangzottak szerint az alábbi tárgyalási sorrend módosításával:  

 

Tekintettel arra, hogy megérkezett a III/2. sorszámú, a kötvényforrás kezeléséről szóló 

tájékoztató tárgyalásához meghívott szakember a Budapest Priv-Invest Kft. részéről, 

javasolja, hogy a I. és I/2. sorszámú tájékoztatók tárgyalása után közvetlenül tárgyalják meg 

ezt az előterjesztést, tekintettel arra, hogy messziről kellett ide- illetve visszautaznia Fenyvesi 

Beának.  

 

Javasolja továbbá, hogy a zárt ülést a IV/9. sorszámú egyéb előterjesztés tárgyalásával 

kezdjék, illetve ha nagyon elhúzódna az idő, még 16.00 óra előtt tárgyalják meg, mivel ebben 

a kérdésben 16.00 óráig dönteni kell, mert az eredményhirdetést erre az időpontra hirdették 

meg.  

 

IV/1-13. sorszámig terjedő előterjesztéseket nyílt ülésen tárgyalják 

 

Ezt követően zárt ülésen tárgyalják meg az alábbi előterjesztéseket az alábbi sorrendben:  
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IV/19., III/6., IV/7-8-10-11-12-15-16-17-18.  

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

260/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19-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/2.  Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. II. negyedévben 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester      

II. Jelentések 

1. Az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet teljesítménytervének 

jóváhagyása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

2. A B. Szabó István sétány kialakításának előzetes költségbecslése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

III. Előterjesztések 

1. Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről, a 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

2. Beszámoló a XXXIV. Békés-tarhosi Zenei Napok rendezvényeiről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

3. Beszámoló a Közfoglalkoztatási Terv első félévi végrehajtásáról 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

5. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

6. Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      
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7. Békés Városi Uszoda működéséről szóló beszámoló 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

IV. Egyéb előterjesztések  

1. „Informatikai eszközök beszerzése a TIOP 1.1.1/07 és TIOP 1.1.1/09 

pályázatoknál” kiírásra érkezett közbeszerzési ajánlatok bírálata 

Zárt ülésen 

2. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

3. Békés Megyei Vízművek Zrt. önköltség-számítási szabályzatának módosítása  

4. Alapító okiratok módosítása 

5. Tulajdonosi hozzájárulás a KETOSZ székhelyhasználatához 

6. Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása 

7. TÁMOP pályázat benyújtása 

8. Asztalos I. utcai kút, kútház kialakítása  

9. Jegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése, pályázat kiírása jegyzői 

munkakör betöltésére  

Zárt ülésen 

10. Ifjúsági díjak adományozása 

Zárt ülésen 

11. Helyi Választási Bizottság és SZSZB-k tagjainak megválasztása 

Zárt ülésen    

12. Közművesítési hozzájárulási kérelem elbírálása 

Zárt ülésen 

13. Kamatmentes kölcsön elosztása 

 Zárt ülésen 

14. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

15. Bérbeadási névjegyzékkel kapcsolatos panasz elbírálása 

Zárt ülésen 

16. Békés város települési szilárdhulladék ártalmatlanítása elnevezésű közbeszerzési 

eljárásra érkezett ajánlatok bírálata 

Zárt ülésen 

17. Fellebbezés elbírálása hulladéktárolási ügyben 

Zárt ülésen 

18. Fejlesztési forrás lehetőségeinek megvizsgálása 

Zárt ülésen 

19. Helyi közút értékesítése 

Zárt ülésen 

 

V. Bejelentések, interpellációk 

 

A fenti napirend tárgyalási sorrendjét ha szükséges, úgy módosítja a képviselő-testület, 

hogy a IV/1. sorszámú egyéb előterjesztést 16.00 óráig megtárgyalja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A tájékoztató 20. pontjában az szerepel, hogy az új körforgalmi 

csomópontban köztéri műalkotás elhelyezését tervezik. Úgy tudja, hogy erről még nem 

született testületi határozat. Kérdése, hogy milyen műalkotást terveznek a csomópontba?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Több terv is van, de végleges döntés még nem született. A 

tervek között szerepel lovas szobor, álló figura, gömb alakú plasztika, de más javaslatokat is 

várnak és elfogadnak, és majd egy következő testületi ülésen születik végső döntés.  

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy augusztus 16-án a 

fürdő épületéből a reumatológia és a fizikoterápia szerencsésen átköltözött a Kossuth u. 4. sz. 

alatti épület Jantyik utcai részére. Ez az intézménynek 5,6 millió Ft-ba került, ennyivel 

járulnak hozzá Békés Város lakosságának további zavartalan ellátásához.     

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni az előbbi tájékoztatást, fontos, hogy a betegek 

ezáltal is még jobban értesüljenek a nyilvánosság előtt erről. Ennek az épületnek a 

helyreállításával hosszú távú hasznosítása vált lehetővé. Szeretnék a továbbiakban is az 

egészségügy céljaira felhasználni.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató 

elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Gosztolya Ferenc képviselő elhagyta az 

üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 14 fő. 

 

A képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

261/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót a szóban elhangzottakkal együtt elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok 

    végrehajtásáról 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 12. pontban szerepel, hogy támogatást nyújtottak a 

viharkárokat szenvedetteknek, és akkor is beszéltek róla, hogy tudni kellene utólag, hová folyt 

be a pénz. Kérdése, hogy van-e erről valamilyen információ?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy tud róla, bár írásban még nem jött 

meg. Szóban beszélt a képviselő úrral. Ebből az 500 ezer Ft-ból három ház tetőszerkezetének 

az ácsolatát készítették el. Majd írásban is tájékoztatni fogják erről az önkormányzatot.  
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Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

tájékoztató elfogadását. 

 

A képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

262/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. II. negyedévben 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, mely a korábbiakhoz hasonló színvonalon készült el, mindenki számára érthető 

volt. A múltkor elhangzott kéréseknek megfelelően kiegészítésre került. A bizottság mindezek 

figyelembevételével változtatás nélkül egyhangúlag elfogadásra javasolta a tájékoztatót a 

képviselő-testületnek.  

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A kötvény visszafizetésekor jelentkezni fog a vételi és a 

visszafizetéskori árfolyam-különbözet. A mostani árfolyammozgások miatt ez 400 – 800 

millió Ft közötti összeg lesz. Kérdése polgármester úrhoz, hogy a múltban mennyi összeget 

tartalékoltak erre a visszafizetésre, illetve 2010-ben erre a költségvetési évre lett-e tervezve 

tartalék a bevételből.  

 

GÁBOR LÁSZLÓNÉ pénzügyi csoportvezető: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az 

alaphozamot a költségvetésben megtervezik forrásként, és az alaphozamon felüli részből, 

melyet a Budapest Priv-Invest Kft. realizál, évi 60 millió Ft-ot szeretnének megtakarítani a 

kötvény visszavásárlására. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elmondottak alapján évi 60 millió Ft-ot helyeznek tartalékba 

a kötvény visszavásárlására.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A Pénzügyi Osztály részéről korrekt volt a válasz, mert abból 

egyértelműen kiderült, hogy 2010-re nem terveztek, ha marad pénz, abból lesz tartalék. Tehát 

2010-re nincs betervezve a 60 millió Ft, mert ezt csak akkor teszik tartalékba, ha úgy 

alakulnak a hozamok.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Nyilvánvaló, hogy ezt ebben a 2010-es évben a pénzügyi 

lehetőségek függvényében így kellett betervezni. Bíznak benne, hogy a II. félévre olyan 

hozamokat biztosít, amellyel ezt a tartalékot is tudják realizálni.  
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MIKLÓS LAJOS képviselő: Véleménye szerint az árfolyam-különbözettel most teljesen 

felesleges foglalkozni, mivel 2017 decemberében jár le a kötvény. Bíznak benne, hogy az 

elmúlt két évben bekövetkezett forintgyengülés majd felfelé fog ívelni a következő években.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A visszafizetésig hátralévő időben még valóban lehetnek 

radikális árfolyamváltozások, de 2017-ig még elég sok idő van, és bízik benne, hogy meg 

tudják teremteni a visszafizetés lehetőségét.  

 

Megkérdezi a jelenlévő szakértőt, hogy kíván-e szólni.  

 

FENYVESI BEA Budapest Priv-Invest Kft.: Tájékoztatásul elmondja, hogy kigyűjtötte a 

kötvény elmúlt két évi történéseit, melyből megállapította, hogy a kötvényforrást a Budapest 

Priv-Invest Kft. 2008. 07. 03-án vette át az önkormányzattól 2.041.125.000,- Ft-tal. A 

felhasználás úgy alakult, hogy 2008. évben 83.642.000,- Ft-ot, 2009. évben 204.475.000,- Ft-

ot, 2010. évben a tegnapi napig 9.468.000,- Ft-ot fogyasztott el a kötvényforrásból az 

önkormányzat. A tegnapi napon 2.201.590.000,- Ft van a számlán. Ez azt jelenti, hogy 

461.500.000,- Ft-ot termelt meg az elmúlt két évben a kötvény. Ez 11%-os éves hozamot 

jelent. Ha csak az egyhavi BUBOR-t nézi, akkor az 7,97%, tehát 3,03%-kal termelt többet így 

az önkormányzat a kötvényforrás befektetésével, mint ha bankban tartotta volna. Forintban 

kifejezve ez 127 millió Ft. Reméli, hogy ez elég arra is, hogy az árfolyamveszteségből adódó 

egyéb tartalékokat fedje az elmúlt két évre vonatkozóan.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Természetesen a számokkal tisztában van, hiszen rendelkezik a 

szükséges anyagokkal. A probléma az, hogy most van még pénz a város számláján, de az 

eddigi hozamokat felélte a város, és a második félév során biztosan hozzá fognak nyúlni 

ehhez, mert ha ma arról dönt a képviselő-testület, hogy 300 millió Ft értékben kötvényt kíván 

kibocsátani, akkor erre a 200 millió Ft-ra is szükség van.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A 200 millió Ft-ra nincs szükség, csak egy részére 

tartalékalapnak azért, hogy majd az árfolyam-különbözetet fedezze. Ezt az összeget mindig 

gyűjtögetik. A kötvényt kamataival együtt forgatják, tehát veszteség az önkormányzatot nem 

éri, ha hitelt vesznek fel, és a kötvénykamat forgatásával el tudnak érni egy olyan mutatót, 

ami a felveendő hitelnek a kamatát fedezi. Ezt beépítették a költségvetésbe is, ezért nem érti 

Szalai képviselő úr hozzászólását, mert ő is nagyon jól tudta azt, hogy az önkormányzatnak 

lesz tartaléka a kötvényforgatáson, amit éppen a kamatfeláraknak az árfolyammozgások 

kiküszöbölésére tartalékolnak. A 300 millió Ft-ot ezen felül kell felvenni a fejlesztésekhez, 

amely az ez évi költségvetésben be van tervezve, és benne lesz a fejlesztésekben, és a jövőben 

részben a város kiadásait fogja csökkenteni.   

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ha jól értette, akkor polgármester úr azt állítja, hogy 300 millió 

forintnyi régi kötvénynek nagyobb a hozama, mint a 300 millió forintnyi új kötvénynek a 

kiadása.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Összességében, ha forgatják, akkor az érték közel azonos, de 

megkéri a gazdálkodási osztályvezetőt, hogy válaszoljon erre a kérdésre.  

 

BLASKOVITS PÉTER osztályvezető: Arról van szó, hogy 2017-ben a kétmilliárdos kötvény 

visszafizetési kötelezettsége fennáll. Annak idején, amikor az önkormányzat élt a 

kötvénykibocsátás lehetőségével, elsősorban forgatási célra indította el. Abban az időben még 

a bankvilágból sem tudták a válság közeledését. Ezt a kötvénymennyiséget óvadékba 
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helyezték és befixálták. Az önkormányzat pénze közpénz, és a közpénzekkel megfontoltan 

kell bánni. Számítani kell arra, hogy jelenlegi meglátások szerint 2017-re nem fog 

visszamenni a CHF árfolyama a vásárláskori 154,- Ft-os szintre, hanem valahol ezen a szinten 

fog mozogni. Ha esetleg a gazdaság beindul, akkor javulni fog a kondíció, de szinte 

kötelezettség, hogy a visszavásárlási időpontig a hozadékból meg kell teremteni a 

visszavásárlás forrását. Ha Szalai úrnak igaza lesz, és mondjuk a rosszabb variáció áll elő, 

hogy 700-800 millió Ft-os plusz forrás kell a visszavásárláshoz, akkor majd az akkori 

képviselő-testületnek komoly gondot jelente, ha akkor kellene előteremtenie ezt az összeget. 

Ezért az óvatosság arra inti a pénzügyi gazdálkodást, hogy tartalékolni kelljen. Egyébként 

pedig a további fejlesztésekre külön kötvénykibocsátásban gondolkodik az önkormányzat, 

mivel ez a kötvény be van fixálva. Ez az újabb kötvénykibocsátás egyébként a 2010. évi 

költségvetési tervekben szerepel. Ahhoz, hogy a pályázati lehetőségekkel élni tudjon a város, 

egyelőre ezt a megoldást választották azzal együtt, hogy tartalékolják a kétmilliárdos kötvény 

hozadékát. Nyilván egy forintalapú kötvény kibocsátása mindig rosszabb kondíciójú még 

manapság is, mint egy CHF, vagy euro-alapú, de úgy látják, hogy a további 

árfolyamkockázatot nem érdemes vállalnia a városnak annál is inkább, mivel úgy látják, hogy 

a majdani 300 millió Ft-os kötvénynek nyilván befektetési célja van, tehát az felhasználásra 

kerül.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Egyetért a Blaskovits Péter osztályvezető úr által 

elmondottakkal, és a végén mondta el, amire rákérdezett, nevezetesen, hogy a forintalapú 

kötvénykibocsátás költsége nagyobb, mint a régi CHF alapú kötvénynek a hozadéka. 

Véleménye szerint a 200 millió Ft-ot most olcsóbb felhasználni, mint 300 millió Ft értékben 

forintalapú kötvényt kibocsátani. 

 

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

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Gosztolya Ferenc képviselő ismét jelen van, 

így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 15 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

263/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a BUDAPEST PRIV-

INVEST Kft. által készített, a kötvényforrás pénzügyi 

műveleteinek eredményéről szóló 2010. II. negyedévi 

tájékoztatót tudomásul veszi.   

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Jelentések a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

1.) Az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet teljesítménytervének 

jóváhagyása 

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 

megtárgyalta az anyagot, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek.  

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 

szintén elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

264/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az Egyesített 

Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet mb. igazgató 

főorvosa által benyújtott 2010. évi költségvetéshez 

kapcsolódó teljesítménytervét jóváhagyja.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

 

 2.) A B. Szabó István sétány kialakításának előzetes költségbecslése 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és az 

írásos kiegészítés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

Elhangzott, hogy sokallják a költségeket, és ha majd valóban megvalósításra kerül sor, meg 

kell nézni, hogy valóban indokoltak-e a felsorolt költségek. Mindenesetre javasolják, hogy a 

2011-es költségvetés tervezésekor vegyék figyelembe, ami azt jelenti, hogy vagy elfogadják, 

vagy nem.  

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint módosítani kell a határozati javaslat 

szövegét, mert ha azt fogadják el, azt jelenti, hogy be kell építeni a 2011. évi költségvetésbe.  

Ezért javasolja egészítsék ki a határozati javaslatot azzal, hogy „…a költségvetés teherbíró 

képességének függvényében.”  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért az előbbi javaslattal, és elfogadásra javasolja.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban szükségesnek tartja elmondani, hogy várhatóan változik 

jövőre a közmunkaprogram szerkezete. Pontos ismeretei nincsenek, de olyan előrejelzések 
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vannak, hogy a közmunkaprogramban résztvevők egy része állami, vagy olyan központilag 

elkészített feladatokat fog megoldani, ahová az anyagaikat mind a személyi, mind a dologi 

kiadásokhoz biztosítani fogják.  

 

Kéri az országgyűlési képviselő urat, hogy amennyiben lehetősége lesz, támogassa azt, hogy 

az állami közmunkaprogramok biztosításánál ne vonják ki teljesen az önkormányzatok 

hatásköréből ezt a feladatot, hiszen jelenleg az önkormányzatnál mintegy 100 fő dolgozik 

intézményeknél különböző beosztásokban. Ha ez a lehetőség megszűnne, az nagyban 

megnehezítené az önkormányzat munkáját. Amennyiben a B. Szabó István sétányra pályázni 

lehet, önkormányzatok is pályázhassanak nagyobb programokkal, és közmunkaprogram 

keretében ezt megvalósítja az önkormányzat. Az idősebbek bizonyára emlékeznek rá, hogy a 

Marsall-sétány egy korábbi válság idején, közmunkaprogram keretében épült.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy fogadják el a kiegészítésben 

szereplő határozati javaslatot az elhangzott módosítás figyelembevételével, melyet szavazásra 

bocsát.  

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

265/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a B. 

Szabó István sétány kialakítására vonatkozó 

költségbecslést azzal, hogy azt Békés Város 

Önkormányzata 2011. évi költségvetése tervezésekor 

vegye figyelembe a költségvetés teherbíró képességének 

függvényében.   

 

Határidő:  2011. évi költségvetés elkészítése  

Felelős:  Békés Város Polgármestere 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság alaposan megtárgyalta 

az előterjesztésben foglaltakat. A számokból is látszik, hogy a teljesítés időarányos, és nem 

látnak semmilyen olyan aggasztó jelet, amely akadályozná az éves költségvetés teljesítését. 

Természetesen az látszik, hogy nagyon szigorú, takarékos gazdálkodásra van szükség minden 

területen. Arra, hogy ez így lesz, garancia a Gazdálkodási Osztály új vezetője, Blaskovits 

Péter osztályvezető úr. A bizottság minősített többséggel elfogadásra javasolta mind az 

előterjesztett határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elnézést kér amiatt, hogy még nem üdvözölte Blaskovits Pétert, 

mint új osztályvezetőt a képviselő-testületi ülésen. Most ezt megteszi, és jó munkát kíván 

részére. A két ülés közti tájékoztatóban viszont szerepel ez a változás.  
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DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság is 

megtárgyalta az előterjesztést, melyet elsősorban az ágazathoz tartozó intézmények 

működésének oldaláról tekintettek át. Mindkét intézmény az első félévet időarányosan 

teljesítette. Az intézményvezetők egyértelműen nyilatkoztak, hogy a működés biztosított. 

Áttekintették a szociális célú pénzeszközöket, amely az anyag végén található. Látható belőle, 

hogy néhány területeken feszültség, máshol pénzmaradvány van. A bizottság az anyagot 

egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Előadja, hogy a beszámoló igazolja azokat, amiket már 

februárban a költségvetés elfogadásakor elmondott. Több tervezési probléma már akkor 

jelentkezett, amelyek most is jelentkeznek, és folytatódott a város eladósodása. Az anyag 

konkrétan és teljesen korrekten bemutatja a likviditási problémát. Már most magas a 

likvidhitel állomány, amely 260 millió Ft akkor, amikor a bevétel időarányosan, terv szinten 

teljesült, a kiadás pedig alatta van, pl. felhalmozási kiadásoknál 39%-ban. Már februárban 

elmondta, hogy gond lesz a pályázati támogatások beérkezésével, és most is gond van, de a 

probléma leginkább a 10-11-12. hónapban fog jelentkezni, amikor az állam nagy 

valószínűséggel nem tudja utalni a pályázati pénzeket, és ezek a bevételi oldalon hiányozni 

fognak.  

 

Az is beigazolódott, amit a dologi kiadásokról elmondtak, hogy az intézmények úgy hozták 

egyensúlyba a költségvetésüket, hogy a dologi kiadásukat alultervezték, emiatt már féléves 

szinten 23,5 millió Ft többletkiadásuk van a dologi kiadásoknál.  

 

Vitatkoztak már az előbb az eladósodásról, amely folytatódni fog, mert a 300 millió Ft-os 

kötvénykibocsátás lényegében adósságot fog növelni.  

 

Rácz úr már beszélt a szociális kiadásokról. Itt is felhívja a figyelmet két dologra, amit már 

akkor elmondtak. Hiába javasolták azt, hogy a közgyógyellátás feltételeit módosítsák, nem 

szavazta meg a képviselők többsége. Ha megnézik, most féléves szinten 24,5%-os 

megtakarítás van, tehát lett volna rá fedezet, hogy a közgyógyellátás feltételeit módosítsák, 

hogy többen kaphassák, mert ez az a támogatási forma az összes szociális kiadás közül, amely 

biztosan jó helyre megy.  

 

Azt is elmondták, és a számok azt is mutatják most, hogy a tervezésnél azokat a szociális 

kiadásokat növelték meg, amelyek 100%-ban az önkormányzatot terhelik, és ahol 90%-os az 

állami támogatás, ott szinten maradtak, vagy alig növekedtek. Tehát kis pénzzel több 

támogatást lehetett volna hozni a városba. Bízik benne, hogy ma helyre kerül a továbbtanulók 

támogatása. Messzemenően tudja támogatni Vámos László javaslatát, ugyanis őt igazolják a 

számok, amit egy éve javasolt, mert a város vezetése megszüntette a méltányossági elbírálás 

lehetőségét, ezzel 52 tanuló esett ki a támogatásból. Hiába javasolta tavaly, hogy emeljék meg 

a jövedelemhatárokat, mert a minimálbér nagyobb ütemben emelkedett, mint a képviselő-

testület által megállapított összeghatár, és emiatt megint estek ki – kimutatás szerint 7 fő, de a 

valóságban többen, mert nem adták be a támogatási kérelmet. Itt is egymillió Ft megtakarítás 

van féléves szinten, tehát simán belefért volna az a javaslat, amit tavaly elmondott. Bízik 

abban, hogy idén Vámos úr javaslatát támogatni fogják.  

 

Nem a gazdálkodási osztály munkáját minősíti, de a rendszerváltás óta most van a 

legrosszabb pénzügyi helyzetben Békés Városa.  
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DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Az elhangzottak közül a közgyógyellátásra szeretne 

reagálni. Véleménye szerint nem a helyi rendelettel van gond, hanem a régi 

kormányrendelettel, amelyik ezt szabályozza. Ugyanis nem az alacsony jövedelemhatár miatt 

nem kapják meg a támogatást sokan, hanem azért, mert amikor az orvosok kiadják a 

gyógyszerigazolást a betegeknek, akkor a TB a Magyarországon bejegyzett gyógyszerek 

közül a legolcsóbbat számolja. Ezért nem egy beteg duplán beleférne a keretbe, ennek 

ellenére rendkívül kicsi összegről jön a TB-től igazolás még akkor is, ha tudják, hogy 

számtalan bejegyzett gyógyszer nem is kerül forgalomba, hanem tudatosan azért jegyeztették 

be, hogy az összeget le lehessen nyomni. Ezek miatt minimális azok száma, akik a helyi 

rendeletben megállapított jövedelemhatár miatt nem jogosultak a támogatásra. 

Jótékonykodásra egyáltalán nincs lehetőség, mivel a TB ellenőrzi a rendszerben, hogy a beteg 

pontosan milyen gyógyszereket, és mennyiért váltott ki.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai képviselő úrnak csak annyit szeretne mondani, hogy 

nyilván nincs az önkormányzat olyan ragyogó helyzetben, viszont időarányosan költöttek, 

tehát ez azt jelenti, hogy azzal a minden korábbit meghaladó brutális elvonással, amit év 

elején foganatosítottak az önkormányzatok irányába, azzal megpróbál megbirkózni az 

önkormányzat. Azt, hogy a rendszerváltás óta a legnehezebb helyzetben van az 

önkormányzat, minden önkormányzatról el lehet mondani, sőt az önkormányzatok jelentős 

része még rosszabb helyzetben van, mint mi.  

 

A likvidhitel- és egyéb hitelállománnyal kapcsolatban pedig elmondja, hogy a fejlesztések 

most értek el abba a fázisba, amikor a kifizetéseink jelentős része realizálódik, és várni kell 

arra, hogy az állami támogatás megérkezzen. Tehát ezzel is számolni kellett. Amikor ezeket a 

folyamatokat elindították, és év elején tervezték a költségvetést, próbálták összeszedni, hogy 

mit, hogyan lehet megspórolni. Nyilván a leghumánusabb megoldásként minimális módon 

nyúltak hozzá a személyi állományhoz, a munkahelyek megszüntetéséhez, hiszen ez a 

legdrágább, mert egy munkahely megszüntetése nagyon sokba kerül, továbbá az a 

legfontosabb, hogy a családok meg tudjanak élni. Ezért más területekről kellett elvenni azt a 

pénzt, ami hiányzott. Igyekeztek takarékoskodni, pl. a hivatalnál kimutatható az, hogy a saját 

postahálózattal, a gépkocsi-járatok csökkentésével, az intézményekben a saját postahálózat 

bevezetésével, a közmunkaprogramba még több ember bevonásával jelentősen csökkentették 

a kiadásokat. Sok-sok hasonló intézkedést tettek, amelyekkel a város költségvetését 

egyensúlyban tudták tartani.  

 

Azt mindenki tudta, hogy lesznek pluszkiadások a második félévben. Olyan fejlesztések 

történnek, amelyek hosszú évekre meghatározhatják Békésnek az arculatát. Ezeknek a 

beindulásával, és a különböző energiatakarékos módon történő üzemelésével ezek a 

befektetések visszatérülnek az önkormányzatnak. Mindenkinek látni kell, hogy átmeneti 

helyzetről van szó. Ez nem egy-két éves, hanem legalább három-négy éves, de a következő 

években is meglesznek azok a források, amelyekkel a város pályázni tud.  

 

A szociális rendeleteiket több alkalommal a szükségletnek megfelelően módosították. Az, 

hogy ilyen nyomorba taszítja az előző kormány az embereket, az nem volt kiszámítható. Ezek 

nagyon nagy pénzek a kisembereknek, és nagyon nehéz eldönteni, hogy hogyan, és milyen 

nagyságrendben juttassák oda részükre, hiszen zöme mindig ugyanazt a réteget érinti. Az 

időközben módosított támogatások szépen beindultak.  
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem ért egyet mindenben polgármester úrral. A továbbtanulók 

támogatásánál és a közgyógyellátásnál nem kellett volna több pénz, mert a betervezett 

összegből is megmaradt már féléves szinten, sőt tavaly is, amit igaz, hogy átcsoportosítottak 

más, szintén jó célra. Azzal sem ért egyet, hogy mindig ugyanazt a réteget támogatják, mivel 

a továbbtanulók támogatása egy másik réteget érint.  

 

Egyébként polgármester úr megerősítette, mert ugyanazt mondta, mint ő az állami 

támogatásokkal kapcsolatban, hogy késve fognak beérkezni. Éppen ez lesz a legnagyobb 

probléma, hogy be lett tervezte 10-11-12. hónapra ez a bevétel, és nem fog teljesülni.  

 

Abban egyetért Dr. Pálmai Tamás képviselővel, hogy éppen a legdrágább gyógyszerek 

nincsenek rajta a TB által támogatott listán.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A továbbtanulási támogatással kapcsolatban azt is tudni kell, 

hogy a jelentkezők közül többen pár hónap múlva mégsem veszik igénybe a támogatást, ezért 

is maradhatott meg több pénz ennél a feladatnál. Megszakítják tanulmányaikat, így a 

megmaradó összeget a központ visszautalja, ezért jelentkezik megtakarítás.   

 

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

rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2010. (VIII. 23.) r e n d e l e t e :  

 

A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL 

szóló 6/2010. (II. 12.) rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

266/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. 

évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a XXXIV. Békés-tarhosi Zenei Napok rendezvényeiről 

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a beszámolót. A munkát nagyon jónak találták, mivel a rendezvénysorozatok is 

jól sikerültek, és az igazgató úr által felvázolt tervezetek megvalósultak. Költségvetésében is 

igen jól sikerült magukat tartani az előirányzott összegekhez. A pénzek döntő többségét 

pályázati úton teremtették elő. A bizottság egyhangú szavazással a beszámolót elfogadta. A 

most lezajlott koncepció, kiegészülve a néptánc programokkal, amelyek szerves részévé 

váltak a rendezvénynek, sikeres volt.  Továbbá a „Szép Magyar Beszéd” anyanyelvi tábor 

zökkenőmentesen átkerült Gellénné Körözsi Eszterhez, aki kiválóan oldotta meg a feladatát, 

egyértelműen jó alapot szolgált a további évek munkájához. Országosan ismert, elismert 

immár a Békés-tarhosi Zenei Napok, és remélik, hogy a továbbiakban is így folytatódik.  

 

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

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Láthatják, hogy ez már mintegy 11 milliós rendezvény, és ha 

már egy ilyen nagy összeget fordítanak egy rendezvényre, akkor két dolgot kell szem előtt 

tartani, és úgy gondolja, hogy ez meg is valósult. Egyrészt az, hogy lehetőleg a város hírnevét 

öregbítse. Regionálisan mindenképpen ismert, és magas színvonalú rendezvény. A másik, 

hogy országosan is sokan jegyzik a Békés-tarhosi Zenei Napokat. Városmarketing 

szempontból ezt nagyon fontosnak tartja. Ha kitörési pontokat keresnek a turizmus területén, 

akkor ezen belül a kulturális turizmus egy rendkívül fontos szegmens. Ezt a részét nagyon 

jónak tartja, és úgy látja, hogy megfelelő szakemberek foglalkoznak ennek a 

menedzselésével.  

 

Másrészt nagyon egyetértett a civil szervezetek hozzászólásában elmondottakkal, mely szerint 

azt kérték, hogy sokszínű legyen a rendezvény. Gyerekkora óta részt vesz a zenei napokon, és 

úgy látja, hogy ez egy rétegrendezvénnyé vált. Tudomásul kell venni, hogy a komolyzene a 

Békés és környéki emberek kis százaléka ízlésvilágának felel meg. A mostani képviselői 

ciklus elején azt tűzték ki célul, hogy bővítsék a rendezvényeket könnyűzenei, illetve néptánc, 

népi kultúra irányába mutató programokkal. Ezt a Zeneiskola közreműködésével sikerült is 

megoldani. Úgy gondolja, hogy a Békés-tarhosi Zenei Napok mostanra egy olyan 

rendezvénnyé nőtte ki magát, ahol majdnem mindenki megtalálja a magának megfelelő 

stílusú zenei és egyéb rendezvényeket. Méltán mondhatják, hogy a városnak egy igen 

színvonalas rendezvénysorozatáról van szó. Viszont ennek a profilnak az erősítése, fiatalok és 

idősebbek irányába történő kiterjesztése is fontos. Ugyanis pl. a Madzagfalvi Napokkal 

kapcsolatban is jelezték nyugdíjas szervezetek, hogy ők is igényelnék, hogy több olyan 

program is legyen, amely az ő ízlésüknek is megfelel. Úgy gondolja, hogy ezeket meg kell 

fontolni, hiszen közpénzről van szó. A Kulturális Központ nagyon sokat pályázik, és 

sikeresen, ezért fontos, hogy ha közpénzt használnak fel, akkor a lakosság minél szélesebb 

rétegének az ízlésvilágát elérjék.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Már az előbb két képviselő-társa is 

elmondta, ami benne is megfogalmazódott. Így ő is szerette volna – nem kisebbítve a 

Kulturális Központ érdemeit és értékeit – megemlíteni a Kistérségi Iskola szerepét is, hiszen 

mind a „Szép Magyar Beszéd” Kurzusban, mind a néptánc fesztiválban, a zenei programok 

megvalósításában kiemelkedő szerepet játszott az itt dolgozó pedagógusok munkája. Az 

összefogást szeretné hangsúlyozni, és nagyon örül annak, hogy ebben a ciklusban, az elmúlt 

négy évben egy olyan összefogás alakult ki a város közművelődési intézményeiben, illetve az 

általános iskolában, középiskolában dolgozó pedagógusok között, amely úgy gondolja, hogy 
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nagyon felemelte Békés Városában a kulturális életet. Nem azt szeretné ezzel megfogalmazni, 

hogy korábban nem működtek jól a dolgok, de úgy hiszi, hogy ez az összefogás szépített és 

emelt valamit rajta. Mindenkinek megköszöni, aki együttműködő volt akár ebben, akár a 

korábbi években. A Kulturális Központnak is köszöni, hogy oroszlánrészt vállalnak ebben, és 

nyitottak a többi intézmény felé. További jó munkát kíván.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Mucsi képviselő-társa nem csak kulturális, hanem pénzügyi 

szempontból is jó úton jár, amikor azt mondja, hogy a Zenei Napokat kell bővíteni, ugyanis 

várhatóan ezen a területen növekedni fognak a pályázati lehetőségek. Sajnos a Madzagfalvi 

Napokra nem nyertek támogatást, és valószínűleg nem is fognak, ugyanis új szemlélet van a 

művelődési vezetésnél, mely szerint ún. „eszem-iszomot”, kolbász-, sörfesztivál stb. nem 

kívánnak támogatni központi forrásból. Ezért a pénzeket át kell csoportosítani a művelődési 

részre.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részéről szintén megköszöni a Kulturális Központ 

vezetőjének és munkatársainak a rendezvényben való aktív részvételt, illetve az összes többi 

rendezvényben való részvételüket is. Ugyanis ebben a ciklusban ez a legutolsó munkaterv 

szerinti képviselő-testületi ülés. Kéri, hogy az itt megjelent Szilágyi Erzsébet munkatárs 

tolmácsolja a képviselő-testület köszönetét az intézmény valamennyi dolgozója felé.  

 

Az elhangzottakat annyival szeretné kiegészíteni, hogy a város nagyobb rendezvényei nem 

érezték meg színvonalukban sem a megszorításokat, sőt még talán növekedtek is az erősödő 

összefogás következtében. Ez mindenképpen a város közösségének az erősödését segítette 

elő, és jelenti, mert egy polgári értékrendet tükröz, és a polgár az, aki hozzátesz a dolgokhoz, 

és nem elvesz, és ez nagyon jó dolog.  

 

Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület az előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.  

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

267/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Kulturális 

Központ XXXIV. Békés-tarhosi Zenei Napok 

rendezvényeiről szóló beszámolóját elfogadja.   

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Közfoglalkoztatási Terv első félévi 

végrehajtásáról 

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 

megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. Abban egyeztek meg, 

hogy Dr. Pálmai Tamás bizottsági tag még elmond egy észrevételt.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Előadja, azzal a nehéz emberanyaggal, amivel dolgoztak, 

példamutató munkát végeztek, melyet megköszönt az ebben résztevő munkatársaknak. 
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Ugyanis bármilyen kéréssel fordultak hozzájuk, igyekeztek minél előbb és jól megoldani, ezt 

ezúton is még egyszer megköszöni nekik.  

 

MIKLÓS LAJOS képviselő: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztés, és ott is 

csak dicsérő szavak hangzottak el, ezért a bizottság egyhangú szavazással elfogadásra 

javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Az anyagban utaltak arra, hogy a Dr. Hepp 

Ferenc Tagiskola költöztetése is a közmunkások segítségével történt. Néhány alkalommal már 

köszönetet is mondott ezért. Azonban szeretné, ha tudnák, hogy mit is jelentett ez a munka, 

hiszen a József Attila utcáról a Petőfi u. 33-ra, 42-re, a Jantyik utcára, a Rákóczi utcára, a 

Kossuth utcára, illetve ott házon belül, és a jövő héten az új bútorok helyrerakásával, és az 

iskola környékének a rendbetételével is nagyon sokat fognak nekik segíteni. Ezt nagyon 

szeretné megköszönni személyesen Méri Zoltánnak és Jákliné Icának is, és amilyen 

tisztelettel beszéltek főnökeikről a közmunkások, úgy gondolja, hogy az ő munkájukról is 

árulkodik ez.  

 

Szeretné egyúttal megköszönni az önkormányzatnak azt az anyagi támogatást, ami a projekt 

befejezése kapcsán még szükséges, hiszen a konyha befejezéséhez szükséges volt még három 

millió forint, és köszönettel vette azt, hogy ebben a kérdésben is pozitív döntés született.  

 

Egyben az iskola projektzáró ünnepségére és ünnepi tanévnyitójára nagy tisztelettel és 

szeretettel meghív minden kedves jelenlévőt, amely szeptember 5-én délután 15.00 órai 

kezdettel lesz.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az előtte szólók elmondták, illetve a tegnapi pénzügyi 

bizottsági ülésen is elhangzott a lényege ennek a programnak. Csak megismételni tudja, amit 

az előbb elmondott, mely szerint nagyon jó lenne, ha a közmunka program változtatása olyan 

szintű lenne, hogy az önkormányzatok bizonyos emberanyaggal, lehetőségekkel ki tudnák 

egészíteni a saját forrásaikat, mert ha ez nem így lesz, nagyon sok önkormányzat nagyon 

komoly problémával fog küzdeni. Bízik abban, hogy ezt látják a törvény megalkotói is, mert 

ha ennek hasznos célt adnak, megfelelően ismerik a munkát, akkor működik ez a dolog. A 

maga részéről is megköszöni mindenkinek az eddig végzett munkát. A pénzek felhasználása 

időarányos, tehát a második félévben folytatni tudják ezt a programot.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Bellei Lajos és Dr. Pásztor Gyula képviselők 

elhagyták az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 13 fő.  

 

A képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

268/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatási 

Terv első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót 

elfogadja.    

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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 NAPIREND TÁRGYA:  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz 

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 

megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és áttekintették a támogatási lehetőségeket is. 

Ennek megfelelően javasolják az írásos kiegészítésben kiosztott rendelet-módosítási javaslat 

elfogadását, amely jelentős többletkiadással nem jár, ugyanakkor szélesíthetik a támogatásra 

jogosultak körét.  

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság ülésén a Kulturális és 

Sport Bizottság javaslata már rendelkezésükre állt, ezért ennek függvényében tárgyalták meg 

az előterjesztést, melyet elfogadhatónak találtak, így egyhangúlag ezzel a módosítással 

javasolják elfogadásra a rendelet-tervezetet, és a határozati javaslatot is.  

 

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

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

269/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata csatlakozik a 2011-re 

meghirdetett Bursa Hugarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírást honlapján, és a 

Városházi Krónikában teszi közzé. A támogatás forrását 

Békés Város 2011. évi költségvetésében a szociális 

támogatások keretén belül biztosítja.  

    

Határidő:  ütemterv szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

  Vámos László bizottsági elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az írásos kiegészítésben előterjesztett 

rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2010. (VIII. 23.)  r e n d e l e t e :  

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ÉS 

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK  

ÖSZTÖNDÍJÁRÓL 

szóló 9/2009. (III. 27.) rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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NAPIREND TÁRGYA:  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (III. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 

megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 

Bizottsági ülésen is elmondta azt az aggodalmát, hogy az élelmiszer árak várható emelkedése 

az intézmények gondolkodását picit befolyásolja, és remélik, hogy nem a minőség romlása 

fog bekövetkezni.  

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 

egyhangúlag támogatta a rendelet-módosítást.  

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdése a jelenlévő igazgatónőtől, hogy a közbeszerzéssel 

beszerzett élelmiszerek használata óta érzékelnek-e valamilyen minőségi romlást, javulást?  

 

FARKAS LÁSZLÓNÉ a Kistérségi Általános Iskola igazgatója: Válaszában elmondja, azért 

nem lehet még most összehasonlítást tenni, mivel rövid időszakról van szó, hiszen május 

közepén indult közbeszerzés útján az élelmiszer beszerzés, és június 15-én vége volt a 

tanévnek. Júniusban továbbá gyakran előfordul, hogy a gyerekek többségében már nem is 

fizetnek be, hiszen megindulnak az osztálykirándulások, táborozások is.  

 

Az viszont már látszik, hogy a kenyérnél, pékárunál jelentős megtakarítás mutatkozik, és ezért 

is javasolták, hogy az a csökkenés, amit elfogadhatónak tartanak, az uzsonna fedezeténél 

kigazdálkodható.  

 

Minőségi romlás és szállítási határidő tekintetében semmiféle elmarasztalhatót nem 

tapasztaltak.  

 

Mivel ez év december 31-ig kötelezte el magát a város, az addigi tapasztalatok alapján tudnak 

dönteni a továbbiakról.  

 

Mindenképpen kérik a jövőben is, és megköszönik, hogy a hivatal és a képviselők is 

megkérdezték az élelmezésvezetőket, szakembereket, mielőtt döntöttek, hiszen nekik 

folyamatosan figyelni kell ezt a dolgot, és vannak jelzések a birtokukban.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Megköszöni az igazgató asszony kiegészítését. Az előterjesztés 

indoklásával két problémája van. Az egyik, hogy a közelmúltban éppen ez a városvezetés 

emelte meg az infláció többszörösével az étkezési díjakat, és most ebből egy keveset 

elengednek. Ez a módszer már ismert a közterületfoglalási díjak, iparűzési adó, mezőőri 

járulék vonatkozásában, hogy jól megemelik, és utána engednek egy kicsit, hogy kedvezzenek 

az embereknek.  

 

Különben a kimutatások szerint a nagy emelésnek lett egy nagy hátránya is, bevételkiesést 

jelentett az, hogy többen visszamondták az étkezést. A másik, hogy ez az intézkedés 

egyáltalán nem érinti a rászorulókat, mert ők ingyen kapják az étkeztetést. Az indoklásban az 

is szerepel, hogy a csökkentésnek az az oka, hogy a beszállítói árak kevesebbek lettek. 

Kérdése, hogy miért most, miért nem korábban?  
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Rátér a kenyér kérdésére, ugyanis igazgató asszony is kitért rá, ugyanis a kenyérre 

indokolatlan összegek rakódtak rá. Biztos mindenki előtt ismert, hogy a kenyeret egyes 

intézményekbe nem a békési pékektől vették, hanem Békéscsabáról szállították, és nem az 

szállította ki, aki sütötte, hanem közbe volt iktatva egy cég. Ráadásul ennél a békési pékek 

kenyere is olcsóbb volt.  

 

Javaslata polgármester úrhoz, hogy Augusztus 20. ne az új kenyér ünnepe legyen, hanem a 

békési kenyéré. Ezért ad polgármester és alpolgármester úrnak egy békési kenyeret, és bízik 

abban, hogy közöttük nem kerül sor kenyértörésre.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Előadja, hogy a korábbi étkezési díjak emelése az 

élelmezésvezetők jelzése alapján történt, mivel az akkori élelmiszerárakból már nem tudtak 

kijönni. Akkor még nem volt szó a közbeszerzésről, melynek az előkészítése igen bonyolult, 

és nagyon hosszú időt vett igénybe. Mindesetre az látszik, hogy megérte, mert jelentős 

csökkentést tudnak elérni, és örömmel hallhatták, hogy egyelőre minőségi romlás nem 

tapasztalható. Ezután derül ki, hogy hány új előfizetőt tudnak bekapcsolni, mert lényegesen 

olcsóbb lett az étkezés. Elsősorban nem az ingyenesen étkezőkről van szó, hanem azokon 

segítenek, akik részben nem esnek bele az állami támogatásba, másrészt pedig azért nem 

vásárolták meg az ebédet, mert nem tudták megvásárolni. Ezzel, hogy pl. az óvodánál 296 Ft-

ról 258 Ft-ra, mintegy 40,- Ft-tal csökken az étkeztetés díja, elképzelhetőnek tartja, hogy meg 

fog nőni a létszám. Ez a konyhák jobb kihasználását, esetleg plusz munkahelyeket is jelenthet, 

melyet később lehet értékelni. Az már külön érdekesség, hogy a kötelező közbeszerzést el 

fogják törölni január 1-től, és közvetlenül a helyi őstermelőktől tudnak majd vásárolni az 

élelmezési intézmények. Mindenesetre van egy nagyon kemény árversenyben kialakult ár, és 

ezt be tudják mutatni összehasonlításképpen a helyi termelőknek.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Visszautal Dr. Rácz 

László bizottsági elnök úr aggodalmára, mely szerint az a lényeg, hogy a gyerekek megkapják 

minden tekintetben, tápanyagértékben, összetevőiben azt az élelmiszermennyiséget és 

minőséget, amire a szervezetüknek szüksége van. Ezt tekinti kiinduló pontnak. Azt tudja, 

hogy még a napi 258,- Ft-ot is nehéz a szülőknek kifizetni 20 napra egy összegben. Viszont 

azt sem lehet, hogy megvonják a gyerekektől azt, ami nekik jár. A helyi vállalkozók 

támogatását helyesli ő is.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ha egy nagymértékű emelést egy kismértékű csökkentés követ, 

akkor az nem szinten tartás.  

 

Polgármester úr rosszul emlékszik az emelés okára. Ugyanis nem azért lett megemelve az 

étkezési díj, mert nem tudtak kijönni a konyhák a díjból, hanem azért, hogy jobb minőségű és 

több ételt kapjanak a gyerekek. Akkor volt egy nagyobb mértékű emelés, és most nem tértek 

vissza arra a szintre, hanem annak jóval felette vannak. A közbeszerzést már jóval korábban 

el kellett volna indítani.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Igaza van Szalai képviselő úrnak, de az igazság kicsit 

árnyaltabb, mert arról volt szó, hogy az élelmezésvezető elmondta, hogy ha egy olyan 

minőséget akarnak elérni, amit a gyerekek nem visznek vissza a mosogatóba, akkor több pénz 

kell rá. Akkor azt kérte, tegyen javaslatot arra, hogy mi az a minimális összeg, amikor a 

részükre juttatandó fejkvótából már olyan minőségű ebédet tudnak kiadni, amit a gyerekek 
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nem visznek vissza. Ugyanis annak nincs értelme, hogy keveset fizetnek, de visszaviszik, és 

nem eszik meg a gyerekek.  

 

A közbeszerzés pedig levitte a beszerzési árakat.  

 

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

bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Belleli Lajos és Dr. Pásztor Gyula képviselők 

visszatértek az ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 15 fő.  

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2010. (VIII. 23.)  r e n d e l e t e :  

 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 

szóló 8/2009. (III. 27.) rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy a napirend megállapításánál elfogadottaknak 

megfelelően    z á r t   ü l é s e n   folytassa munkáját a képviselő-testület a IV/9. sorszámú 

egyéb előterjesztés tárgyalásával, mivel a pályázatok eredményhirdetésére most kerül sor 

16.00 órai kezdettel, és mindjárt annyi az idő.  

 

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 az elfogadott napirendnek megfelelően.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati 

felhívásának elfogadása 

 

MIKLÓS LAJOS 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 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

276/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 1. számú 

mellékletét képező Vállalkozói Alap támogatási tervezetet, 

és részletes pályázati felhívást elfogadja. Felkéri 

polgármesterét a részletes pályázati kiírás közzétételére.  

 

Határidő:  októberi képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Városi Uszoda működéséről szóló beszámoló 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolta a beszámolót.  

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 

szintén tárgyalta az anyagot, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság elsősorban 

szakmai oldalról megközelítve megtárgyalta az előterjesztést. Perdi Tamás uszodavezető 

munkáját szeretné megköszönni, mivel szakmailag kiválóan kísérte végig az uszoda 

építkezésétől az átadásáig történő folyamatot, és jelenleg is kiválóan vezeti az uszodát. Még 

nagyon sok terve van, amit szintén jó iránynak tart. Ami a bevételeket, kiadásokat illeti, úgy 

látja, hogy a várost érintő kiadás nem tekinthető magas összegnek, figyelembe véve a 

környező települések hasonló uszodáinak működtetési költségeit. Sőt az uszodavezető 

kifejtette, hogy a bevételeket illetően még további tervei vannak. A bizottság a fentieket 

figyelembe véve elfogadásra javasolta a beszámolót.  

 

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

 

TÓTH ATTILA képviselő: Tegnap a bizottsági ülésen is kifejtette az uszodával kapcsolatos 

nézeteit. Azt is elmondta, hogy mindazok, akik részt vettek az uszoda építésében, 

működésének beindításában, hatalmas munkát végeztek, és ezért köszönet illeti őket.  

 

A jelenlegi működtetési költségek sajnos a jövőben emelkedni fognak, mivel jelenleg még 

garanciálisak a javítások. A garancia lejárta után teljesen más kiadásokkal kell kalkulálnia az 

eljövendő testületnek.  

 

Továbbá az ott dolgozó személyek jelenleg közhasznú foglalkoztatottak, de ha a közmunka 

programban esetleg nem lesz a jövőben lehetőség őket foglalkoztatni, akkor attól kezdve a 

bérek jelentős mértékben meg fogják növelni a kiadási oldalt. Ez pedig 10 milliós 

nagyságrenddel fogja megemelni ezeket a költségeket.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kapcsolódva az előtte szólóhoz, a bérköltségek várhatóan kb. 

18 millió Ft-tal növelik meg az uszoda működtetési kiadásait, ha nem lesz lehetőség 

közhasznú foglalkoztatásra.  
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DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: A fenti aggodalmat osztja, azonban ha meg 

tudják ismertetni és szerettetni Békés Város lakóival az uszodát, akkor a bevételek 

növekedéséhez hozzá tudnak járulni. Ebben a Kistérségi Iskolának is jelentős szerepe van, 

ezért mindent megtesznek az uszoda népszerűsítéséért.  

 

Szeretne a Kistérségi Iskola szülői közössége és a gyerekek nevében is köszönetet mondani a 

városnak a lehetőségért, illetve az uszoda minden dolgozójának, és a pedagógus kollegák 

nevében pedig ígérheti, hogy a további programok szervezésében aktívan részt fognak venni, 

és tovább népszerűsítik az uszodát.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A kiadások részletezését láthatják az anyagban, 

melyből érdekességképpen kiragad egy tételt: lábtörlő szőnyeg bérleti díja 65.000,- Ft. Nem 

tudja, hogy ez milyen lábtörlő, és miért kell bérelni, és mennyibe kerülne, ha megvennék.  

 

A magas víz- és csatornadíjaknak mi az oka? A vízdíj csökkentése érdekében beszerelendő 

vízóra mennyibe kerülne?  

 

Azt pedig nem érti, hogy a „termálvíz gazdasági célú használati díj engedélyezés módosítása” 

mit jelent?   

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő: Az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban a következőket adja 

elő.  

 

A bérrel, délutáni pótlékkal kapcsolatos kiadásokat az intézmény első körben beállította, 

azonban a jegyző asszony a költségvetés készítése közbeni tárgyalások során közölte, hogy 

ezt nem kapják meg. Ezért utána a költségvetés készítésénél ezt már nem terjesztették elő. 

Utána az intézmény jogásza több jogesetet figyelembe véve jelezte, hogy ezt majd gondolják 

át. Vannak olyan jogi esetek, ahol elfogadta a bíróság, és vannak, ahol nem. Itt a 

műszakváltás, és folyamatos, vagy nem folyamatos üzem kérdése merült fel. Az elkészített 

munkaidő-beosztás a közhasznúak alkalmazásánál véleményük szerint jogszerű. Ezért írták le, 

hogy ezt meg kell vizsgálni, és ebben az önkormányzat jogi álláspontját is segítségül kérik, és 

ha közalkalmazottá válnak ezek a munkatársak, akkor a munkaköri leírásaikban 

egyértelműsíteni kell.  

 

A víz- és csatornadíjakkal kapcsolatban elmondja, hogy ez akkor derült ki, amikor ilyen nagy 

összeget kaptak a számlán. Az egész fürdőterület egy helyrajzi számon van, és a Vízművek 

Zrt. által mért víz arányában történik a szennyvízfizetés. Vannak olyan vízfelhasználások, 

amelyek nem kerülnek a szennyvíz közműbe, pl. a termálfürdő részből a hűtővíz kevert 

termálvíz formájában a Mátra utcai közkifolyóba megy engedélyezett formában, de ezért 

gyakorlatilag kétszer fizetnek, mert a Körkövizignek fizetnek egyszer a termálvízért, a 

Vízművek Zrt-nek pedig a felhasznált víz arányában a szennyvízért.   

 

A vízmérő órát a Vízművek Zrt. nem fogadta el, és ezért vannak ebben a helyzetben. 

Tárgyalások folynak arról, hogyan lehetne a szennyvízdíj összegét csökkenteni.  

 

A termálvíz gazdasági célú felhasználásával kapcsolatban elmondja, hogy ez a felhasználás 

fűtés céljából történik. Ennek négy- és félszerese a szorzója a gyógyászati felhasználáshoz 

képest. Ennek az arányát majd a gyógyászat megépítésénél tudják kialakítani, mert vissza 

fogják vezetni a termálmedencébe a fűtésre felhasznált termálvizet. Akkor majd nem lesz ez 

az igen magas négy- és félszeres szorzó.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A fentiekhez hozzáfűzi, hogy jelenleg folyik a rekonstrukció, a 

járóbeteg szakellátónak az építése, illetve a termálmedence felújítása is folyamatban van. Az 

egésznek a szennyvíz-, illetve felhasznált termálvíz-elvezetése egy egységben kell, hogy 

megjelenjen. Ezért az a megállapodás a Vízművek Zrt-vel, hogy a szennyvíznek minősülő 

szennyvizet egy helyen engednék ki a fürdő területéről, függetlenül attól, hogy az melyik 

résznél keletkezik, és ez órával mért szennyvíz lenne. Ez az óra egyébként most is 

rendelkezésre áll az uszodában, csak nagyon kevés víz folyik rajta keresztül. A többi vizet 

pedig az említett árokba vezetik. Ennek a problémának a rendezése folyamatban van, jelenleg, 

kb. 350 m3 a havi fogyasztása a fürdőnek és az uszodának is külön-külön. Az elfolyó 

szennyvíz mennyiségét viszont nem 350 m3-ben határozták meg, hanem 64 m3-ben, a többi 

hűtővíz, és nem került leszámlázásra szennyvízként. Amikor megépült az uszoda, összevonták 

a kettőt, és van 700 m3 befolyó víz, és 750 m3 kifolyó víz, ami nem fedi a valóságot, mert a 

750 m3 vízből kb. 500 m3-nyi valódi szennyvíz, és 250 m3 pedig elfolyik a hűtött 

termálvízzel együtt ki a csapadékcsatornába, tehát nem megy bele a szennyvízcsatorna 

hálózatba. Ígéretük van arra, hogy januártól visszamenőleg ezt a kb. 250 m3 szennyvízdíjat 

visszafizetik, amely pár millió Ft-ot fog jelenteni, és a jövőben csak azt fogják szennyvízként 

kezelni, ami valóban szennyvíz, és nem a termálvíznek a hűtővize.  

 

A maga részéről megköszöni a jelenlévő Perdi Tamás uszodavezetőnek az ott végzett, 

egyrészt az előkészítésben végzett, másrészt az üzemeltetésben végzett munkát. Hihetetlen 

lendülettel és ötletességgel próbálja a forgalmat, a bevételeket növelni, ami nagyrészt sikerül 

is. Az uszodavezetőn keresztül az uszodai dolgozóknak is köszönetüket fejezi ki. Jó lenne a 

kialakult állandó létszámot alkalmazni hosszabb távon, de ezt nyilván behatárolják a 

közmunkaprogram jövőbeni lehetőségei, és a pénzügyi lehetőségek. Továbbá ha befejeződik 

az egész terület rekonstrukciója, azt is megvizsgálják, hogyan lehet ezeket a dolgozókat más 

területre is bevonni, és akkor jobban ki lesznek használva. A termálmedence megépítését 

szeptember közepére ígérték, és ott is lehet őket foglalkoztatni, illetve a belépő jegyeket kicsit 

megemelni, amely jogosít a termálmedence igénybevételére is, ezáltal a bevételeket is növelni 

lehet.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló 

elfogadását.  

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

277/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az Egyesített 

Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet által benyújtott 

beszámolót a békési uszoda működéséről a beterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyja.  

 

Határidő:  értelem szerint  

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

 

1.) A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

minősített többséggel egyetért a rendelet-módosítással.  

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Továbbra sem ért egyet azzal, hogy 615 db ingatlan esetében 

szüntessék meg a talajterhelési díjfizetési mentességet. Kéri a képviselő-testületet, hogy ne 

támogassa ezt a javaslatot.  

 

Az SZMSZ-nek megfelelően kéri aljegyző asszonytól a gépi szavazás eredményét.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Elmondja, hogy ez a kérdés a Vízművek Zrt. Közgyűlésén 

került napirendre, és ott a több mint 60 település képviselői elfogadták.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Észrevételezi, hogy az előterjesztésben a hatályba 

lépés időpontjaként 2010. január 1. szerepel. Ugye ez csak elírás?  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Természetesen elírásról van szó, és 2011. január 1. értendő, a 

rendelet-tervezetben is így szerepel. Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi             

r e n d e l e t e t    alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2010. (VIII. 23.)  r e n d e l e t e :  

 

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

szóló 19/2004. (VI. 25.) rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

  

2.) Békés Megyei Vízművek Zrt. önköltség-számítási szabályzatának módosítása 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

minősített többséggel a határozati javaslat elfogadását javasolta.  

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Számára nem meggyőző, hogy Békés Város számára kedvező 

lenne a költségek újraszámolása. Kifogásolja, hogy nem kerültek be az általános költségek 

felülvizsgálatába, amiket korábban igen magasnak tartottak, pl. gépkocsi stb. Ezt 

megoldották, vagy továbbra is magas, és ráteszik a vízdíjra?  
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GÁL ANDRÁS osztályvezető: A három költségelemről a következő tájékoztatást adja.  

 

A vízveszteség-elemző csoport költsége merült fel újólag, mert eddig nem volt ilyen csoport. 

Az értékesített víz és leszámlázott szennyvíz m3-e arányában történik az elosztása. Érthető, 

hogy ahol rosszabb a rendszer, azok a települések járnak jobban, mert ott sokkal több munkát 

kell ezeknek az embereknek elvégezniük.  

 

Az egyéb személyi jellegű költségeken felüli mérnökségi általános költségekkel kapcsolatban 

egy teljesen új pont jött be. Régebben a mérnökségi általános költségeket az értékesített víz, 

és szennyvíz arányában osztották fel. Most ezek a települési költségviselőkre az elszámolt 

közvetlen bérköltség arányában kerül kiosztásra. Véleménye szerint így kevesebb fog Békés 

Városára jutni.  

 

A következő tételnél az egyéb személyi jellegű költségeken felüli mérnöki általános 

költségeket nem a települési költségek szerint osztják fel, hanem ebből leveszik a bérleti díjat, 

és a többlet bérleti díjak felhasználásából eredő költségeket, vagyis ne járjon rosszabbul az a 

település, amely magasabb többlet bérleti díjat állapított meg, emiatt ne kerüljön magasabb 

költség rá az általános költségekből. Ezért ezekkel a költségelemekkel egyértelműen jól jár az 

önkormányzat.  

 

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

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

278/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete elfogadja a Békés 

Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése 19/2010. (V.29.) sz. 

határozatával elfogadott, a Társaság Együttműködési 

Szerződésének mellékletét képező Önköltség-számítási 

Szabályzat módosítását. 

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét az alábbi nyilatkozat aláírására: 

 

„NYILATKOZAT 

 

Alulírott Izsó Gábor, Békés Város Polgármestere, az 

Önkormányzat képviseletében ezúton nyilatkozom, hogy a 

Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése által, 19/2010. 

(V.29.) sz. határozatával, elfogadott, a Társaság 

Együttműködési Szerződésének mellékletét képező 

Önköltség-számítási Szabályzat módosítását a jelen 

nyilatkozat mellékletében szereplő tartalommal elfogadom. 

A jelen nyilatkozat aláírásával egyúttal felhatalmazom a 

Békés Megyei Vízművek Zrt. Igazgatóságának Elnökét, 
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hogy a módosításokkal Egységes Szerkezetbe foglalt 

Önköltségszámítási Szabályzatot ellenjegyezze, hitelesítse. 

 

Dátum: 

 ………………………………….. 

 Aláírás” 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:          Izsó Gábor polgármester 

 

 3.) Alapító Okiratok módosítása  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 

megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatokat.  

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság is 

megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatokat. 

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

279/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 156/2010. (IV.29.) számú határozatával 

elfogadott alapító okirata 2.J/ pontját az alábbi 2.J/ pontra módosítja: 

 

„J/  Az intézmény vagyona  
A tagtelepülések által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes 

önkormányzati törzsvagyon:  

Helyrajzi 

száma  

Címe  Megjegyzés 

5612  5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.   

6898  5630 Békés, Szánthó A. u. 3.   

52  5630 Békés, Rákóczi u. 8.   

2310  5630 Békés, József A. u. 12.   

5633  5630 Békés, Kossuth u. 4.  a Békés Városi Egyesített 

Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézettel közösen 

793/2  5630 Békés, Petőfi u. 1.   

306/1  5673 Kamut, Petőfi u. 49.   

316  5672 Murony, Ady E. u. 5-7.   

49  5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51.   
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Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi eszköznek 

minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a fenntartó hozzájárulásával 

dönthet. „ 

Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okirat 

a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

 Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
számára 

 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján a 

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

számára tagtelepülései határozatával az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

                               

1.  Alapító 

 A/ Alapítók 

  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései: 

  Neve  Békés Város Képviselő-testülete 

  Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Alapító határozat száma  238/2008. (V. 29.) 

  Neve  Tarhos Község Képviselő-testülete 

  Székhelye  5641 Tarhos, Petőfi u. 29. 

  Alapító határozat száma  58/2008. (VI. 5.) 

  Neve  Kamut Község Képviselő-testülete 

  Székhelye  5673 Kamut, Petőfi u. 106. 

  Alapító határozat száma  54/2008. (V. 29.) 

  Neve  Murony Község Képviselő-testülete 

  Székhelye  5672 Murony, Földvári u. 1. 

  Alapító határozat száma   55/2008. (VI. 16.) 

  Alapítás ideje  2008. július 1. 

 B/ Fenntartó 

 
 Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

  Képviselője: Békés Város Polgármestere 

 

 A társulási megállapodásban nem nevesített ügyekben a fenntartói jogokat Békés Város 

Önkormányzata gyakorolja. 

 C/ Irányító és felügyeleti szerv 

 
 Békés Város Önkormányzata és szervei 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

 
 Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 
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2. Alapított intézmény 

 

A/ Neve 

 

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

  Rövid neve  Békési Kistérségi Iskola 

 B/ Székhelye  5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. 

 

C/ Közfeladata 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bek. 

b), e) pontja, a 21. §, valamint 33. § (1) bek.  B) pontja alapján: 

 

  

 

általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, pedagógiai 

szakszolgálati ellátás 

Tagozatos oktatást nem folytat. 

 

     

 D/ Besorolása   

  tevékenység jellege  közszolgáltató költségvetési szerv 

  közszolgáltatás  fajtája  közintézmény 

  feladat-ellátási funkciója  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 

   Számlavezető 

pénzintézet  

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138 Budapest, Népfürdő 

u. 24-26. 

    Bankszámlaszáma  11600006-00000000-24003825 

 

   Adónyilvántartási 

száma  

15583556-2 04 

 E/ Típusa  többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 

  Szakágazat  852010 

 F/ Törzsadatai   

    OM azonosító  200901 

    Törzsszám  583550000 

    KSH területi számjel  0409760 

 G/ Intézményegységei   

  a/ Általános Iskola                      

    5630 Békés, Jantyik u. 21-25. 

    Évfolyamok száma  8             

    Tanulócsoportok száma  75             

    Felvehető tanulók száma   1924             

  b/ Alapfokú Művészeti Iskola                  

    5630 Békés, Petőfi u. 1. 

    Évfolyamok száma  12             

    Felvehető tanulók száma                

    zeneművészeti ág  300             

    táncművészeti ág (néptánc)  450             

  c/  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat               

    5630 Békés, Kossuth u. 4. 

 H/ Tagintézmények, feladat-ellátási helyek 

  Neve Címe Megjegyzés 

  
Karacs Teréz Tagiskola 

5630 Békés, Szánthó A. u. 3. felső tagozat 

  5630 Békés, Rákóczi u. 8. alsó tagozat 
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  Hepp Ferenc Tagiskola 5630 Békés, József A. u. 12.  1-8. évfolyam 

  Kamuti Tagiskola 5673 Kamut, Petőfi u. 49. alsó tagozat 

  Muronyi Tagiskola 5672 Murony, Ady E. u. 5-7.  1-8. évfolyam 

  Tarhosi Tagiskola 5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51. 1-6. évfolyam  

  Művelődési Ház 5673 Kamut, Petőfi u. 47. néptáncoktatás, bérlemény 

 I/ Működési területe                     

 

  A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinek közigazgatási területe: 

Békés, Tarhos 

 

J/  Az intézmény vagyona  
A tagtelepülések által az intézmény rendelkezésére bocsátott korlátozottan forgalomképes 

önkormányzati törzsvagyon:  

Helyrajzi 

száma  

Címe  Megjegyzés 

5612  5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.   

6898  5630 Békés, Szánthó A. u. 3.   

52  5630 Békés, Rákóczi u. 8.   

2310  5630 Békés, József A. u. 12.   

5633  5630 Békés, Kossuth u. 4.  a Békés Városi Egyesített 

Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézettel közösen 

793/2  5630 Békés, Petőfi u. 1.   

306/1  5673 Kamut, Petőfi u. 49.   

316  5672 Murony, Ady E. u. 5-7.   

49  5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51.   

   

Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi eszköznek 

minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a fenntartó hozzájárulásával 

dönthet.  

                               

 

3.  Az intézmény tevékenységei 

 

 A/ Alaptevékenységek 

Megnevezés Szakfeladat száma  

Alapfokú oktatás   

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 

évfolyamon 

8520111 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

nyelvi-irodalmi-kommunikációs (Zsolnay) módszerrel 1-4. 

évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, emelt szintű 

oktatása: ének-zene, testnevelés 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, sportiskolai 

oktatása 1-4. évfolyamon 
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Általános iskolai tanulók nappali rendszerű iskolaotthonos 

nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

képességkibontakoztató nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, 

oktatása 1-4. évfolyamon 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon: roma népismeret és 

nyelvoktatás 

8520131 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon: enyhe fokban 

mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült, enyhe fokban értelmi 

fogyatékos az autista kivételével 

8520121 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 8559131 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 

évfolyamon 
8520211 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, emelt szintű 

oktatása: ének-zene, testnevelés, idegen nyelv, matematika 5-8. 

évfolyamon 

8520211 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, sportiskolai 

oktatása 5-8. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

képességkibontakoztató nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, 

oktatása 5-8. évfolyamon 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon: roma népismeret és 

nyelvoktatás 

8520231 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon: enyhe fokban 

mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült, enyhe fokban értelmi 

fogyatékos az autista kivételével 

8520221 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
8559151 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
8559161 

Iskolai sportköri, diáksport tevékenység 9312041 

Ifjúság-egészségügyi gondozás 8690421 

Iskolai szociális munka (gyermek és ifjúságvédelem) 889051 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101211 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101221 

Iskolakönyvtári szolgáltatás 9101231 
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Közreműködés a tankönyvellátásban 4799011 

Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 

iskolabusz 
4939091 

 

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  

nevelési tanácsadás 

8560111 logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

Alapfokú művészetoktatás  

Zeneművészeti ágban:  

8520311 

Előképző 

Fúvós tanszak: 

furulya 

fuvola 

klarinét 

szaxofon 

bariton 

trombita 

kürt 

tuba 

harsona 

Vonós tanszak 

hegedű 

cselló 

Ütő tanszak 

Ütő  

Zongora tanszak 

zongora 

További oktatott tárgyak: 

szolfézs 

zeneirodalom-zenetörténet 

énekkar 

kamarazene 

zenekar: fúvós, vonós 

korrepetíció 

Táncművészeti ág, néptánc szak 

8520321 

előképző 

népi játék 

néptánc 

folklórismeret-tánctörténet 

népi ének 

Művészeti tevékenységek  

Zeneművészeti tevékenység 9001211 

Táncművészeti tevékenység 9001221 
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Közétkeztetés 

Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 

Munkahelyi étkeztetés 5629171 

Szociális étkeztetés 8899211 

Gazdálkodás  

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820021 

Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása 

önkormányzati költségvetési szervnél 
8500011   

 

                             

B/ Kiegészítő tevékenységek    

Megnevezés Szakfeladat száma  

Egyéb étkeztetés 5629192 

                         

 C/ Kisegítő tevékenységek 

Megnevezés Szakfeladat száma  

Nem szakmai felnőtt és egyéb oktatás 8559313 

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 8559323 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820023 

                            

A kisegítő tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési 

kiadásainak 5 %-át. 

                             

 D/ Vállalkozási tevékenységek 

Megnevezés Szakfeladat száma  

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820024 

A  vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési 

kiadásainak 5 %-át. 

                            

4.  Foglalkoztatási jogviszonyok 

 A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

    1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 
  

 

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

    

 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje 

                            

  Az intézmény vezetője 

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó 

 

  -  Békés Város Önkormányzata bízza meg a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 

Társulás tagtelepülései képviselő-testületei véleményének kikérésével pályázat 

útján 5 év határozott időre 
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Az intézményvezető helyettese 

   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján határozatlan időre 

  Az intézményvezető gazdasági helyettese 

   -  magasabb vezető munkakörű dolgozó 

   -  Pályázat útján határozatlan időre kerül kinevezésre. 

  Intézményegység-vezető 

   -  magasabb vezető beosztású dolgozó 

   -  Az Igazgatótanács bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre 

  Tagintézmény vezető 

   -  vezető beosztású dolgozó 

 

  -  Az intézmény vezetője bízza meg a tagintézmény székhelye szerinti települési 

önkormányzat véleményének kikérésével pályázat útján 5 év határozott időre 

                               

Békés, 2010. augusztus 19.  

                               

          

 polgármester  jegyző  igazgató  

                               

Záradék 

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor 

önkormányzataként a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását 279/2010. (VIII.19.) sz. 

határozatával fogadta el. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

  Farkas Lászlóné igazgató 

 

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

280/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet 160/2010. (IV.29.) sz határozatával elfogadott alapító okiratának 2.H/ pontja 

az alábbi  sorral egészül ki: 

 

 

 

5633 5630 Békés, Kossuth u. 4. 

fizioterápa - a Békési 

Kistérségi Iskolával 

közösen: az ingatlan 

Jantyik u. felőli udvari 

része     

 
   

Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 
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Alapító okirat  

a Békés Városi 

Egyesített Egészségügyi Intézmény 

és Rendelőintézet 

 

számára  

 
  

                             

Békés Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 

valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

törvény 1. §-a alapján a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 

számára az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 

 
  

                             

1.  Alapító  

 A/ Alapító  

 
 Neve  Békés Város Képviselő-testülete  

 
 Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2.  

 
 Alapító határozat száma 

 
42/1994. (II. 10.)  

 
             

  Alapítás ideje  1994. 03. 01.  

 
  

                             

 
 

B/ 

 

Fenntartó 

 

 
 Békés Város Önkormányzata 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

 

                                

 C/ Irányító és felügyeleti szerv  

 
 Békés Város Önkormányzata és szervei 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

 

 
 Belső ellenőrzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 
 

 
  

                             

2. 
 Alapított intézmény  

 
A/ Neve 

 

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet 

 

 
  

                             

 
B/ Székhelye 

 
5630 Békés, József A. u. 5.  

 
  

                             

 

C/ Közfeladata 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89. 

§-a alapján:  

járóbeteg-szakellátás 
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D/ Besorolása 

 
  

 
 tevékenység jellege 

 
közszolgáltató költségvetési szerv  

 
 közszolgáltatás fajtája 

 
közintézet  

 

 feladatellátási funkciója 

 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  

Ellátja az önállóan működő Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatait. 

 

 
  Számlavezető 

pénzintézet  

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138 Budapest, 

Népfürdő u. 24-26. 

 

 
  Bankszámlaszáma 

 
11998707-04606828-00000000  

 
  Adónyilvántartási 

száma  

15 343 109 2 04  

 
  

                             

 
E/ Típusa 

 
egészségügyi intézet  

 
 Szakágazat 

 862200  

 
F/ Törzsadatai 

 
  

 
   Törzsszám 

 
343105  

 
   KSH területi 

számjel  

0409760  

 
  

                             

 
G/ Működési területe 

                     

 

   Békés város, valamint járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer, 

Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos 

lakosságának. 

 Mezőberény területén fizio- és mozgásterápiás szakellátás  

 
  

                             

 
H/ Az intézmény vagyona  

 

 Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott, korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati törzsvagyon: 
 

 
  

                             

 
 Helyrajzi 

száma 
Címe Megjegyzés 

    

  76 5630 Békés, Rákóczi u. 16. bölcsőde     

 

 

 
1265 5630 Kőrösi Cs. S. u. 14. fürdő 

    

  2340 5630 József A. u. 5. rendelőintézet     

  3444 5630 Bajza u. 1. bölcsőde     

 
 

3922 5630 Békés, Vásárszél u. 2. 
Bőrgyógyászat, 

pszichiátria     

  5580 5630 Békés, Kossuth u. 16. tüdőgondozó     

  5609 5630 Békés, Jantyik u. 29. bölcsőde     

 
 

5633 5630 Békés, Kossuth u. 4. 
fizioterápa - a Békési 

Kistérségi Iskolával     
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közösen: az ingatlan 

Jantyik u. felőli udvari 

része 

 

 Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi 

eszköznek minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a 

fenntartó hozzájárulásával dönthet. 

 

3.  Az intézmény tevékenységei  

 
Megnevezés Szakfeladat száma  

 

 A/ Alaptevékenységek  

 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622111  

 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 8622121  

 Járóbetegek gyógyító gondozása 8622131  

 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690311  

 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690321  

 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 8622321  

 Fizikoterápiás szolgáltatás 8690371  

 

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

(Védőnői szolgálat) 
8690411 

 

 Iskola- és ifjúsági egészségügyi ellátás 8690421  

 Bölcsődei ellátás 8891011  

 Sportlétesítmény (uszoda) működtetése 9311021  

 Fürdő és strandszolgáltatás 9329111  

 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
6820021 

 

 Munkahelyi étkeztetés 5629171  

 

Humán-egészségügyi tevékenységek 

pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél 

8600011 

 

 

Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi 

igazgatása önkormányzati költségvetési 

szervnél 

8700011 

 

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat ellátása területi ellátási 

kötelezettséget vállaló, vállalkozó háziorvosok (házi gyermekorvosok, fogorvosok) 

útján, szerződés alapján történik 

A vállalkozó orvosok, illetve a központi orvosi ügyelet számára infrastruktúrát biztosít.  

 B/ Kiegészítő tevékenységek  

    

 C/ Kisegítő tevékenységek  

 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
6820023 

 

 A kisegítő tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési  
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kiadásainak 5 %-át. 

 D/ Vállalkozási tevékenységek  

 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
6820023 

 

 

A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési 

kiadásainak 5 %-át.  

 

4.  Foglalkoztatási jogviszonyok  

 A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  

    1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

    1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje  

  Az intézmény vezetője  

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó  

   -  Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján határozatlan időre  

  Az intézményvezető helyettese  

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó  

   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján határozatlan időre  

  Az intézmény gazdaságvezetője  

  - magasabb vezető munkakörű dolgozó  

  - Pályázat útján határozatlan időre kerül kinevezésre.  

                                

Békés, 2010. augusztus 19.  

           

 polgármester  jegyző  igazgató   

Záradék  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi 

Intézmény és Rendelőintézet alapító okiratának módosítását 280/2010. (VIII.19.) sz. 

határozatával fogadta el.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

4.) Tulajdonosi hozzájárulás a KETOSZ székhelyhasználatához 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti ennél a napirendi pontnál a személyes érintettségét, és 

kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon arról, hogy kizárja a szavazásból.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ aljegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselő 

kezdeményezésére a képviselő-testület szavaz a képviselő kizárásáról, melyhez minősített 

többség szükséges.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a kizárásra tett kezdeményezését.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 7 nem szavazatta az alábbi határozatot hozza: 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

281/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a „Tulajdonosi 

hozzájárulás a KETOSZ székhelyhasználatához” tárgyú 

egyéb előterjesztés szavazásából nem zárja ki Izsó Gábor 

polgármestert minősített többségű szavazás hiányában.   

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

  

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Izsó 

Gábor polgármester nem szavazott, kikapcsolta a szavazás idejére a szavazógépét.  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

282/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Kerékpárosbarát Települések 

Országos Szövetsége (KETOSZ) nevű közhasznú 

társadalmi szervezet a Békés Város Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonát képező 5630 Békés, Petőfi S. u. 

2. szám alatti ingatlant székhelyéül használja és akként 

a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásába 

bejegyeztethesse. 

2. felhatalmazza Erdős Norbert alpolgármestert a 

székhelyhasználati hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

5.) Költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag egyetértett az átcsoportosítással.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

283/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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I. a 2010. évi költségvetésben tervezett személyi jellegű 

kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 

előirányzatai terhére az alábbi pénzeszköz átcsoportosítást 

hagyja jóvá: 

Családért Alapítvány támogatására 689.000,- Ft. 

II. felhatalmazza polgármesterét arra, hogy az I. pontban 

foglalt támogatottal szerződést kössön a támogatásról az I. 

pontban foglalt összeggel, azzal, hogy az összeg 

felhasználásáról a támogatottnak 2011. június 30-ig kell 

írásban elszámolnia. 

 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

6.) TÁMOP pályázat benyújtása 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyetértett a határozati javaslattal.  

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság is 

megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja a pályázat benyújtását.  

 

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

284/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Békés 

Városi Szociális Szolgáltató Központ részt vegyen a 

Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő 

programok elnevezésű, TÁMOP-5.2.5.A-10/2  kódjelű 

pályázaton.  Vállalja, hogy amennyiben a projekt 

lebonyolítása során, azzal összefüggésben, a Szociális 

Szolgáltató Központnak likviditási problémái merülnek fel, 

a hiányzó összeg forrását a 2011-13. évi költségvetésében 

előlegként biztosítja. A pályázat keretében beszerzett 

eszközök fenntartására, és a pályázati útmutatóban előírt 

tevékenységek folytatására kötelezettséget vállal. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

7.) Asztalos I. utcai kút, kútház kialakítása 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést. Felmerült, hogy jó lenne tudni, Szász Gáboron kívül kik azok, akik ingyen 

akarják megcsinálni ezt a kútházat?  A jelenlévő szakemberek nem tudtak arra választ adni, 
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hogy mennyibe kerülne ez, ha az önkormányzatnak kellene megcsinálnia? Tehát mekkora 

értékű ajándékot kapna ingyen az önkormányzat? Arra sem tudtak választ adni, hogy mikorra 

kellene megvalósítani. Tehát nagyon sok bizonytalanság merült fel, de ennek ellenére nem 

akarják meggátolni, ha valaki valamit hozni akar a városba. Most már rendelkeznek egy 

tervvel is, ami kifüggesztésre került a Nagyteremben, és láthatják, hogy nagyon szép kivitelű 

lenne a kút, amelyet Makovecz Imre építész tervezett, aki mindannyiuk által nagyra becsült 

építész. A bizottság ezért tárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést, és javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy valósítsák meg.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Időközben a főépítész úr rendelkezésére bocsátott egy kérelmet, 

melyben a következő áll:  

 

„Alulírottak, békési lakosok vállaljuk, hogy a Békés, Asztalos kút, hrsz: 1395-re Makovecz 

Imre által tervezett zsindelyfedésű pavilont társadalmi munkával, közadakozással felépítjük. 

A kútház tulajdonjogát annak elkészültével egyidejűleg Békés Város Önkormányzatának 

átadjuk. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, döntésével támogassa a kezdeményezést. 

Köszönettel és Tisztelettel: Szász Gábor, Mester Péter, Erdei Andrea Ildikó, és még egy 

olvashatatlan aláírás, Városvédő és Szépítő Egyesület Békés, pecsétje.” 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Észrevételezi az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy Asztalos 

János utca nem létezik Békésen, az utca neve helyesen: Asztalos István utca. 1848-ban Békés 

első polgármestere volt Asztalos István.  

 

PATAKI ISTVÁN képviselő: Véleménye szerint nagyon színvonalas, és támogatandó a terv. 

Annyira jó szerinte, hogy nem a jelzett helyen kellene megvalósítani, hanem pl. a város egy 

központibb helyén, esetleg Liget elején, vagy hasonló helyen. Érdemesnek tartaná 

megvizsgáltatni ilyen szempontból a Városvédő és Szépítő Egyesülettel, és tárgyalni a 

felajánlókkal, hogy valami más, jobb helyet találjon neki, ami idegenforgalmi szempontból a 

város egyik jellegzetes épülete lenne. Ezért azt javasolja, hogy járják körbe ilyen szempontból 

ezt a témát. Nyilván, ha az adományozók ragaszkodnak hozzá, akkor ott kell megcsinálni, de 

véleménye szerint túl jó azon a helyen.  

 

Továbbá műszaki szempontból is meg kellene vizsgálni, mivel a kút metángázt is kibocsát. 

Egy ilyen félig zárt épület ilyen szempontból veszélyes-e, vagy sem.  

 

CSÖKMEI LÁSZLÓ ERIK városi főépítész: Miklós Lajos bizottsági elnök által feltett 

kérdésre válaszolva elmondja, a kérelmező nem közölte velük, hogy ez mennyibe kerül. Úgy 

gondolja, hogy ezt jelen fázisban nem is várhatják el senkitől. Bemutatásra került az épület. 

Az előzetes becslések 3,5 millió Ft körüli összeget mutatnak, de pontosan nem fogják 

megtudni, hogy mennyibe fog kerülni. Gondolja, hogy az adományozónak ez saját hatásköre.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Bárhol is valósuljon meg, biztosan nagyon 

impozáns lesz a városban. Pataki István képviselő úr gondolatán továbbmenve arra gondolt, 

hogy nagyszerű, hogy az Asztalos-kutat felújították, de van egy másik elhanyagolt kút is a 

városban, az autóbusz pályaudvar mellett, a benzinkúttal szemben a Kossuth utcán. Úgy 

gondolja, hogy annak a kútnak a felújításán is lehetne gondolkodni a következő ciklusban, és 

működőképessé tenni. Nem azt mondja, hogy ott kellene a kútháznak megvalósulni, de az 

forgalmas hely, és ott nagyon látványos lenne. Ezen is érdemes elgondolkodni.  

 

 



 42 

ERDŐS NORBERT alpolgármester: Tájékoztatásul előadja, hogy Szász Gábor 

kezdeményezésére indult el ez a munka, és Makovecz urat közösen keresték meg, mert 

nagyon fontosnak tartották, hogy legyen Békésen egy Makovecz Imre által tervezett munka. 

Makovecz úr már 82-83 éves. Ezen kívül volt még tervbe egy városkapu jellegű belépő a 

Vésztői út felől, de ez egy hosszú távú terv. A főépítész úrral megnézték a helyszínt, és a 

metánkibocsátást. A kút valóban enged ki metánt, de olyan az elvezetése, és annyira nyitott, 

hogy ezzel probléma nem lehet. Ez egy olyan szép munka közadakozásból, hogy kéri a 

képviselő-testületet támogassa, hogy elkészülhessen az Asztalos-kútnál.  

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő: Az Asztalos-kút kapcsolatban van a fürdővel. A maradék 

termálvízzel mi az elképzelés? Elsősorban a műszaki megoldásra kíváncsi.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Azt csak megköszönni lehet, ha valaki egy ilyen jelentős 

építményt adományoz, de azon valóban érdemes elgondolkozni, hogy valóban ott érdemes-e 

megvalósítani. A képviselő asszony által elmondott lehetőség is megfontolandó. Kérdés, hogy 

hozzájárul-e ehhez az adományozó? Mindegyik kútra jól jönne egyébként egy ilyen építmény, 

de nyilván hármat nem támogat az adományozó. Valóban olyan helyen kellene elhelyezni, 

amely forgalmas, mivel látványos építményről van szó. Bár az Asztalos-kút környékén élők is 

szívesen látják, de kérdezzék meg a felajánlótól, hogy ragaszkodik-e ehhez. A szakmai 

vizsgálatokat is el kell végezni a megvalósítás előtt, nehogy utólag derüljenek ki esetleges 

problémák a metángáz miatt.  

 

TÓTH ATTILA képviselő: Ha az ötlet elgondolói arra a helyre képzelték el, akkor oda kell 

tenni, ott is laknak emberek, nemcsak a főteret kell puccossá tenni, gondolni kell a 

peremkerületekre és a kisebb városrészekre is.  

 

A buszmegállónál lévő kútnak a beüzemelése kb. annyiba kerülne, mint egy újnak a 

megfúrása. Ezt szakemberektől hallotta, de meg kell vizsgálni azt is.  

 

ERDŐS NORBERT alpolgármester: Teljesen jogos, hogy ez egy szép építmény, és lehetne 

bárhol máshol is a városban, és meg is érdemelné ezt más kút is és más tér is, de a 

kezdeményezők kifejezetten ide gondolták, és a környező lakosokat már be is vonták, főleg 

ők fognak adakozni. Makovecz úr személyesen látta a kutat, és ez alapján született meg az 

elképzelés.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A buszmegálló melletti kút működésbe hozására megfelelő 

technológia van, ez nem lehetne az akadálya a felújításnak.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Egyetért Tóth Attila képviselővel. Tiszteletben kell tartani az 

adományozók szándékát. A műszaki kérdéseket pedig meg kell vizsgálni. Ezért javasolja a 

határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy kérjék, vagy hatalmazzák fel a polgármestert 

arra, hogy folytassa le a szükséges tárgyalásokat a szakemberekkel a gáztalanítás kérdésében, 

illetve kérjék ki a városvédők véleményét is, és hozza vissza képviselő-testület elé ezt a 

kérdést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Közbejött ügy miatt átadja az ülésvezetés tisztét Erdős Norbert 

alpolgármesternek.  

 

ERDŐS NORBERT alpolgármester: Átveszi az ülésvezetés tisztét. Úgy tudja, hogy ezeket a 

kérdéseket már tisztázták, ezért megkéri a városi főépítészt, hogy adjon erről tájékoztatást.   
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CSÖKMEI LÁSZLÓ ERIK városi főépítész: A határozati javaslatban az áll, hogy az építtető 

köteles jogszerűen eljárni, ezért teljesen felesleges azon vitatkozni, hogy a gáztalanítás miként 

történik. Ha ezt nem tudja megoldani, akkor nem tudja megépíteni az épületet.  

 

Azt értelmetlennek tartja, hogy egyeztessenek a Városvédő és Szépítő Egyesülettel, mivel ők 

is aláírták a kérelmet.  

 

A helyszínről pedig az a véleménye, hogy ha valamit egy bizonyos helyre terveznek, akkor 

azt oda tervezték, és ott lehet megvalósítani.  

 

ERDŐS NORBERT alpolgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként 

szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, amelyet a maga részéről nem tart indokoltnak.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Izsó Gábor polgármester, Mucsi András és Dr. 

Pálmai Tamás elhagyták az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 12 

fő. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

285/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Szász Gábor és 

általa képviselt kérelmezők Békés, belterület 1395 

helyrajzi számon a Makona Építész Tervező és 

Vállalkozó Kft. által 2010 májusában készített tervek 

alapján az Asztalos István utcai kút felett kútház 

építésével kapcsolatban felkéri Izsó Gábor 

polgármestert arra, hogy folytassa le a szükséges 

tárgyalásokat szakemberekkel a gáztalanítás 

kérdésében, illetve kérje ki a Városvédő és Szépítő 

Egyesület véleményét is, és hozza vissza képviselő-

testület elé ezt a kérdést.  

 

Határidő:  2010. októberi testületi ülés  

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel ismét jelen van, átveszi az ülésvezetést Erdős Norbert 

alpolgármestertől. Mivel az előző napirendi pontnál a módosít javaslat elfogadásra került, így 

nincs értelme szavazni az írásban előterjesztett határozati javaslatról.  

 

Bejelenti, hogy a testület határozatának megfelelően a testület   z á r t    ü l é s e n   folytatja 

munkáját az elfogadott napirendnek megfelelően. Megkéri a hallgatóságot az ülésterem 

elhagyására.  

 

A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.  
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A zárt ülés befejezése után  a képviselő-testület ismét   n y í l t   ülésen folytatja munkáját az 

elfogadott napirendnek megfelelően.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megállapítja, hogy a testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 

képviselők többsége, 13 fő jelen van. (Belleli Lajos és Dr. Pásztor Gyula képviselők 

időközben más irányú elfoglaltságuk miatt eltávoztak). 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület az előzőekben tartott zárt ülésén 

tárgyalta a Helyi közút értékesítése tárgyú egyéb előterjesztést, amelyhez kapcsolódik egy 

rendelet-módosítás is, amelyet nyílt ülésen kell elfogadni.  

 

Ennek megfelelően szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet az előzőekben 

elfogadott módosítás figyelembevételével.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi   r e n d e l e t e t    alkotja: 

(Barkász Sándor képviselő nem szavazott, kikapcsolta a szavazógépét) 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2010. (VIII. 23.)   r e n d e l e t e :  

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 

SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

szóló 46/2006. (XII. 15.) rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

Interpellációkra adott válaszok:  

 

- Szalai László képviselőnek a 2010. július 15-én kelt elektronikus levelében feltett 

interpellációs kérdéseire adott válaszok 

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az alábbiak szerint nyilatkozik a válaszok elfogadásáról:  

 

1. pont: A téglagyárral kapcsolatos választ elfogadja.  

 

2. pont: Kenyérszállítással kapcsolatos választ is elfogadja.  

 

3. pont: A Roma Koordinációs Tanács közel 2 millió forintos önkormányzati támogatásának 

felhasználása: Mivel költségvetési támogatást használ fel a Tanács, felelősséget érez, mert 

nem mindegy, hogy mire költik a támogatást. Úgy érzi, hogy polgármester úr másodszor nem 

adott választ a konkrét kérdésekre. A választ tehát nem fogadja el, de aljegyző asszonytól kéri 

az I. féléves felhasználást.   

 

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

képviselő-testület elfogadja-e, melyet szavazásra bocsát.  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

305/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek a Roma Koordinációs Tanács közel 2 millió 

forintos önkormányzati támogatásának felhasználásával 

kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

4. pont: Plakátkihelyezés: Ezzel a válasszal kapcsolatban az a véleménye, hogy értelmetlen 

olyan határidőt kitűzni, ami a választások után jár le. Kéri polgármester úrtól, hogy úgy járjon 

el, mint annak idején Pataki úr, hogy ha valaki kihelyezi a városközpontban a plakátjait, akkor 

másnap leszedeti a közmunkásokkal.  Lényeg, hogy ne legyen elcsúfítva a városközpont. Ezt 

a választ elfogadja, ha polgármester úr megígéri, hogy leszedeti a plakátokat.  

 

- Szalai László képviselő lakásértékesítéssel kapcsolatos interpellációjára adott 

válaszok 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A válaszokról az alábbiak szerint nyilatkozik:  

 

1. pont: Lakásértékesítések. Úgy tűnik a 4. pontból, mintha a város jól járt volna. Ezzel 

szemben az igazság az, hogy az értékbecsléshez képest 21 millió Ft-tal kevesebb lett a város 

bevétele. A választ elfogadja.  

 

- Szalai László képviselő kenyérszállítással kapcsolatos interpellációjára adott válasz 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A hozzá került számlákból megállapítható, hogy Békéscsabáról 

a kiflit 25 Ft-ért hozták, és volt olyan békési pék, aki 17,70 Ft-ért adta ugyanazt a kiflit. A 

kenyérnél is pontosítani kell, mert információi szerint Békéscsabáról 250 Ft-ért szállították a 

szeletelt kenyeret, míg Békésen a 2 kg-os kenyér nettó ára 303,- Ft volt. A nem szeletelt 1 kg 

kenyér bruttó ára 179,- Ft, míg a szeletelté 197,- Ft. Tehát jelentős eltérés van. A Csapó 

Pékség 2009 decemberében is szállított a hivatalba, tehát több intézményről van szó. A helyi 

pékség kínálata is jóval nagyobb, és termékei nem csak Békésen, hanem a régióban is 

keresettek és elismertek. Itt is támogatni kellene a helyi vállalkozókat. 

 

A válasz 2. és 3. pontját elfogadja, az 1. és 4. pontot viszont nem fogadja el.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő nem fogadta el az 1. és 4. pontban adott 

válaszokat, megkérdezi, hogy a képviselő-testület elfogadja-e, melyet szavazásra bocsát.  
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Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Gosztolya Ferenc és Mucsi András 

képviselők elhagyták az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

306/2010. (VIII. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek a kenyérszállítással kapcsolatos 

interpellációjára adott válasz 1. 4. pontját elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

   

- Dr. Tóth Attila képviselő interpellációs kérdéseire  adott válasz 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  

 

DR. TÓTH ATTILA képviselő: A válaszokat elfogadja.  

 

- Vámos László  képviselő interpellációs kérdéseire  adott válasz 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: A válaszokat elfogadja. 

 

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 :  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Korábban kérdezte, és polgármester úr azt a választ kapta, hogy 

egy héten belül megtörténik a kátyúzás. Azt tapasztalta az Attila utcában és környékén, hogy 

néhány utcába vittek ki kátyúzási anyagot, de vannak olyan utcák, ahol egyáltalán nem volt 

kátyúzás, pl. Attila utcában, vagy a Borosgyáni utcában. Azt kéri, hogy alaposabb legyen a 

kátyúzás.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Műszaki Osztály munkatársai valamennyi utcát összeírtak, és 

lehetőségeikhez mérten végzik a kátyúzásokat. Az Attila utcára vissza fognak térni.  

 

Mivel több bejelentés, interpelláció nincs, a ciklus végéhez közeledve elmondja, hogy ez a 

testületi ülés ennek a ciklusnak az utolsó soros ülése volt. Elképzelhető még, hogy 

szeptemberben rendkívüli testületi ülést kell összehívni. Egy kis ajándékkal kívánják 

jelképesen megköszönni a választók nevében is a valamennyiük által végzett munkát. Bízik 

benne, hogy Békés Város javára végezték ezt a munkát. Biztos születettek olyan döntések, 

amelyek nem egészen tökéletesek, de egyben biztos, hogy akik itt ültek, azok mind a város 

érdekeit képviselték és nézték, még ha a nézetek különbözőek is voltak több esetben. Azt 

látja, hogy fejlődött a város, mint ahogy az előbbi időszakokban is, haladtak előre. Nagyon 

sokat jelent az, hogy a társadalmi összefogás erősödött, és a fejlesztéseik is megvalósulóban 

vannak. Ebben valamennyiük munkája benne van, és erre a négy éves időszakra úgy 

emlékszik vissza, hogy küzdelmekkel teli volt, részére egy tanuló időszak volt az eleje, és más 
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kezdők részéről is. Egyben biztos, hogy mindenki a legjobb szándéka szerint dolgozott és 

minden hátsó szándék nélkül. Szeretné megköszönni a képviselők munkáját. Többen vannak, 

akik nem szándékoznak újra indulni a választáson, de ez még nem derült ki, hiszen 

szeptember 3-ig lehet leadni az ajánlószelvényeket. Nekik mindenesetre jó munkát kíván a 

civil életben is. Akik pedig ringbe szállnak a következő négy évért, bízik benne, hogy 

mindannyian azért teszik, mert felelősséggel viseltetnek a város sorsa iránt.  

 

Megköszöni az osztályvezetőknek, aljegyző asszonynak, illetve rajtuk keresztül az 

önkormányzat, a polgármesteri hivatal valamennyi dolgozójának azt, hogy a képviselő-

testület munkáját segítették az előterjesztésekkel, illetve a mindennapi életben való 

eligazodással, és azt, hogy a lakosság egyre nehezedő körülményei ellenére is nagy 

türelemmel végzik Békés Város lakosságának a kiszolgálását. Így belül nézve, mint 

polgármester, egészen más képet mutat a város. Abban a szerencsés helyzetben volt, hogy 

megtapasztalhatta mind a mélységeket, mind a magasságokat egy ekkora település életében. 

Még egyszer megköszöni az apparátus munkáját, és kéri az osztályvezetőket, hogy ezt 

tolmácsolják a dolgozóknak.  

 

Mindenkinek jó munkát, jó egészséget kíván. A választáson indulóknak pedig sikeres 

kampányt.  

 

Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselők munkáját, a testület 

ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

K. m. f.  

 

 

 

   Izsó Gábor       Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  

   polgármester      jegyző távollétében, helyette:  

 

 

 

 

 

        Tárnok Lászlóné 

               aljegyző 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 


