
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2010. június 24-én, a Városháza Nagytermében 

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

 

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdős Norbert alpolgármester  

 Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás, 

 Vámos László, Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András,  

 Miklós Lajos, Tóth Attila, Belleli Lajos, Pataki István, 

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

 Dr. Farkas István képviselők 

 

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

 Tárnok Lászlóné aljegyző  

 Koszecz Sándor Békés Városi Kulturális Központ igazgatója 

 Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda vezetője 

 Bárdiné Békési Mária Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Szegfű Katalin Békési Újság 

 Szűcs Gáborné Civil Ház koordinátora 

 Mucsi Nikolett diákpolgármester 

 Szabóné Szabó Ildikó 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 

 Kiss Tamás ügyintéző 

 Ilyés Péter környezetvédelmi referens 

 Kálmán Tibor sportreferens 

 Sápi András oktatási referens  

 a polgármesteri hivatal munkatársai 

 meghívottak 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 14.00 h 

 

Igazoltan távolmaradt: Dr. Pásztor Gyula, képviselő 

 

 

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 (Barkász Sándor képviselő az ülés folyamán később érkezett).  

 

Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását az alábbi módosításokkal:  
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Javasolja felvenni a mai ülés napirendjére az alábbi, meghívóban nem szereplő, sürgősségi 

indítványnak nem minősülő egyéb előterjesztéseket:  

 

IV/22. sorszámmal: Közművesítési hozzájárulási kérelmek elbírálása – zárt ülésen 

IV/23. sorszámmal: Pályázat benyújtása – nyílt ülésen 

IV/24. sorszámmal: A Békési Tenisz Klub kérelme – nyílt ülésen 

IV/25. sorszámmal: A Békés Ferement Kft. ügyvezetőjének választása – zárt ülésen 

IV/26. sorszámmal: Viharkárokat szenvedettek támogatása – nyílt ülésen 

 

A IV/22-23-24-25. sorszámú egyéb előterjesztéseket pótlólag postáztuk, a IV/26. sorszámú 

egyéb előterjesztés pedig most került kiosztásra.  

 

Ez utóbbi előterjesztéssel kapcsolatban felolvas egy levelet, amelyet Simonka György, a 7. sz. 

választókerület egyéni országgyűlési képviselője intézett rajta keresztül a képviselő-

testülethez:  

 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Bizonyára Ön is értesült arról, hogy Battonyán, Dombegyházán és Mezőhegyesen milyen 

pusztítást végzett 2010. június 19-én a természet. A hatalmas jégdarabok nem csak a 

megélhetéshez szükséges termést pusztították el. Az ablakokat betörve, a tetőket szétverve, 

házakat megrongálva, és gazdasági épületeket összetörve vonult át a vihar az említett 

településeken. Az emberek szakadó esőben, kétségbeesve mentették állataikat, fóliázták le 

azt, ami a tetőből megmaradt. Elkeseredve mutatták, hogy hány helyen ázott be a házuk, és 

lett berendezéseik, és gyakorlatilag az egész életük munkája pár óra alatt a vihar martaléka. 

Mint a térség országgyűlési képviselője, kérem Önöket, hogy segítsenek. A vihar elment, de a 

pusztítás nyomai itt maradnak. Ilyen katasztrófa esetén az itt élő emberek önerejükből nem 

képesek talpra állni. Kérem Önöket, hogy lehetőségeikhez képest segítsék a károk 

felszámolását. A legnagyobb szükség építőanyagra van. Amennyiben megkeresésem hatására 

megfogalmazódott a segítségnyújtás szándéka, akkor kérem, hogy jelezzék, hogy mihamarabb 

el tudjuk juttatni felajánlásukat oda, ahol a legnagyobb a szükség.” 

 

Szavazásra bocsátja a fenti javaslatokat.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

217/2010. (VI. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. június 24-i ülése 

naprendjére felveszi az alábbi, meghívóban nem szereplő, 

sürgősségi indítványnak nem minősülő egyéb 

előterjesztéseket:  

 

IV/22. sorszámmal: Közművesítési hozzájárulási kérelmek 

elbírálása – zárt ülésen 

IV/23. sorszámmal: Pályázat benyújtása – nyílt ülésen 

IV/24. sorszámmal: A Békési Tenisz Klub kérelme – nyílt 

ülésen 
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IV/25. sorszámmal: A Békés Ferement Kft. ügyvezetőjének 

választása – zárt ülésen 

IV/26. sorszámmal: Viharkárokat szenvedettek támogatása 

– nyílt ülésen 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A IV/11. sorszámú egyéb előterjesztés esetében a nyílt, vagy 

zárt ülésen való tárgyalás tévesen került feltüntetésre, ezt az előterjesztést nyilvános ülésen 

kell tárgyalni, tehát erről nem kell szavazni.  

 

Viszont szavazni kell arról, hogy az alábbi előterjesztéseket nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalják 

meg. Valamennyinél a zárt tárgyalást javasolja:  

 

IV/12-13-14-15-16.  

 

Szavazásra bocsátja a fenti javaslatot.   

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

218/2010. (VI. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. június 24-i ülésén 

a IV/12-13-14-15-16. sorszámú egyéb előterjesztéseket zárt 

ülésen tárgyalja meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti döntések figyelembevételével szavazásra bocsátja a 

napirend elfogadását azzal, hogy az előzőeken túlmenően a IV/17-18-19-20-21. sorszámú 

egyéb előterjesztéseket a meghívóban jelzetteknek, illetve a most elfogadottnak megfelelően 

zárt ülésen tárgyalják meg. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

219/2010. (VI. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. június 24-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

I. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb 

 eseményekről, értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok 

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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III. Előterjesztések 

1. Békés Város Képviselő-testületének 2010. II. félévi munkaterve 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

IV. Egyéb előterjesztések  

1. Békés Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők számára adható 

juttatásokról, illetve a nyugállományú köztisztviselők támogatásáról szóló 

rendelet módosítása  

2. Az önkormányzati lakások bérletéről szóló rendelet módosítása 

3. Múzeumigazgatói álláshely betöltése 

4. Prémiumévek programba való belépés 

5. Szakorvosi rendelések szüneteltetése 

6. Közterületek elnevezése 

7. 2010. évi sporttevékenységek támogatása 

8. Megvalósítási terv és teljesítményterv elkészítési kötelezettsége alóli mentesítés 

9. Alapítvány támogatása 

10. Fejlesztési forrás felvételének lehetősége 

11. A Vállalkozói Centrum (Inkubátorház) helyiségbérleti díjainak meghatározása 

12. Pályázat benyújtása 

13. A Békési Tenisz Klub kérelme  

14. Viharkárokat szenvedettek támogatása 

15. Közbeszerzési eljárás kiírása Békés Város közigazgatási területén keletkező 

kommunális hulladék elhelyezésére, valamint a Remondis Kft-vel fennálló 

szerződés megszűnésének jogkövetkezményei 

Zárt ülésen 

16. Előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértői vélemény kérése a Békési 

Pálinkafőzde Zrt. vízszennyezési ügyében 

Zárt ülésen 

17. Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan bérbeadása 

Zárt ülésen 

18. Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázatok értékelése 

Zárt ülésen 

19. Békés, Petőfi u. 33. szám alatti ingatlan értékesítése 

Zárt ülésen    

20. Fellebbezés elbírálása közterület-használati ügyben 

Zárt ülésen 

21. Kamatmentes kölcsön elosztása 

 Zárt ülésen 

22. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

23. Lakáscsere kérelem 

Zárt ülésen 

24. Bérbeadási névjegyzék 

Zárt ülésen 

25. Közművesítési hozzájárulási kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

26. A Békés Ferement Kft. ügyvezetőjének választása 

Zárt ülésen 
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V. Bejelentések, interpellációk 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

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

eseményekről, értekezletekről 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Személyes tapasztalata, és sok más békési lakos is tapasztalta 

azt, hogy milyen drámai romlás következett be az Élővíz-csatorna állapotában. Kb. egy 

hónapja azt tapasztalták, hogy sötétbarna, fekete színe lett a víznek, utána pedig vastag 

békalencse borította az egész vízfelületet. Nem tudják, hogy mi lehet ennek az oka, ezért ezt 

interpellációban is be fogja nyújtani, és kéri, hogy tegyenek lépéseket a vízminőség javítására. 

Az Élővíz-csatorna egyrészt a város éke, másrészt a mellette lakóknak a kialakult bűz 

elviselhetetlen, és tönkre teszi a benne lévő élő kultúrát.  

 

Nincs benne a tájékoztatóban, de szükségesnek tartja megemlíteni, hogy jelentős 

törvényjavaslatot fogadott el a parlament az önkormányzati választások átalakítására. Békés 

vonatkozásában is ez egy kisebb képviselő-testületet jelent. Tény, hogy a kompenzációs listán 

megszerezhető mandátumok számát jelentősen lecsökkentették, az eddigi 60-40%-os arányt 

70-30%-ra módosították a 10 ezer feletti lakosú települések esetében.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A tájékoztató 16. pontjában szó van arról, hogy polgármester úr 

tárgyalt Budapesten az Erste Bankkal. Kérdése, hogy miről tárgyalt polgármester úr a 

bankkal?  

 

A 25. pontban a belvízrendezéssel kapcsolatos tárgyalásról van szó. Már tavaly el kellett 

volna készülni a Békés-Mezőberény kerékpárút belterületi szakaszának. Akkor ez azért 

maradt el, mert húzódik a belvízrendezés. Kérdése, hogy idén megvalósul-e ez a belterületi 

szakasz? A kivitelezést egy éve pályáztatták meg, kérdése, hogy a vállalkozó köteles-e, vagy 

fogja-e tartani az akkor meghirdetett árakat, vagy többletkiadás lesz az önkormányzat 

részéről?  

 

A 35. pontban kapott választ a Békés-Mezőberény kerékpárúttal kapcsolatban feltett 

kérdéseire. Köszöni a választ, de ez nem nyugtatta meg, sőt több problémát vet fel a válasz, 

mert az szerepel benne, hogy a kivitelezés során a kivitelező a nehéz gépekkel eltörte a 

teherviselő betonréteget, illetve a stabilizáló rétegeket. Így véleménye szerint azzal nem oldja 

meg a problémát, hogy befüvesíti az oldalát, mert lehet, hogy a kiszáradás folyamatát ezzel 

lelassítja, de a zsugorodás továbbra is fenn fog állni. Szerinte az aszfaltozás csak ideiglenesen 

eltakarja ezt a problémát, és később jönnek felszínre a repedések. Véleménye szerint meg 

kellene várni az aszfaltozással a száraz-nedves periódusok változását, mert a repedések nagy 

része valószínűleg csak ezután fog előjönni. Az a kérdése ezzel kapcsolatban, hogy történt-e 

talajvizsgálat a beruházás tervezése előtt, és erről tudott-e a tervező, illetve a kivitelező? Mert 

a válasz szerint a kivitelező arra hivatkozik, hogy zsugorodik az altalaj.  

 

Kósa Lajos és Szíjjártó Péter bejelentése nyomán jelentősen gyengült a forint, és akik erről az 

információról tudtak annak idején, és határidős ügyleteket kötöttek, jelentős nyereségre tettek 

szerint. Kérdése, hogy Békés Város Önkormányzatának volt-e ilyen információja, az adott 

időszakban kötött-e ilyen jellegű szerződést, és származott-e valakinek ebből nyeresége?  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László képviselő fenti kérdéseire válaszolva előadja, 

hogy az Erste Bankkal a számlavezetéssel kapcsolatos aktuális kérdésekről beszéltek, 

elsősorban a likvidhitel, és az egyesületi támogatás került szóba.  

 

A belvízzel és a Békés-Mezőberény kerékpárúttal kapcsolatos válaszadásra megkéri Gál 

András osztályvezetőt.  

 

Ami a kötvénnyel kapcsolatos pénzügyi mozgást, illetve esetleges előrejelzést illeti, erre most 

nem tud válaszolni, és más sem, aki jelenleg itt van, ezért erre egy kis türelmet kér. Az 

önkormányzat előzetesen nem értesült erről a dologról, és úgy tudja, hogy nem történtek 

céltudatosan pénzügyi tranzakciók.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Előadja, hogy a Táncsics utcai kerékpárút nagy 

valószínűséggel ebben az évben sem fog megépülni. Legjobb esetben a Táncsics utcai 

csapadékcsatorna lesz zárttá téve, ugyanis a legújabb információk szerint a „Belvízrendezés 

az élhetőbb településekért” pályázatnál szeptember végén várható a közbeszerzési eljárás 

lezárása, tehát októberben tudják megkezdeni a zárttá tételi munkálatokat. Ez azt jelenti, hogy 

ebben az évben kerékpárút nem fog épülni ezen a szakaszon. A Hódút Kft-vel már 

módosítottak szerződést, ez többletkiadásba nem kerül az önkormányzatnak.  

 

A mezőberényi kerékpárúttal kapcsolatban az anyagban is leírták, hogy álláspontjuk szerint az 

építés ideje alatt törték el a pályaszerkezet alsó részét a kivitelezők, és azt is leírták, hogy ezt 

ők természetesen cáfolják. Az a kompromisszum alakult ki, amelyet le is írtak, hogy 

újrafüvesítik a napsütötte oldalon, illetve két olyan 25-25 méteres szakaszt újraaszfaltoznak, 

ahol a legrosszabb a pályaszerkezet. Természetesen akkor fogják az egész szakaszt 

leaszfaltoztatni, ha nem mozog tovább a pályaszerkezet. Múlt ősz óta nem tapasztaltak 

pályaszerkezet-mozgást. Amennyiben mégis mozogni fog, más megoldást kell elvégeznie a 

kivitelezőnek. Az önkormányzat mindenképpen ragaszkodik a homogén, egységes felület 

ismételt megépítéséhez.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mucsi András képviselő észrevételére elmondja, hogy az 

Élővíz-csatorna valószínűleg azért büdösödött be, mert a szivornya nem működik a magas 

vízállás miatt, és emiatt áll a víz. Amennyiben a vízállás lehetővé teszi a szivornya újbóli 

beindítását, akkor a víz megindulásával valószínűleg tisztulni fog a víz.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Nemrég kerékpárral végigment a Békés-Mezőberény 

közötti kerékpárúton, és személyesen tapasztalta az út rossz állapotát. Szalai képviselő úrral 

ért egyet, mely szerint ez úgy rossz, ahogy van. A szerzett tapasztalatai alapján kb. 25 méter 

ép szakasz található, a többi kritikán aluli minőségű, és még kritikán alulibb, ahogy 

kijavították. Mellé van csorgatva a szurok, a homok. Igaza van a műszaki osztályvezetőnek, 

hogy ezt még a kivitelezés során rontotta el a kivitelező.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Azért járultak hozzá a határidő-módosításhoz, hogy legyen idő a 

nedves-száraz időszakok követéséhez, amely alatt kiderül, hogy elmozdul-e a pályaszerkezet, 

vagy nem. Folyamatosak voltak a szakértői egyeztetések. Egy teljes pályaszakasz-csere előtt, 

amely több százmillió forint, nyilvánvalóan minden szalmaszálba próbál belekapaszkodni a 

kivitelező, és természetesen az önkormányzat is. Csak egy megnyugtató megoldást tudnak 

véglegesen elfogadni. Az mindenesetre megnyugtató, hogy a kivitelező 5 éves garanciát 

vállalt, így lesz rá alkalom, hogy minden időjárási szakaszban kipróbálásra kerüljön a 
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kerékpárút, és a felmerülő hibákat kijavítsák. Sajnálatos, hogy így alakult ez a kivitelezés, de 

az önkormányzat érdekeit maximálisan fogják érvényesíteni.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A műszaki osztályvezető válaszát korrektnek tartja, de 

valószínűleg azért nem keletkezett repedés az úton korábban, mert nem volt száraz időjárási 

periódus, sokszor az árok tetejéig állt a víz. Gyakran jár Mezőberénybe, és még azt is látta, 

hogy a közmunkások leseperték a kerékpárútról a vizet.  

 

A forintgyengüléssel rosszul jártak a devizahitelesek, de véleménye szerint a város is, mert, 

152,10 Ft volt a kötvény kibocsátásakor a svájci frank árfolyama, most pedig volt, amikor 

208,- Ft-ra is felment, sőt a szakértők szerint felmehet 218,- Ft-ra is. Nagyon oda kellene 

figyelnie a városnak, hogy mit fog tenni, bár ez biztosan csökkenni is fog. Ha a mostani 

árfolyamokat nézi, akkor 735 millió Ft-tal többet kell visszafizetnie a városnak, és ha ehhez 

hozzáadják az 500 milliós hitelállományt, ami ki fog alakulni év végére, ezzel együtt 

egymilliárdon felüli lesz a város adóssága. Ez a következő években nagymértékben fogja 

befolyásolni a város működését.  

 

TÓTH ATTILA képviselő: Az Élővíz-csatorna vízminőségével kapcsolatban elmondja, a 

szivornyát éppen azért építették annak idején, hogy a mostanihoz hasonló állapotot elkerüljék. 

Kéri, hassanak oda, hogy a vízügyi igazgatóság figyeljen oda erre, hogy ne forduljon elő ilyen 

eset. A mostani nagy halpusztulás éppen a pünkösdi ünnepek idejére esett. A természetvédők 

erre nem figyelnek oda?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért mindkét hozzászólóval, az okát próbálta 

megmagyarázni, hogy valószínűleg a magas vízállás miatt nem működik a szivornya. 

Levélben meg fogja keresni a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, hogy hasson oda, hogy a 

víz mozduljon meg.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Az Élővíz-csatorna vizének büdösödésével kapcsolatban 

az a véleménye, hogy amíg nem volt Békéscsabán szennyvíztisztító telep és konzervgyár, 

addig érdekes módon saját magától tudott tisztulni ez a víz. Úgy gondolja, nyugodtan 

elmondhatják, hogy azért büdös ez a víz, mert Békéscsabán sokszor tisztítatlanul engedik be a 

vizet úgy, mint korábban, ezért túl van terhelve a csatorna vize. Nem tudja, hogyan tudnának 

tenni ez ellen.  

 

A másik sajnálatos dolog Békésen, hogy a nagy szélvihar után esőzések is voltak, és jó 

néhány ház, udvar, telek víz alá került. Nagyon sok lakos telefonált be a köztestületi 

tűzoltósághoz, és ott értetlenül fogadták ezeket a bejelentéseket. Már reggel fél nyolckor 

telefonáltak és kérték, hogy szivattyúzzák ki a vizet, de majd csak délután jelzett Vágó Dénes, 

a köztestület parancsnoka a katasztrófavédelem békési irodájában, hogy talán tenni kellene 

valamit. Ekkor szóltak az önkéntes tűzoltó egyesületnek, és egy órán belül ki tudtak menni, és 

a megfelelően felkészült szakemberek elkezdték szivattyúzni a vizet. Ha legközelebb ilyen 

történik, akkor is nyugodtan támaszkodhatnak az önkéntes tűzoltó egyesületre, mivel a 

köztestületi tűzoltóságnak sem felszerelése, sem szakértelme nincs.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Az Élővíz-csatorna vízminőségével kapcsolatban elmondja, azt 

tudja, hogy ha magas a vízállás, akkor beáll a víz, de az tényleg tarthatatlan, hogy fekete színű 

a víz, ami azt jelenti, hogy valamit beleengednek. Ennek következtében befedi a békalencse, 

és elpusztul benne az élő flóra. Hiába a hidak városa Békés, ha ezek egy halott folyón mennek 

át, és erre akarnak turizmust építeni? A figyelmet akarta felhívni arra, hogy az üzemeltetőt 
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bírják rá arra, hogy ha bármi miatt magas a Kettős-Körösön a vízállás, a visszapótlást 

valamilyen módon oldják meg.       

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mindenképpen megteszik a szükséges lépéseket. Levélben 

fognak fordulni a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz ez ügyben.  

 

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

elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Szalai László 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 

220/2010. (VI. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok 

    végrehajtásáról 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Szalai László képviselő visszatért az 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

221/2010. (VI. 24.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  A képviselő-testület 2010. II. félévi munkaterve 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében előadja, hogy nyilván a választások 

utáni időszakra név nélkül kell megjeleníteni a polgármestert előterjesztőként a II. félévi 

munkatervben.  

 

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

munkatervi javaslatot, és javasolják, hogy az uszoda működéséről szóló beszámolót ne csak a 

bizottságok, hanem a képviselő-testület is tárgyalja meg augusztus hónapban.  

 

Továbbá észrevételezték, amit polgármester úr jelzett az előbb, hogy a választások utáni 

időszakra az októberi és az utáni testületi üléseken a város polgármestere, illetve 

novemberben a város jegyzője szerepeljen előterjesztőként.  

 

A fenti észrevételekkel együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság a munkatervet.  

 

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

megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a munkatervet. Azzal személy szerint egyetért, hogy az 

uszoda működését a képviselő-testület is tárgyalja meg.  

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem a munkatervhez van módosító javaslata, hanem annak 

tartalmával kapcsolatban van észrevétele. Augusztusban 1. napirendi pontként szerepel az I. 

féléves költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló. Kéri, hogy a szociális pénzeszközök 

felhasználását ugyanúgy tárgyalják meg a képviselő-testület előtt, mint korábban, ugyanis 

most csak a bizottság napirendjén szerepel, és nem lenne baj, ha minden képviselő 

megismerné.  

 

Augusztusban 3. napirendi pontként szerepel a kötvényforrás kezelésével kapcsolatos 

beszámoló. Kéri, hogy kerüljön ide be a tanácsadónak a díjazása is, hogy mennyit fizettünk 

ki, és mennyi kifizetés várható, hogy ne kelljen mindig külön elkérni. Ugyanis ez az 

egyenlegnek, a bevételi és kiadási oldalnak a része.   

 

Polgármester úr és bizottsági elnök úr kérte, és korrektnek tartja, hogy kerüljön kijavításra, és 

Békés Város Polgármestere kerüljön be előterjesztőként a választások utáni ülések napirendi 

pontjainál előterjesztőként.  

 

A Pénzügyi Bizottság elnöke mondta továbbá, hogy november hónapban módosítani kell azt, 

hogy Békés Város Jegyzője szerepeljen előterjesztőként. A városban sok pletyka kering ezzel 

kapcsolatban. Úgy tudja, polgármester úr egy apparátusi értekezleten bejelentette, hogy ha a 

jegyző asszony egészsége helyreáll, akkor nem tudja vele elképzelni hosszú távon az 

együttműködést, és egyesek szerint ez kilenc havi bér kifizetésével jár. Nem akarja 

megsérteni jegyző asszony személyiségi jogait, ezért pontos számot nem mond, de számításai 

szerint ez bruttó 7-8 millió Ft körüli összeg. Kérdése, hogy igaz ez a szám?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az előbb elhangzott kérdések közül néhány nem tartozott 

napirendhez, ezért kéri, hogy az interpellációk között újra tegye fel a képviselő úr.  
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Mivel több kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem hangzott el, elsőként szavazásra 

bocsátja a Miklós Lajos bizottsági elnök által előterjesztett bizottsági módosító javaslatot, 

mely szerint az uszoda működésével kapcsolatos beszámolót augusztusban ne csak a 

bizottságok, hanem a képviselő-testület is tárgyalja meg 11. napirendi pontként.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő megérkezett, így a 

szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 16 fő.  

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

222/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. II. félévi 

munkatervére vonatkozó javaslatot az alábbival egészíti ki:  

 

„Augusztus hónap:  

. 

. 

. 

11.) A Békési Városi Uszoda működéséről szóló beszámoló 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

 Előkészítésben részt vesz:       Pénzügyi Bizottság  

   Egészségügyi és Szociális Bizottság” 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A jegyző asszonnyal kapcsolatban azt tudja mondani, hogy 

táppénzen van. Mindenféle legendák vannak, többet erről nem tud most mondani.  

 

Mivel több kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a munkatervi javaslatot az 

előterjesztés, illetve az előbb elfogadott határozat szerint.  

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

223/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. II. félévi 

munkatervét az előterjesztés, illetve a 222/2010. (VI. 24.) 

határozatában foglalt kiegészítés figyelembevételével 

fogadja el.  

 

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.) Békés Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők számára adható 

juttatásokról, illetve a nyugállományú köztisztviselők támogatásáról szóló rendelet 

módosítása 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta a rendelet-tervezetet.  

 

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

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2010. (VI. 25.)  r e n d e l e t e : 

 

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN 

DOLGOZÓ KÖZTISZTVISELŐK, KÖZSZOLGÁLATI 

JOGVISZONYBAN ÁLLÓ ÜGYKEZELŐK SZÁMÁRA 

ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ILLETVE A 

NYUGÁLLOMÁNYÚ KÖZTISZTVISELŐK 

TÁMOGATÁSÁRÓL 

szóló 28/2001. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

2.) Az önkormányzati lakások bérletéről szóló rendelet módosítása 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 

előterjesztést. Remélik, hogy ezzel végre nyugvópontra kerül Püski Zoltánné lakásügye.   

 

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

az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 15 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

224/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

lakásbérleti szerződést köt Püski Zoltánné Békés, Fáy 

A.u.11. III. 24. szám alatti lakossal a Tarhos, Békési u.7. 

fsz. 8. szám alatti lakásra 3 évre, határozott időre szólóan. 
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A bérleti szerződés megkötésére a rendelet-módosítás 

hatályba lépését követően, de legkésőbb 2010. július 5. 

napjáig kerüljön sor. 

 

Határidő:  2010. július 5. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy Szalai László képviselő ismét jelen van, így a szavazásnál 

jelenlévő képviselők létszáma: 16 fő.  

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2010. (VI. 25.)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETÉRŐL 

szóló 3/1994. (II. 11.) rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

3.) Múzeumigazgatói álláshely betöltésére pályázat kiírása 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 

előterjesztést.    

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

225/2010. (VI. 24.) határozata: 

Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói 

álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki: 

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

 

Közzétételi adatlap 
 

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 

1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 
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2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 

3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 

4. A munkáltató megnevezése: Békés Város Képviselő-testülete 

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

6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 

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

7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 

8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt 

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

(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 

1. A munkakör megnevezése: muzeológus 

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: igazgató 

3. A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető 

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

sor kerül: 

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 5630 Békés, Széchenyi tér 4. 

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

Mátyás Múzeum 5630 Békés, Széchenyi tér 4. 

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

7. A jogviszony időtartama: határozatlan 

8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: 2011. január 01. – 2015. 

december 31. 

10. A munkavégzés helye: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum  

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

felsorolása: 

o Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, 

o Szakmai feladatok: szakirányú muzeológusi munkakörnek megfelelően 
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra 

vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: -  

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

tapasztalat:  

 szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettség  

 tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret  

 a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai 

gyakorlat  

 kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység 
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14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás 

szintje, nyelvvizsga típusa 

15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret 

16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 

17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje 

18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 

19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:  

20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák 

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

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

jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.) 

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 

1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2010. szeptember 30. 

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

o Diplomamásolat(ok) 

o Erkölcsi bizonyítvány 

o Szakmai önéletrajz (publikációs listával) 

o Vezetői program 

o Idegen nyelv ismeret igazolása 

o 5 év szakmai gyakorlat igazolása 

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

pályázat eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

o nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

vállalásáról. 

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 30. 

4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 

5. A pályázat benyújtásának feltételei 

6. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30. 

7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Kulturális és Sport 

Bizottság) személyes meghallgatást követő javaslatára a Képviselő-testület minősített 

többséggel dönt. 

8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: KSzK 

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

munkatárs neve, e-mail címe: - 

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, 

telefonszáma 

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

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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4.) Prémiumévek programba való belépés 

 

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

a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

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

az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

226/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás fenntartói jogait gyakorló 

gesztora a Békési Kistérségi Óvodában 2010. 

szeptember 1-jétől 1 fő gazdasági ügyintéző álláshely 

megszüntetését rendeli el. 

2. Békés Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a 

munkavállaló további foglalkoztatására nincs lehetőség.  

3. Békés Város Önkormányzata támogatja a Békés 

Kistérségi Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban 

álló 1 fő gazdasági ügyintéző a prémium évek 

programba történő belépését 2010. szeptember 1. 

napjával. Békés Város Önkormányzata a felmerülő 

személyi juttatás és munkáltatói járulék kiadásaira 

költségvetési támogatást igényel.  

4. Békés Város Önkormányzata vállalja, hogy a 

programba történő belépést megelőző hónapban 

meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámát a 

programba történő belépéstől számított 18 hónapig nem 

emeli. 

Határidő:        intézkedésre azonnal 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2010. (VI. 25.)  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.  
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5.) Szakorvosi rendelések szüneteltetése 

 

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

megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

227/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békés 

Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet keretein belül működtetett egyes 

szakrendelések a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi időpontokban szüneteljenek:  

a) Belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2010. július 12-től július 30-ig, 

b) Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2010. július 26-tól augusztus 13-ig, 

c) Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: 2010. július 19-tól – augusztus 06-ig, 

d) Urológiai szakrendelés szünetel: 2010. július 26-tól – augusztus 07-ig, 

e) Neurológiai szakrendelés szünetel: 2010. augusztus 09-től - augusztus 19-ig, 

f) Szemészeti szakrendelés szünetel: 2010. augusztus 16-tól szeptember 03-ig, 

2. A betegek sürgős szakorvosi ellátását a szabadságok ideje alatt a gyulai Pándy Kálmán 

Kórház érintett ambulanciái előzetes időpont egyeztetés alapján látják el, a szemészeti 

szakrendelés ellátása pedig (kölcsönösségi alapon) Mezőberény szemészeti szakrendelésén 

történik.  

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Dr. Gulyás Zsuzsanna mb. igazgató főorvos a tájékoztatásért 

 

 

6.  ) Közterületek elnevezése 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 

előterjesztést.  

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Javasolja, hogy a B. Szabó István sétánnyal kapcsolatban 

készüljön költségvetés és megvalósíthatósági tanulmány az augusztusi testületi ülésre, hogy 

látni lehessen, egyáltalán mennyibe kerülne a sétány kialakítása.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A jelenlegi éves költségvetésben nincs lehetőség arra, hogy ez 

megvalósuljon, de a közmunkaprogram keretében elég sok mindent meg tudnak valósítani. 
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Annak nem látja akadályát, hogy készüljön most egy költségvetés és megvalósíthatósági 

tanulmány erre, most azonban ezt a határozati javaslatot egyfajta szándéknyilatkozatnak 

szánták, mert a középtávú tervek között szerepel. Nem ez a legfontosabb feladat most a 

városban, egyelőre egy elvi állásfoglalást javasolnak. Azonban ha a képviselő úr kéri, hogy 

ezt részletesebben dolgozzák ki, annak nem látja akadályát.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Egyetért az előbb elmondottakkal. Dicséretes Mucsi 

András képviselő úr buzgalma, amiért lobbizott ezért az elnevezésért.  

 

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

szavazásra bocsátja Szalai László képviselő módosító javaslatát, mely szerint egészítsék ki a 

határozati javaslat 3. pontját azzal, hogy készüljön megvalósíthatósági tanulmány az 

augusztusi képviselő-testületi ülésre.    

 

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

228/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a közterületek 

elnevezésére vonatkozó előterjesztés határozati 

javaslatának 3. pontját az alábbi módosítás szerint fogadja 

el:  

 

3.  Békés Város Képviselő-testülete felkéri 

polgármesterét, hogy a 2. pontban foglaltakkal 

kapcsolatban gondoskodjon megvalósíthatósági 

tanulmány készítéséről a 2010. augusztusi képviselő-

testületi ülésre.  

Határidő:        2010. augusztusi testületi ülése 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti módosítás figyelembevételével szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

229/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

1. Békés Város Képviselő testülete a szabályozási terven 

6698 helyrajzi számú, utcaként nyilvántartott, KÖu3 

területet, a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező 

térképvázlaton jelölt közterületet Maloméri utcának 

nevezi el. 

2. Békés Város Képviselő-testülete a szabályozási terven 

6597 helyrajzi számú, közlekedési terület KÖu3 

területet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező 

térképvázlaton jelölt közterületet B. Szabó István 

sétánynak nevezi el, a szükséges földhivatali eljárások 



 18 

lefolytatása és tereprendezési munkálatok elvégzését 

követően. Ezzel egyidejűleg hatályát veszi Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2003. (X. 

21.) KT határozata. 

3. Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, 

hogy a 2. pontban foglaltakkal kapcsolatban 

gondoskodjon megvalósíthatósági tanulmány 

készítéséről a 2010. augusztusi képviselő-testületi 

ülésre.  

Határidő:        értelem szerint, ill. 3. pont esetében:  

2010. augusztusi testületi ülés  

Felelős:           Izsó Gábor polgármester  

 

 

7.) 2010. évi sporttámogatások 

 

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

megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

után egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Farkas István 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 

230/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2010. II. 

félévi támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Sportszervezet 

2010. II. 

félévi 

támogatás 

ezer Ft-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 2000 

BTE Ökölvívó Szakosztály 200 

BTE Súlyemelő Szakosztály 100 

BTE Sakk Szakosztály 210 

Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 600 

Békési Szabadidős Sport Klub (férfi kosárlabda) 600 

Békési Diákok Atlétikai Clubja 550 

Békési Kajak-Kenu Club 1600 

Békési Futball Club 1850 
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Női Kézilabda Torna Egylet 325 

Linea Aerobik Klub 75 

Surman Box Club 240 

ÖSSZESEN: 8350 

 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a 

szervezetekkel kösse meg a támogatás felhasználására, illetve az arról való elszámolás 

feltételeire és módjára vonatkozó megállapodásokat. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Vámos László, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

 

8.) Megvalósítási terv és teljesítményterv elkészítési kötelezettsége alóli mentesítés 

 

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

előterjesztést. Azt örömmel vették, hogy az intézményeket mentesíthetik a tervek elkészítése 

alól, de azt sajnálták, hogy az EEI és Rendelőintézetnél nem tekinthetnek el a terv 

elkészítésétől. Mivel jogszabályi kötelezettségről van szó, a határozati javaslatot egyhangúlag 

elfogadásra javasolta a bizottság a képviselő-testületnek.  

 

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

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő: Észrevételezi, hogy a terv elkészítése nagy munka lesz, ezért 

kérik az intézmény részéről, hogy az önkormányzat határozza meg azokat a szempontokat, 

amelyeket az intézménynek be kell nyújtani, és távolabbi határidőt állapítsanak meg. Tovább 

bonyolítja a helyzetet, hogy jogi értelmezési problémáik is vannak a törvénnyel kapcsolatban.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ aljegyző: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy sajnos az augusztus 31-i 

határidőtől nem tudnak eltérni, mert ezt az Áht. végrehajtására kiadott december 19-i 

kormányrendelet írja elő, melyben a rendelőintézetet közüzemnek minősítik. Bízik benne, 

hogy a követelményeken finomítanak majd, mert jelenleg a Pénzügyminisztériumban sincs 

egységes állásfoglalás ezzel kapcsolatban. Azért nem is vették be a munkatervbe, mert 

elképzelhető, hogy augusztusig még módosítják a jogszabályokat.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A hivatal minden segítséget meg fog adni a rendelőintézetnek a 

terv elkészítéséhez.  

 

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

javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Farkas István képviselő visszatért az 

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

 

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

231/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél – az 

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 

kivételével – az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 90. § (4) 

bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 

az Áht. 125. § (4) bekezdése alapján 2010-2011. 

években eltekint. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri az Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet (a továbbiakban EEIR) igazgatóját, 

hogy az EEIR kötelezően elkészítendő 

teljesítménytervét a Képviselő-testület 2010. augusztusi 

ülésére jóváhagyás végett nyújtsa be. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint irányító szerv az Áht. 90. § (5) bekezdésében 

foglalt mérlegelési jogköre alapján az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervei számára – az Egyesített 

Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet kivételével 

– a 2011. évre szóló teljesítménytervek készítése alóli 

felmentést megadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

DR. FARKAS ISTVÁN képviselő: Jelzi, hogy az előző szavazásnál elfelejtette 

visszakapcsolni a szavazógépét, de igennel kívánt szavazni, ezért kéri figyelembe venni e 

szerint a szavazatát.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő bejelentése nyomán korrigálja a szavazás 

eredményét, mely szerint a IV/8. sorszámú egyéb előterjesztés határozati javaslatát 15 igen 

szavazattal – egyhangúlag – fogadta el a képviselő-testület. (Megjegyzés: A határozat előtt 

már a fentiek szerint korrigált szavazási eredmény került feltüntetésre.) 

 

 

9.) Alapítvány támogatása 

 

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

előterjesztést, és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az 

ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 16 fő.  

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

232/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

I. a 2010. évi költségvetésben tervezett személyi jellegű 

kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 

előirányzatai terhére az alábbi pénzeszköz 

átcsoportosítást hagyja jóvá: 

Békési Fürdőért Közalapítvány támogatására 78.000,- 

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. május 31-ig kell 

írásban elszámolnia. 

 

Határidő:         értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

 

10.) Fejlesztési forrás lehetőségének megvizsgálása 

 

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

előterjesztést, és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. A bizottság megállapította, hogy 

ezt saját hatáskörben is megtehette volna polgármester úr a költségvetési rendelet alapján, 

azonban a felhatalmazást egyhangúlag támogatták.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy azért terjesztette képviselő-

testület elé, mivel a költségvetésben hitel szerepel, most viszont pénzügyi forrást javasol 

megjelölni, amely nem csak hitel lehet. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot ezzel a pontosítással.   

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

233/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a fejlesztési kiadásainak 

finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás fedezetének 

biztosítására szolgáló további lehetőségeket megvizsgálja. 

Felkéri polgármesterét, hogy a pénzintézetektől ajánlatokat 

szerezzen be, és erről tájékoztassa a képviselő-testületet.  

 

Határidő:  2010. augusztusi képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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11.) A Vállalkozói Centrum (Inkubátorház) helyiségbérleti díjainak meghatározása 

 

 

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

előterjesztést, és az alábbi kiegészítésekkel egyhangúlag javasolja elfogadásra a határozati 

javaslatot:  

 

1.a) pont utolsó sora kiegészül: „…kiadásának időpontjától kezdődően, egy + 2 éves 

határozott időtartamra.” 

 

1.b) pont kiegészül: „…határozza meg, amely díjak évente a KSH által közzétett éves 

fogyasztói árindex mértékével növekednek.”  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy a fenti 

kiegészítésekkel fogadja el a képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot, melyet 

szavazásra bocsát.   

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

234/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

1. a) Békés Város Képviselő-testülete pályázat útján bérbe 

adja a tulajdonát képező 3918 hrsz. alatt felvett, 

természetben 5630 Békés, Verseny u. 4. szám alatt 

található Vállalkozói Centrumban, Inkubátorházban lévő 

üresen álló irodákat, raktárakat, műhelyeket, az ingatlan 

végleges használatba vételi engedély kiadásának 

időpontjától kezdődően, egy + 2 éves határozott 

időtartamra.  

b) A bérleti díjat irodák esetében 1.200 Ft/m²/hó + ÁFA, 

raktárak, és műhelyek esetében 550 Ft/m²/hó + ÁFA 

összegben határozza meg, amely díjak évente a KSH által 

közzétett éves fogyasztói árindex mértékével növekednek. 

 

c) Békés Város Képviselő-testülete a helyiségek bérletéről 

szóló 4/1994. (II. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) 

bekezdése alapján a pályáztatás alóli felmentést megadja 

azon vállalkozók részére, akiknek székhelye korábban a 

Verseny u. 4. szám volt, és vállalták a visszaköltözést az 

ingatlan elkészülését követően, ill. azon vállalkozóknak, 

akik előzetesen, szándéknyilatkozat aláírásával vállalták, 

hogy a vállalkozói tevékenységüket a Vállalkozói 

Centrumban kívánják folytatni.  

d) A kezdő vállalkozások, akik a bérleti jog kezdetét 

megelőzően egy éven belül alakultak, 15 %-os 

kedvezményben részesülnek a bérleti díjból egy éven 

keresztül. 
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2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét a 

helyiségbérleti szerződések megkötésére. 

 

Határidő:         értelem szerint 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester  

 

 

12.) Pályázat benyújtása 

 

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

jelenlétében megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot.  

 

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

megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot, mivel a város részéről nem jár 

kiadással.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

235/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Békés 

Városi Kulturális Központ részt vegyen az Innovatív, 

kísérleti foglalkoztatási programok elnevezésű, TÁMOP 

1.4.3-10 kódjelű pályázaton.  Vállalja, hogy amennyiben a 

projekt lebonyolítása során, azzal összefüggésben, a 

Kulturális Központnak likviditási problémái merülnek fel, a 

hiányzó összeg forrását a 2011-12. 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 

 

 

13.) A Békési Tenisz Klub kérelme 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a tegnapi ülésén Farkas 

György úr jelenlétében megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

határozati javaslatot azzal, hogy a határozati javaslat 5. pontjában a használatba adás 

időtartamát 2029. november 25. napjáig határozzák meg.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti kiegészítéssel 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.   

 



 24 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

236/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1.  a tulajdonát képező Békés belterület 3917/1 hrsz-ú Sportpálya megnevezésű 

ingatlanon, a teniszpályák mellett egy kb. 48 m² hasznos alapterületű, női, és férfi 

zuhanyzóból, öltözőből, WC-ből, és egy közösségi helyiségből álló épületet épít a 

sportolók öltözési, mosdási lehetőségeinek, illetve a Klub közösségi tevékenységének 

biztosítása érdekében. 

2. a kivitelezést a Békési Tenisz klub által gyűjtött, és az Önkormányzatnak átadott 

építőanyagok, illetve a részükre felajánlott szakmunkák igénybe vételével valósítja meg. 

A Békési Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának munkatársa(i) szükség esetén 

ellátja(/-ák) a felelős műszaki vezetői teendőket. 

3. vállalja, hogy az épület megépítéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket beszerzi, 

illetve a tulajdonát képező LISZ Kft. útján a szükséges mennyiségben cserepet, 

kőműves, ács, festő, valamint burkoló szakmunkaerőt biztosít. Az 1., 2. és 3. pontban 

foglaltakon felül a Képviselő-testület az épület megépítésével kapcsolatban semmilyen 

kötelezettséget nem vállal. 

4. felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a szakhatósági engedélyek beszerzéséhez 

szükséges dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

5. kinyilvánítja azon szándékát, hogy, amennyiben az 1. pontban leírt épület elkészül, azt a 

használatba vételi engedély kiadását követően 2029. november 25. napjáig a Békési 

Tenisz Klub használatába adja azzal a feltétellel, hogy a használatból eredő közüzemi 

díjakat a Tenisz Klub köteles fizetni, illetve a fenntartáshoz és az állagjavításhoz 

szükséges javítási munkákat a Klub elvégzi, melyért cserébe megtérítési igénnyel az 

Önkormányzat felé nem élhet. 

6. felkéri polgármesterét, hogy a használatbavételi engedély kiadását követő ülésére az 

épület Békési Tenisz Klub részére történő használatba adását készítse elő, és terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

14.) Viharkárokat szenvedettek támogatása 

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Úgy foglaltak 

állást, hogy semmiképpen sem az önkormányzatnak utalják át a támogatást, hanem 

közvetlenül a kárt szenvedetteknek. A határozati javaslat már ennek megfelelőn került 

megfogalmazásra.   

 

MÉSZÁROS SÁNDOR  képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 

előterjesztést.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti kiegészítéssel 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

237/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

viharkárokat szenvedettek támogatására 500.000 Ft (azaz 

ötszázezer forint) adományt nyújt a Dél-Békés 

Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány 

bankszámlaszámára történő átutalással, mely adománynak 

a forrása a 2010. évi költségvetésben meglévő 2009. évi 

szabad pénzmaradvány. 

 

Határidő:        értelem szerint 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ennél a napirendi pontnál még el kívánja mondani, hogy Juhász 

Sándor üveges mester vállalta azt, hogy mintegy 50 ablakot ingyen átüvegez az Orosházi 

Üveggyárból kapott üvegek felhasználásával. Ehhez közmunkásokat biztosítottak, az 

Ipartestület részéről pedig asztalos segítségét. Ezúttal is megköszönik nekik a segítséget a 

rászorultak nevében.  

 

Bejelenti, hogy a képviselő-testület 219/2010. (VI. 24.) határozatával elrendelt   z á r t   ülés 

tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az ülésterem elhagyására.  

 

A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.  

 

A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület  n y í l t   ülésen folytatja 

munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

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 : 

 

- IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a következő testületi ülés augusztus 19-én lesz, 

egy héttel korábban a megszokottnál.  

 

A továbbiakban átadja az ülésvezetés tisztét Miklós Lajos bizottsági elnöknek.  

 

- MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Átveszi az ülésvezetést. 

Bejelenti, hogy a bizottság a bérmaradvány terhére javaslatot tehet a polgármester és 

alpolgármester jutalmazására. A hivatal dolgozói esetében a jutalmazás a jegyző, illetve 

távollétében az aljegyző hatásköre. Tegnap a bizottság megtárgyalta, és többségi szavazattal a 

következő javaslatot teszi:  

 

Izsó Gábor polgármester úrnak nettó 280.000,- Ft jutalmat javasolnak megállapítani, amelyet 

bruttóban is fel kell majd tüntetni a határozatban.  
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Erdős Norbert alpolgármester úrnak nem javasolt külön jutalmat a bizottság.    

 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?  

 

Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja az előzőek szerint előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

256/2010. (VI. 24.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor 

polgármesternek munkája elismeréseként bruttó 661.000,- 

Ft (280.000,- Ft nettó) jutalmat állapít meg a polgármesteri 

hivatal 2010. évi bérmaradványa terhére.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Tárnok Lászlóné aljegyző  

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Visszaadja az ülésvezetés tisztét az 

ülésterembe visszatért Izsó Gábor polgármesternek.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Bejelenti, hogy az előző szavazásnál 

tévesen szavazott. A nem gombot nyomta meg, pedig tartózkodni kívánt a szavazásnál, ezért 

kéri, hogy a nem szavazatát módosítsák tartózkodásra.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A bejelentést tudomásul veszi, ennek megfelelően módosítja a 

szavazás eredményét: 10 igen, 2 tartózkodás. (Megjegyzés: A határozatnál már a módosított 

szavazati arány került feltüntetésre.) 

 

A Pénzügyi Bizottság javaslatát szeretné annyiban módosítani, hogy alpolgármester úrnak 

nettó 100.000,- Ft jutalmat javasol adni.  

 

ERDŐS NORBERT alpolgármester: Természetesen, amennyiben a képviselő-testület ezt a 

jutalmat megszavazza, akkor azt a Békési Futball Clubnak kívánja felajánlani.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Az a gond, hogy nettó 280.000,- 

Ft állt rendelkezésre a tisztségviselők jutalmazására, és ezt megszavazták polgármester úrnak, 

így nincs több jutalmazási keret.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez esetben a saját jutalmából ajánl fel 100.000,- Ft-ot az 

alpolgármester úrnak.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Akkor ezt a 100.000,- Ft-ot polgármester úr is 

felajánlhatja a Futball Clubnak.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Ha így gondolja a képviselő úr, akkor természetesen felajánlja ő 

a Futball Clubnak a 100.000,- Ft-ot a jutalmából, és akár le is mond a fennmaradó 180.000,- 

Ft jutalmáról is, ha úgy gondolják a Tisztelt Képviselők, hogy nem érdemli meg.   

 

Megállapítja, hogy időközben határozatképtelenné vált a képviselő-testület, így az ülést 

bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Izsó Gábor       Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  

polgármester      jegyző távollétében, helyette:  

 

 

 

        Tárnok Lászlóné 

                aljegyző  

 

 

 

 


