
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2009. október 8-án, a Városháza Nagytermében 

(Békés, Petőfi u. 2. sz.)  tartott rendkívüli   n y í l t  üléséről.  

 

 

Jelen vannak: Erdős Norbert alpolgármester,  

 Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Vámos László,  

 Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András, Miklós Lajos, 

Tóth Attila, Szalai László, Dr. Rácz László, 

Dr. Farkas István képviselők   

 

 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 

 Dr. Csarnai Judit Hatósági Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője  

 Dr. Farkas László jogi munkatárs 

 Dr. Kovács Gergely jogi munkatárs 

 Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó 

 meghívottak 

 

Igazoltan távolmaradt: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás,  

 Dr. Pásztor Gyula, Belleli Lajos, Pataki István, 

 Dr. Gosztolya Ferenc, képviselők 

 

 

Az ülés kezdésének időpontja:  16.00 h 

 

 

ERDŐS NORBERT  alpolgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, 

az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselők 

többsége, 11 képviselő jelen van. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Izsó Gábor 

polgármester úr külföldi tanulmányúton vesz részt, ezért nem tud jelen lenni a testületi ülésen, 

ezért ő vezeti a testület mai ülését.   

 

Javasolja, hogy tárgyalják meg a meghívó szerinti napirendi pontokat azzal, hogy a 2. 

napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják meg az SZMSZ 7. § (2) bekezdés a) pontja alapján, 

melyet szavazásra bocsát.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

319/2009. (X. 8.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2009. október 8-i 

rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. alaptőkéjének  

 felemelése  

 Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  
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2.) „Az 1956-os Békési Forradalmárok Tiszteletére”  

 alapított emlékérem adományozása 

 Zárt ülésen  

 Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Erdős Norbert alpolgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:   A Békés Megyei Vízművek Zrt. alaptőkéjének felemelése 

 

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

előterjesztést, és a határozati javaslatot javasolja ketté választani 1. és 2. pontra az alábbiak 

szerint:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek Zrt. alaptőke 

emelésével.  

 

2. Békés Város Képviselő-testülete jelenleg nem kíván élni a Békés Megyei Vízművek Zrt. 

által felajánlott törzsrészvények jegyzésével.   

 

Az 1. pontot a bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, a 2. pontot 6 igen szavazattal, 

egyhangúlag javasolják elfogadni a képviselő-testületnek.    

 

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

 

ERDŐS NORBERT alpolgármester: Elöljáróban el kívánja mondani, hogy Szarvas és 

Orosháza ugyanilyen tartalmú határozati javaslatot fog beterjeszteni a testületi ülésére, 

amelyet mi. Békéscsaba fog vállalni részvényjegyzést, valamint a Megyei Önkormányzat, 

amely 1 – 1,5 milliárd Ft-tal fog beszállni a törzstőke emelésébe, melyre a holnapi megyei 

közgyűlésen kerül sor.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy miért került sürgősséggel testület elé ez az 

előterjesztés? Ugyanis kétmilliárd Ft nagyságú törzstőke-emelésről van szó, amelyet úgy 

gondolja, hogy alaposan előkészítettek a Vízművek Zrt. részéről az Igazgatótanácsban. Ezért 

ezt már egy héttel ezelőtt is tudták, amikor testületi ülésünk volt. Ha pedig alaposan ki akarták 

volna elemezni, akkor nem kellett volna még testület elé behozni.  

 

Az előterjesztést elnagyoltnak és előkészítetlennek tartja. Pl. nem tartalmaz adatokat, hogy 

mennyi a város tulajdonrésze, hogyan fog ez változni esetleg. Semmi konkrétum nincs benne. 

Az indokolása is eléggé szegényes, mert az ivóvíz-minőségjavító programra hivatkoznak, 

amely nem most fog beindulni, tehát nem most van szükség pénzre. Nem is a működésre kell, 

hanem egy pályázat beadásához, mert erről is tudomása van. Most elhangzott alpolgármester 

úr részéről, hogy a nagyobb önkormányzatok szintén nem támogatják, a kisebbek  pedig 

biztosan nem.  

 

A bizottsági ülésen ő kérte, hogy válasszák ketté a határozati javaslatot, mert nem ért egyet a 

törzstőke-emeléssel. Ha a többség megszavazza a törzstőke-emelést, akkor ő azt meg fogja 

szavazni, hogy Békés ne lépjen be, mert ennek semmi értelme nincs. Ugyanis az előbb már 

elmondta, hogy ez nem a Vízművek Zrt. működéséhez kell, mert ahhoz bőven megvan a 

pénze, ugyanis az Árpád Fürdő átadásával kb. 50 millió Ft-ja felszabadult, illetve a jelentősen 
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megemelt vízdíjakban benne van a működéshez szükséges pénz. Sajnálja, hogy most 

polgármester úr nem tud jelen lenni, mert szerette volna tőle megkérdezni, hogy amikor 

tárgyaltak a vízdíj fejlesztési hányadának felhasználásáról, eljárt-e annak érdekében, hogy 

Békés Városnak átutalják az e célra elkülönített összeget? Mert jelenleg a Vízművek Zrt-nél 

van, ott használják, ott kamatozik. Ráadásul az önkormányzatok a Vízművek Zrt-vel 

dolgoztatnak az átlagos vállalkozási díj 120%-áért. Arra kéri majd polgármester urat, hogy a 

sajtóban ne úgy jelenjen meg, hogy a Vízművek Zrt. újítja fel a kijelölt vezetékrendszert, 

hanem az önkormányzat, mert a cég csak a munkát végzi. Az újítja fel, aki kifizeti a munka 

elvégzését, nevezetesen Békés Város Önkormányzata.  

 

ERDŐS NORBERT alpolgármester: Az előterjesztéshez annyit szeretne hozzáfűzni, azt 

mindannyian tudják, hogy Békés Város részesedése 5%-os, ezért nem érzi hibának, hogy ez 

kimaradt az előterjesztésből. Azt is lehet tudni, ha mi nem veszünk részt, és a megye az általa 

előbb elmondott tőkével részt vesz a törzstőke emelésében, akkor Békés részesedése ennyivel 

csökkenni fog, kb. 3,5%-os lesz. Alapvetően filozófiai kérdés véleménye szerint, hogy a 

törzstőke-emelésbe be kívánnak-e szállni, vagy nem, vagy alapvetően támogatják-e, vagy 

sem. Véleménye szerint támogatandó lenne egyrészt azért, mert elég jó előkészített állapotban 

van a Békés Megyei Vízművek Zrt. és az Arad Megyei Vízmű közös vízminőség-javító 

projektje. A másik pedig az, hogy törzstőke emelés szükséges azért, hogy ne történjen meg 

egy esetleges külföldi felvásárlás.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ez utóbbival kapcsolatban az a véleménye, hogy mivel a 

Vízművek Zrt. tulajdonosai az önkormányzatok, csak az ő hozzájárulásukkal adható el. Mivel 

a megyei önkormányzatok többsége FIDESZ-vezetésű, gondolja, hogy nem fogják eladni. 

Egyébként az előző vezetés sem akarta eladni.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: El kívánja mondani, hogy a Vízművek Zrt. Igazgatósága nem 

kíván állást foglalni az ügyben, hogy az alaptőke-emelésre sor kerüljön-e, vagy sem, holott 

joga van a törzstőke 50%-a erejéig részvények kibocsátására. Ezt a hatáskörét visszautalta a 

közgyűlés hatáskörébe. A közgyűlés jövő hét csütörtökön fog ülésezni. A mai testületi ülés 

összehívására azért került sor, hogy a most meghozandó döntést hétfőn délig továbbítani 

tudják, és kedden előkészítve szerdán azt az Igazgatóság meg tudja tárgyalni, és határozati 

javaslatot tudjon terjeszteni a közgyűlés elé. Az igazgatósági ülésen is több mint egy óráig 

tárgyalták ezt a napirendi pontot, mivel ami itt is elhangzott, több dilemma van. Valóban egy 

kicsit gyorsnak tartják, és fél minden település, hogy a tulajdoni részarányukban változások 

történhetnek, és így esetleg pár település el tud dönteni mindent. Ez eredményezheti azt, hogy 

a Vízművek Zrt. esetleg felbomolhat, mert jövőre már ki lehet szállni a vízművekből. Ha 

kiszáll egy-egy település, nyilván nem tudja üzemeltetni, ezért koncessziós szerződésre írja ki 

az üzemeltetést, akkor bizony új üzemeltetőként bejöhetnek olyan társaságok, amelyeket most 

a vízművek nem szeretne ideengedni. Van is most egy ilyen koncessziós kiírás, három 

kistelepülés írta ki a megye déli részén, ott dunántúli külföldi tulajdonú cégek is jelentkeztek a 

vízművek mellett. A Vízművek Zrt-nek arra is kell pénzt félretennie, hogy ha kistelepülések 

ki szeretnének lépni, akkor szerezhessen koncessziós jogokat. Több megoldás is 

körvonalazódik bennük, illetve alpolgármester úrral is beszéltek erről, hogy a tulajdoni 

részarányok megváltozását lehetne korlátozni például azzal, hogy a törzsrészvényeket nem 

névértéken értékesítené a Vízművek Zrt, hanem három-négyszeres áron, és ez tompítaná a 

tulajdoni hányadok ugrásszerű megemelkedését. Az is felmerült, hogy ne tőkeemelés legyen, 

hanem a rekonstrukciós hányadhoz hasonlóan egy bizonyos összeget építenének be a víz- és 

csatornadíjakba. Ha pl. 10 Ft-ot beépítenének a települések, akkor ez 280 millió Ft-os éves 

forráshoz juttatná a Vízművek Zrt-t. Ami viszont 2-3 év alatt a vízminőség-javításra 
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szükséges saját erőt is tudná fedezni, és a tulajdonosi szerkezetben nem történne változás. Ha 

Békés Város is beszállna a törzstőke emelésbe, ebből osztalékra nem lehetne számítani, ezért 

nem lenne célszerű ezzel terhelni a lakosságot.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Meglepte, amit most Gál úr elmondott, mert abból az derül ki, 

hogy nem támogatja az alaptőke-emelést. Egyre zavarosabb ez az egész, továbbra is az a 

véleménye, hogy nincs előkészítve megfelelően ez a kérdés.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Bogarat ültetett a fülébe Szalai képviselő úr az eladással 

kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy Békés részaránya csökkenni fog. Valamilyen más megoldást 

kell keresni, hogy ne lehessen eladni.  

 

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

szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság elnöke által előterjesztett 1. határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

320/2009. (X. 8.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei 

Vízművek Zrt. alaptőke emelésével.  

 

Határidő:  határozat továbbítására:  

2009. október 12. 12.00 óra 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

ERDŐS NORBERT alpolgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság elnöke által 

előterjesztett 2. határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

321/2009. (X. 8.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete jelenleg nem kíván élni a 

Békés Megyei Vízművek Zrt. által felajánlott 

törzsrészvények jegyzésével.   

 

Határidő:  határozat továbbítására:  

2009. október 12. 12.00 óra 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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ERDŐS NORBERT  alpolgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület a 319/2009. (X. 8.) 

határozatával elrendelt  z á r t  ü l é s   tartására kerül sor, melyről az SZMSZ-ben 

meghatározottak szerint külön jegyzőkönyv készül. Megkéri a hallgatóságot az ülésterem 

elhagyására. A testület nyílt ülését befejezi.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Erdős Norbert     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  

  alpolgármester                 jegyző  


