JEGYZİKÖNYV
Készült Békés Város Képviselı-testületének 2009. június 25-én, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petıfi u. 2.) tartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester
Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás,
Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András, Miklós Lajos,
Tóth Attila, Dr. Pásztor Gyula, Pataki István, Szalai László,
Dr. Rácz László, Dr. Farkas István képviselık
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı
Tárnok Lászlóné aljegyzı
Sódar Attila Dél-Alföldi Munkaügyi Központ Békési
Kirendeltségének vezetıje
Cs. Nagy Zsolt országzászló szakértı
Farkas Lászlóné Békési Kistérségi Iskola igazgatója
Erdısné Sági Mária Városi Könyvtár igazgatója
Méri Zoltán LISZ Kft ügyvezetıje
Jákli Jánosné munkavezetı
Szegfő Katalin Békési Újság
Váczi Julianna gazdálkodási osztályvezetı
Gál András mőszaki osztályvezetı
Dr. Csarnai Judit hatósági osztályvezetı
Dr. Farkas László jogi munkatárs
Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó
Csökmei László Erik városi fıépítész
Csaba Márton tervezı
Sápi András oktatási referens
Kálmán Tibor sportreferens
Ilyés Péter környezetvédelmi referens
Gyebnár Péter pályázati referens
Nagy József ügyintézı
Jeneiné Lagzi Mária piacvezetı
Kiss Tamás ügyintézı
meghívottak

Igazoltan távolmaradt: Vámos László Belleli Lajos, Dr. Gosztolya Ferenc, képviselık
Az ülés kezdésének idıpontja:

14.00 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, a
meghívott vendégeket, érdeklıdıket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes, mivel a 17 képviselıbıl 14 képviselı jelen van.
Javaslatot tesz a napirend megállapítására. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendi
pontokon kívül tárgyalják meg a pótlólag megküldött, meghívóban nem szereplı, sürgısségi
indítványnak nem minısülı alábbi egyéb elıterjesztést is:
- IV/24. sorszámmal: Szakorvosi rendelések szüneteltetése
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A képviselı-testületnek döntenie kell arról, hogy a IV/18. sorszámú (DÉMÁSZ trafók
használati joga) egyéb elıterjesztést nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalják meg. A maga részérıl a
nyílt tárgyalást javasolja, melyet szavazásra bocsát.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
197/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a DÉMÁSZ trafók
használati jogára vonatkozó IV/18. sorszámú egyéb
elıterjesztést nyílt ülésen tárgyalja meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselı-testületnek döntenie kell arról is, hogy a IV/19.
sorszámú (A Marathon Sportszergyár Zrt. részére a Vállalkozói Alapból nyújtott kamatmentes
támogatás felülvizsgálata) egyéb elıterjesztést nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalják meg. A maga
részérıl a zárt tárgyalást javasolja, mivel az vagyoni kérdést érint, és a nyilvános tárgyalás
üzleti érdeket sérthet, melyet szavazásra bocsát.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
198/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés
Város
Képviselı-testülete
a
Marathon
Sportszergyár Zrt. részére a Vállalkozói Alapból nyújtott
kamatmentes támogatás felülvizsgálatára vonatkozó
IV/19. sorszámú egyéb elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja
meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplı, és az elızıek során
elfogadottnak megfelelıen a napirend elfogadását azzal, hogy a Békés Város jelképeirıl és a
helyi elismerések adományozásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó IV/3. sorszámú
egyéb elıterjesztést IV/1. sorszámmal tárgyalják meg, tekintettel Cs. Nagy Zsolt szakértı
elfoglaltságára.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
199/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2009. június 25-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
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I.

Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti fontosabb
eseményekrıl, értekezletekrıl
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester

I/1.

Tájékoztató az elızı képviselı-testületi ülésen elfogadott határozatok
végrehajtásáról
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester

III.

Elıterjesztések
1. Tájékoztató a Dél-Alföldi Régió és Békés Város munkaerı-piaci helyzetérıl
Elıterjesztı: Sódar Attila kirendeltségvezetı
2. Tájékoztató a 2008. október 1. és 2009. május 31. közötti idıszakban beadott
pályázatok eredményérıl
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
3. Békés Város Képviselı-testületének 2009. II. félévi munkaterve
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
IV. Egyéb elıterjesztések
1. Békés Város jelképeirıl és a helyi elismerések adományozásáról szóló rendelet
módosítása
2. A közterület-használatról szóló rendelet módosítása
3. Alapító okiratok módosítása
4. Békés Város településrendezési eszközeinek módosítása
5. Zajrendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
6. A vásárokról, piacokról szóló új rendelet alkotása
7. A helyi autóbusz-közlekedés 2009. július 1-tıl 2009. december 31-ig tartó
idıszakra vonatkozó viteldíjainak megállapítása
8. Polgármesteri krízis-alap létrehozása, a 4/2009. (II. 13.) költségvetési rendelet
módosítása, új rendelet alkotása
9. 2009. évi sporttevékenységek támogatása
10. Hulladékgazdálkodás helyzete 2009-ben
11. DAREH Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának elfogadása
12. Tulajdonosi hozzájárulás a Békés, Széchenyi tér 15. számú ingatlanon tervezett
T-mobil internet mikro-bekötéséhez
13. A Kistérségi Iskola 2009. évi létszámkeretének módosítása
14. A Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatása
15. Tiszteletdíjról való lemondás
16. Alapítvány támogatása
17. Telekhatár-rendezés – Békés, Hızsı u. 1. szám
18. DÉMÁSZ trafók használati joga
19. Szakorvosi rendelések szüneteltetése
20. A Marathon Sportszergyár Zrt. részére a Vállalkozói Alapból nyújtott
kamatmentes támogatás felülvizsgálata
Zárt ülésen
21. A Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetıjének megbízása
Zárt ülésen
22. Lejárt lakásbérleti szerzıdéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
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23. Kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
24. Szakember elhelyezés iránti kérelem
Zárt ülésen
V.

Bejelentések, interpellációk

Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a képviselı-testület két ülése között történt
fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl

Kérdések - észrevételek:
MUCSI ANDRÁS képviselı: Nem tartozik szorosan a képviselı-testület munkájához, de a
nemrég lezajlott európai parlamenti választással összefüggésben a választókerületében lakók
többen megkeresték azzal, hogy a lakásukhoz messze van a szavazókör. A 15. és 16.
szavazókörben lakóknak (Oncsai városrész) messze van a városközpontban lévı Kossuth u. 4.
szám alatti szavazókör. Általában a választókerületeken belül vannak a szavazókörök, de az
említett választóknak jelenleg ez nem megoldott. Kéri, hogy gondolják végig ezt, és
megfontolásra javasolja a korábbi szavazóhelyiségek visszaállítását a Levéltárba, illetve a
Szarvasi úti Nyugdíjas Házba a következı országgyőlési választásokig.
ERDİS NORBERT alpolgármester: Kapcsolódik az elıtte szólóhoz. Úgy tudja, hogy 5-6
szavazókör szavazóhelyisége változott meg három évvel ezelıtt. Javasolja, hogy gondolja
végig a testület azt, hogy a régi helyükre kerüljenek vissza a szavazókörök.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Ezzel kapcsolatban elıadja, hogy a
szavazókörökben a szavazóhelyiségek kijelölése a Helyi Választási Iroda vezetıjének, vagyis
a jegyzınek a kizárólagos és át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A választás elıtt, a
névjegyzék készítését megelızı idıszakban történik a szavazóhelyiségek kijelölése. A
jelenleg mőködı szavazóköröket még az elızı jegyzı jelölte ki, illetve változtatta meg.
Ilyenkor sok mindent kell mérlegelnie a HVI vezetıjének, többek között azt is, hogy az a
helyiség megfelel-e küllemében, felszereltségében a szavazás méltóságának, illetve megfelele minden elıírásnak, amellyel egy szavazóhelyiségnek rendelkeznie kell. Hozzá is eljutottak
ezek az észrevételek, és legközelebb a szavazókörök kijelölésének idején meg fogja fontolni
azokat. Egyébként úgy hallotta, hogy a Levéltárat azért nem találták alkalmasnak, mert a
megfelelı körülményeket nem tudták biztosítani, mivel annyira lerobbant állapotban volt az
épület. Azonban természetesen elképzelhetınek tartja, hogy a közelben fognak találni olyan
helyiséget, amely megfelelı lesz szavazóhelyiség céljára.
MUCSI ANDRÁS képviselı: Azért vetette fel ezt, hogy ne kelljen a választópolgároknak a
fél városon végigutazniuk ahhoz, hogy szavazhassanak. A Szarvasi úti Nyugdíjas Házban
egyébként van szavazókör, és véleménye szerint ott megoldható lenne ez is. Véleménye
szerint a képviselı-testületnek, mind demokratikusan választott testületnek az a feladata, hogy
a lakosságnak a demokratikus intézményekben való részvételét elısegítsék amellett, hogy
tiszteletben tartják a jegyzı asszony ez irányú jogait. Azonban kötelességének érzi felhívni
mindenkinek a figyelmét arra, hogy a választói akadályoztatva vannak azzal, hogy a jelenlegi
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szavazóhelyiség nagyon messze van a lakóhelyüktıl. Ezen túlmenıen az Epreskerti Óvodába
is célszerő lenne visszahelyezni a korábbi szavazókört.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
200/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a két ülése között történt
fontosabb
eseményekrıl,
értekezletekrıl
szóló
polgármesteri tájékoztatót a vitában elhangzottakkal
együtt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató az elızı testületi üléseken elfogadott határozatok
végrehajtásáról

Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Ismét rátér egy korábbi testületi határozatra, ugyanis 3 nap
híján két éve döntött a képviselı-testület a Bagoly Vendéglı értékesítésérıl. Kérdése, hogy a
27,6 millió Ft vételárat befizették-e már a város kasszájába? Ez azért érdekes, mert október
31. óta egy határozat értelmében már bérleti díjat sem kell fizetni.
A tájékoztató 3. pontjában van szó az ingatlanok ingyenes átadásáról a megyének. A Békés
Megyei Hírlapban május 20-án polgármester úr azt nyilatkozta, hogy „Összességében szinte
egyenértékő az ingatlanok cseréje. Akárhogyan is nézi, nem egyenértékő, mert átadták a
Hajnal István Idısek Otthonát, és a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény ingatlanait, és ha
csak a könyv szerinti értéket nézik, akkor is legalább kétszerese az átadott vagyon. Az
értékbecslés alapján három-négyszerese, a valós piaci értékrıl már ne is beszéljenek, tehát szó
sincs egyenértékő cserérıl. Ez még a kisebbik baj, a nagyobbik az, hogy a megállapodásba
semmilyen garanciát nem építettek be azzal kapcsolatban, hogy bármelyik megyei vezetés
nem építi le az oktatást Békésen.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Azt képviselı úr is tudja, hogy bizonyos ingatlanoknál
értékarányos csere történt értékbecslı által megállapított értéken. A végleges csere folytán
még 5 millió Ft-tal nıtt is a város vagyona. Egy olyan hosszú távon elhúzódó problémára
tettek ezzel pontot, amivel az elızı képviselı-testület sem igen tudott mit kezdeni. Ezt a
hozzászólásaikban a képviselık elismerték mindkét oldalon. Több olyan vagyontárgyat adtak
át ingyen, ami feladattal terhelt, tehát azoknak pillanatnyilag nagyon korlátozott, illetve nincs
is forgalmi értékük, mert nem adhatók el. A szerzıdésben benne van, hogy a vagyon
tulajdonjoga abban az esetben, ha az intézményben az oktatási tevékenységet megszüntetik,
visszaszáll az önkormányzatra. Tehát vagyonvesztésrıl nem beszélhetnek ebben az esetben,
hanem vagyoni helyzet rendezésérıl, a vagyontárgyak állagának megırzésére hozott bölcs
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döntésrıl, lehetıséget adva a megyének arra, hogy fejlesszen Békésen, amit egyébként már
meg is kezdett, pl. főtéskorszerősítés, asztalos mőhely bıvítése, az iskola tetıterének
kijavítása, tanulói inkubátorház kialakítása a „Mezgé”-ben, sportpálya-udvar létesítése a
Szánthó A. u. 10. szám alatti iskolaépületben. Ez a magatartás nem arra utal, hogy a megye
szeretné itt megszüntetni az oktatást, hiszen fejleszti, több lehetıséget próbál idehozni.
Véleménye szerint nagyon kiforgatott szó, amit Szalai László képviselı úr mondott.
Megkérdezi a képviselı urat, hogy egy üres kollégiumot mire tudna használni? Lehet, hogy át
lehetne alakítani lakássá, de akkor csak a külsı falak maradnának, és az átalakítás legalább
annyiba kerülne, mint egy újnak az építése. Vagy pl. iroda céljára, de milyen irodának? Ez
akkor érték, ha benne munka folyik. Pillanatnyilag munka folyik benne, hiszen tanítanak, sıt
fejlesztik is. Ezáltal munkahelyeket tartanak meg. Bebiztosították, hogy itt a szakképzésnek
egy komoly bázisa alakuljon ki, és fejlıdjön.
A Bagoly Vendéglı értékesítésével kapcsolatban elıadja, hogy június 30-ig van arra
lehetısége a vevınek, hogy kifizesse az önkormányzat számára a vételárat. Bízik benne, hogy
ez meg is történik.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Maga is bízik benne, hogy a 27,6 millió Ft vételár befolyik, és
ennyivel kevesebb hitelt kell felvennie a városnak.
Az ingatlanátadással kapcsolatban az a legnagyobb probléma, hogy a szerzıdés feltételeit a
megye diktálta, és a városnak semmilyen garanciát nem sikerült beépítenie arra az esetre,
hogy akár a jelenlegi, akár az ezt követı megyei vezetés nem fogja leépíteni Békésen az
oktatást. Csak emlékeztetni szeretne arra, amit polgármester úr is megszavazott annak idején,
hogy a 4. számú általános iskolából a sérült gyerekeket egyik napról a másikra kiköltöztették
Tarhosra, utána visszaköltöztették. Gondolja, hogy jól átgondolt lépés volt ez. Amiatt
aggódik, hogy a Hajnal István Idısek Otthonát és a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
ingatlanait gyakorlatilag örökre ingyen átadták, mert akkor is a megye tulajdona marad, ha
megszünteti az oktatást.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt visszautasítja. Természetesen a szerzıdés nem ezt
tartalmazza, hanem azt, hogy ha az oktatást befejezik, az ingatlanokat visszakapja a város. Ez
csúsztatás, és nem állja meg a helyét. Egyébként továbbra is az a véleménye, hogy nem tartja
valószínőnek, hogy a megye megszünteti itt az oktatást.
A 4. sz. iskolával kapcsolatban amiatt kényszerült a költöztetésre a megye, mert egymilliárdos
állami támogatástól esett el.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Örül, hogy van aki ennyire aggódik a város vagyonáért,
talán jobban, mint mások, de úgy gondolja, hogy megfelelıképpen átgondolt döntést hoztak,
ellentétben a korábbiakkal, amikor olyan átgondolatlan döntés született, hogy néhány millió
Ft-ért eladták a helyi kábeltévét, amibıl évente 240-250 millió Ft bevétele lenne a városnak,
és Mezıberényhez hasonlóan tudnák üzemeltetni, embereket alkalmazni. Továbbra is az a
véleménye, hogy a mostani ingatlancserével a város semmiképpen sem bukott, sıt hosszú
távon nyert.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Lehet, hogy 240-250 millió Ft bevétele lett volna a városnak, de
hozzá kell tenni a kiadásokat is, azt a fejlesztést, amit végrehajtottak, hiszen kibıvítették a
hálózatot, kifizették a különbözı jogdíjakat, üzemelési költségeket, tehát legalább
ugyanennyit rá is kellene fordítani.
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Ezzel szemben Mezıberényben úgy látszik mégis
megérte, és lényegesen alacsonyabbak a havi díjak, mert nem 4.500 Ft-ot, hanem csak 2.500
forintot fizetnek a 40 csatornáért. Ebbıl a bevételbıl mégis fenn tudják tartani, sıt fejleszteni
a hálózatot, és embereknek tudnak munkát adni, a különbözı jogdíjakat is ki tudják fizetni, és
még marad is belıle. Továbbá nem egy-két ember mőködteti, hanem egy egész stáb.
Természetesen azzal tisztában van, hogy vannak kiadások, és ugyanez vonatkozik a
szennyvízrendszer mőködtetésére is, ott is lennének kiadások, de a bevétel is ide folyna be a
városhoz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
201/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete az elızı testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót a vitában elhangzottak együtt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a Dél-Alföldi Régió és Békés Város munkaerıpiaci helyzetérıl

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a tájékoztatót, és megállapították, hogy az elızıekhez hasonlóan értékes,
informatív, példamutató anyagot kaptak. Az anyagban szereplı kihívások megoldására az
egész városnak össze kell fogni. Szomorúak az adatok, a régión belül Békés megye adatai a
legrosszabbak, és sajnos a város is lecsúszott az utolsók közé. A bizottság már megköszönte
Sódar úrnak és csapatának, hogy ezt a helyzetképet a testületnek bemutatta. A bizottság
egyhangú véleménye az, hogy van mit tenni.
Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Csatlakozik a bizottsági elnök véleményéhez, jól elkészített
anyagot kaptak. Egy érdekes dologra figyelt fel, mely szerint országosan a férfiak és a nık
között az álláskeresık aránya 45-55% volt, az utóbbi idıben ez az arány 50-50% lett, mert
egyre több férfit bocsátanak el. Békésen ez jelenleg 65-30%. Kérdése, mi a jelentıs eltérés
oka? Van-e egyáltalán magyarázata?
MIKLÓS LAJOS képviselı: A tájékoztatóban szerepel, hogy 230 fı képzésen vett részt.
Kérdése, hogy ennek mi lett az eredménye?
MUCSI ANDRÁS képviselı: Néhány globális dologra szeretné felhívni a figyelmet. Egyre
inkább kezd beigazolódni az, amit a polgári oldal már nagyon régóta mond, hogy az a
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kormányzati politika, amely egyértelmően a multinacionális cégeket támogatja a kis- és
középvállalkozókkal szemben, meglehetısen nehéz helyzetbe fogja hozni az országot.
Egyrészt kedvezıtlen a világgazdasági helyzet, de több vállalkozóval beszélt, és a testületben
is vannak vállalkozók, nekik fıleg nem kell mondani, hogy európai viszonylatban egyik
legmagasabb nálunk az adóterhelés. Éppen ezért nem biztos, hogy hosszú távon talpon tudnak
maradni, ezért gyökeres fordulatra van szükség ezen a téren. A vállalkozók úgy nyilatkoztak,
hogy nem tudnak új embereket felvenni, sıt leépítéseket terveznek. Elgondolható, hogy ez
mennyire rossz. A másik probléma, hogy a pályázati támogatásokat nem
munkahelyteremtésre, hanem munkahelymegtartásra szánja a kormányzat. Felhívja még a
figyelmet egy nagy problémára, ami nagyon sok család életét meg fogja keseríteni, és ez az,
hogy a csökkent munkaképességőekre szánt pénzt is csökkenteni kívánják. Igaza van abban
Dr. Rácz László bizottsági elnök úrnak, hogy tenniük kell ez ellen, de globális változásra is
szükség van.
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Szintén nagyon alaposnak tartja a tájékoztatót. Sajnos nem
lát megoldást arra, hogy mi lesz a sorsa ennek a sok munkanélkülinek. Látszik, hogy nagyon
sok az iskolázatlan, képzetlen személy közöttük, akiknek még nehezebb a foglalkoztatása. A
képviselı-testületnek helyben sajnos nincs lehetısége az adóterhek megváltoztatására, talán a
helyi adók tekintetében, de ez nem jelenthet megoldást. A régióban 2700 diplomás is
állástalan pillanatnyilag. Van arról információja a munkaügyi központnak, hogy milyen
diplomával rendelkeznek ezek a személyek?
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Valóban a munkanélküliséget kormányzati szinten kell
megoldani, nem a multikat támogatni, hanem az önkormányzatokat, és munkahelyeket
teremteni. Ez nem a Munkaügyi Központ, és nem az önkormányzat feladata. Amíg nem
támogatják a magyar vállalkozókat, addig nem is várható semmi javulás.
SÓDAR ATTILA kirendeltségvezetı: Az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat adja.
Az utóbbi négy-öt hónapban emelkedett a regisztrált álláskeresı nık száma, bár ennek sem
tudják a magyarázatát. Természetesen lehet ez is a gazdasági válság hatása, de a férfiak száma
is erıteljesen nıtt.
A képzések eredményességével kapcsolatban elıadja, hogy tavaly szeptember óta a
Munkaügyi Központ keresletvezérelt képzési rendszert próbál bevezetni. A gazdasági válság
erre is rányomta a bélyegét, hatása észlelhetı. Megkeresték a körzet összes munkáltatóját
azzal kapcsolatban, hogy milyen szakképesítéső álláskeresıkre lenne igényük. Erre erıteljes
visszajelzéseket kaptak, és olyan képzéseket szeretnének indítani, amit a munkáltatók is
szeretnének. A tavalyi évben 234 fıt vontak be képzésbe. A képzési programok után három
hónappal mérik, hogy ezek az álláskeresık bent vannak-e még a rendszerükben, vagy sem. A
legutóbbi mérés alapján 50%-os az aránya azoknak, akik már nincsenek bent a rendszerben.
Ebben az évben is elég sok képzési program fog indulni jellemzıen uniós TÁMOP-forrásból.
Sajnos csak szeptembertıl számítanak nagyobb mértékő, képzésbe belépı létszámra. Most 20
fı körül van azok száma, akik ebben az évben léptek be ebbe a programba.
A diplomás álláskeresık képzettségi összetételérıl régiós szinten most nem tud adatot
mondani, de rövid idın belül utána néz, és pótlólag tájékoztatja a képviselı-testületet. A
kirendeltségi nyilvántartásban lévı diplomások egy jellemzıbb része mezıgazdasági, illetve
személyügyi szervezı diplomával rendelkezik. A következı hónapban várhatóan meg fog
növekedni a diplomás álláskeresık száma a frissen diplomázottak belépésével.

9

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a válaszokat, és azt a munkát, amit a békési
munkanélküliekért, illetve a munkaerıpiacon végez a kirendeltség. Meghívta ennek a
napirendi pontnak a tárgyalásához a közmunka program vezetıit is, hiszen az anyag is említi
az „Út a munkához” programot, amely elég nagy szelete a foglalkoztatásnak, úgymond
hézagpótló. Ha valakinek ebben a kérdéskörben van kérdése a jelenlévıkhöz, erre a
lehetıséget megadja. Mivel nincs kérdés, úgy gondolja, hogy biztosan mindenki meg van
elégedve ezzel a munkával. Reméli, hogy a jövıben is így fog folytatódni. Nagyon nagy
létszámmal dolgoznak, több mint 80 fı van különbözı hivatalokban, intézményekben
elhelyezve, és a közterületi munkákon általában 200 fı fölötti a foglalkoztatott létszám.
Nagyon sok szakmunkás, sok új arc tőnik fel, igyekeznek jól szervezni ezt a tevékenységet,
hogy a város hasznára legyen.
MUCSI ANDRÁS képviselı: Választókörzetében is végeztek a közmunkások több felújítást,
pl. járdát raktak. Ennek a maga részérıl nagyon örül, azonban a lakók közül mindig van
valakinek kifogásolni valója. Ezért kérdése, hogy ki az, aki ezeket a munkákat ellenırzi,
átveszi? Reméli, hogy szakszerően folyik ez a munka. Ez valamennyi képviselıtársát érinti,
hiszen az egész városban folynak ilyen munkák.
MÉRI ZOLTÁN LISZ Kft. ügyvezetıje: Válaszában elıadja, ezeket a munkákat 10 brigáddal
végeztetik, és általában 2 brigádot jelölnek ki, amelyek útfenntartási, járdaépítési munkákat
végeznek. Meglehetısen nagy gyakorlattal rendelkeznek, különösen a brigádvezetık, akik 5-6
éve végzik az ilyen munkák irányítását. Egy-egy járdaátrakási munkafolyamatra szinte már
sablonokkal rendelkeznek. Különös mőszaki ellenırzés nem szükséges hozzá, de ennek
ellenére ez megtörténik. Amikor elvégeznek egy munkafolyamatot, akkor vagy Jákli Jánosné
munkavezetı, vagy ı maga, vagy mindketten, de több esetben a Mőszaki Osztály
munkatársával, Csarnai Mihállyal ellenırzik ezeket az útszakaszokat. Különösen azokat,
amelyek egy-egy peremkerületi program részét képezik. Külön nem jegyzıkönyvezik a
munkát, de írásos nyoma minden esetben van, hiszen a Mőszaki Osztály írásos megrendelése
alapján végzik el.
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı: Az elızı évekhez képest a városban folyó közmunka üdítı
elırelépés a korábbiakhoz képest. Személyes tapasztalata, hogy a legtöbben lelkiismeretesen
dolgoznak. A lakosság nem lapátra és seprőre támaszkodó embereket lát, hanem effektív
munkát végzı közmunkásokat, és a munkájuk eredményét is minıségileg elfogadhatónak, sıt
jónak látja. Sódar úrral beszélgettek elızetesen, hogy bizony van egy réteg, amely kb. tíz éve
nem dolgozott, és most nem veszi jó néven, hogy dolgoznia kell, de sokan vannak, akik
örülnek, hogy dolgozhatnak, és a családjuknak munkával megkeresett pénzt vihetnek haza. Ez
mind szép és jó, de felvetıdik a kérdés, hogy mi történik azután, ha innen kikerülnek, és ismét
segélybıl kell eltartani a családot, vagy már arra sem lesznek jogosultak. Ezt nem itt fogják
megoldani Békésen, de ami a közmunka program keretében folyik, az pozitív.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
202/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Békési Kirendeltségének a Délalföldi Régió, és Békés Város munkaerı-piaci helyzetérıl
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a 2008. október 1. és 2009. május 31. közötti
idıszakban beadott pályázatok eredményérıl

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést. Az abban foglaltakat sikeresnek és jónak ítélték meg, és egyhangúlag
elfogadásra javasolták a képviselı-testületnek.
Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Igen érdekes képet mutat, ha megnézik azt, hogy honnan kapták
a támogatást, ugyanis a 28 nyertes pályázatból 18-at regionális forrásból nyertek. Ez az
elnyert támogatás 82,3%-a. Emlékeztetni szeretne arra, hogy amíg miniszterré ki nem
nevezték Varga Zoltánt, ı volt a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke. Gondolja, többen
emlékeznek arra is, hogy a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola felújítására félmilliárd forintos
támogatást nyertek, és ez Nagy László országgyőlési képviselınek köszönhetı. Ezt nem csak
azért mondta el, hogy a nevük elhangozzék, hanem azért, mert szerinte illene meghívni ezen
létesítmények avatására, átadására ıket.
A pályázatírásban is több tanulság van, amely a számadatokból kiderül. Szerinte az érdemi
munkát a város szakemberei végezték, kéri, hogy ezt köszönjék is meg nekik, míg a
tanácsadók, tanácsadó cégek egy pár millió Ft-ot felmarkoltak ki tudja, hogy miért. Bizonyára
többen emlékeznek arra, hogy Mezıberény ellenezte, hogy a Európa Universitas Kft-vel a
kistérség szerzıdést kössön, ezért Békés Város kötött velük szerzıdést. Mezıberénynek lett
igaza, ugyanis ık is ugyan úgy 199 millió Ft-ot nyertek bölcsıdei fejlesztésre, mint Békés,
csak városunknak ez 6 millió Ft-tal többe került, mert ennyit fizettek ki a Kft-nek. Úgy
látszik, Mezıberény okult abból, hogy korábban a Subcon Kft-nek közösen kifizettek 10
millió Ft sikerdíjat. Két év után eljutottak odáig, hogy polgármester úr elismerte, hogy nem
vitatja azt, hogy a célprémium szeptember 27-i kitőzése után a Subcon Kft. semmilyen
munkát nem végzett. Ezt alátámasztotta a Közlekedési és Hírközlési Minisztériumból kapott
levél is, melynek lényege, hogy a pályázat elbírálása során a Subcon Kft. nevével nem is
találkoztak. Ennél még érdekesebb az, hogy a sikerdíj szeptember 27-i kitőzése elıtt,
szeptember 24-én kötötték az elsı érvényes szerzıdést a Kft-vel, amely a kerékpárút
pályázatra vonatkozik. Bár polgármester úr azt mondta, hogy volt egy szóbeli megállapodás a
Kft-vel. Polgármester úr tudja-e, hogy milyen összeghatárig vállalhat kötelezettséget a város
nevében? Ugyanis tegnap este megnézte az SZMSZ-ben, a mai napig is csak 5 millió Ft-ig,
és annak idején 2007-ben 3 millió Ft-ig vállalhatott volna bármilyen kötelezettséget a város
önkormányzata nevében. Ugyanakkor szeptember 27-én 7.096,- eFt-ra vállalt kötelezettséget
a képviselı-testület. Jegyzı Asszonytól is megkérdezi, hogy érvényes-e ez a szerzıdés, vagy
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semmis, ha még szóban is kötötte az arra nem jogosult személy? Az is furcsa, hogy a 2008.
március 20-án írt levelében polgármester úr azt írta le, hogy nem is ekkora összegre, hanem
5%-ra, 11,6 millió Ft-ra, Mezıberény részére is kötelezettséget vállalt. Ez a sikerdíj ügy
nagyon sok sebbıl vérzik. Csak abba kell belegondolni, hogy a város 27 másik pályázat nyert
sikerdíj nélkül, és ebben volt két kerékpárút is. Kérdése polgármester úrtól, hogy valamilyen
úton vissza lehet-e szerezni a város, illetve a két település pénzét?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az interpellációra adott válaszában már elmondta, hogy a
Subcon Kft. nyilván nem a pályázat beadása után végezte a tevékenységét. Az szabálytalan,
és törvénytelen is lenne. A Közlekedési és Hírközlési Minisztérium akkor sem ismerte volna
el, hogy a Subcon Kft. közbenjárt a pályázat ügyében, ha így történt volna. Bár valószínőleg
nem így történt, hiszen a pályázat elıkészítésében vett részt és végzett munkát, amirıl
teljesítési igazolás is rendelkezésre áll. A problémát nyilvánvalóan nehezíti az, hogy egy
Mezıberénnyel közös projektrıl van szó, és Mezıberény vállalta, hogy a reá esı részt kifizeti,
ugyanakkor az errıl szóló határozattal késlekedtek, és ezért sem tudta Békés korábban a
testület elé terjeszteni. Bár ettıl függetlenül korábban is testület elé terjeszthette volna. Mint
márciusban már leírta, úgy tudta, hogy Mezıberény szeptember 26-án terjesztette be a
javaslatát, de utóbb kiderült, hogy olvashatatlan volt ez a szerzıdés, ezért mégsem vitték be,
erre késıbb került sor. Valóban elismeri azt, hogy a Mezıberénnyel történı egyeztetés során
akadtak nehézségek, azt viszont nem ismeri el, hogy a Subcon Kft. nem végzett munkát.
Amikor a megállapodást megkötötték a Kft-vel, akkor még nem tudták, hogy ez
összegszerően mennyi lesz. Amikor tudottá vált, testület elé terjesztették, illetve késıbb
módosították kisebb összegre, mert nem annyit nyertek, mint egyébként szerettek volna.
Lehet, hogy a járóbeteg szakellátás pályázatára sem kellett volna sikerdíj szerzıdést kötni, de
azt nem tudhatják, hogy e nélkül nyertek-e volna. Akkor is elmondta, hogy elıtte volt 6-7
pályázatuk, amelyek közül egy sem nyert. Azért kellett keresniük olyan céget, amely
referenciákkal rendelkezett ezen a téren, és próbáltak a város érdekében úgy eljárni, hogy ez a
lehetıség rendelkezésre álljon. Tehát ez a város érdekét szolgálta. Kockázata nem volt, mert
sikertelen pályázat esetén nem kellett volna fizetni. A dátumokon lehet vitatkozni, de a
szóbeli megállapodás alapján a Subcon Kft. teljesítése legális volt.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Amikor szeptember 27-én behozta a testület elé polgármester úr
a szerzıdést, akkor sem volt Mezıberényben döntés.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismételten elmondja, úgy tudta akkor, és ezt leírta az elızı
interpellációra adott válaszában, és ennek utána is lehet nézni, hogy Mezıberény elızı nap
határozatot hozott, és azért hozta be akkor.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Polgármester úr itt volt az elızı napi bizottsági ülésen, ahol
elmondta, hogy Mezıberény nem döntött. Ami még érdekes ebben a dologban, hogy mi
felelısek voltunk Mezıberényért, ugyanakkor Mezıberény biztosra ment, mert október 31-el
megérkezett az értesítés arról, hogy nyert a pályázat, és november 12-én döntöttek. Tehát
Mezıberényben és Békésen is akkor lett kitőzve a céljutalom jogszerően, amikor már a
feladat teljesítve volt, tehát be volt adva a pályázat. Azt pedig elég furcsának tartja, hogy
polgármester úr nem tudja, milyen összegre kötött szóban szerzıdést, amikor kisebb összeget
is behoznak testület elé, és írásban kell szerzıdést kötni. Akkor hogyan vállalt felelısséget a
Kft. felett, ha nem tudta, hogy milyen összegrıl van szó?
MUCSI ANDRÁS képviselı: Elhallgatva ezt a vitát, ha gonosz lenne azt mondaná, hogy az
MSZP haláltusájának következı felvonását látták, de nem gonosz, ezért ilyet nem mond.
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Átnézte viszont a táblázatot, és nagyon érdekes gondolatai vetıdtek fel. A 2009-ben beadott
pályázatok közül, amit az Önkormányzati Minisztériumba adtak be, egyik sem nyert, pedig
Varga Zoltán volt már ekkor a miniszter. Vagy folyamatosan gyengül a miniszter úr lobbi
ereje, jobb lett volna, ha csak képviselı marad, mert akkor sokkal több mindent el tudott
intézni. Természetesen biztosan sokat segített, de az a probléma ezekkel a békési
pályázatokkal, hogy a pontozások alapján túl magas a szakmai színvonal. Nagyon jók a
szakembereink, nagyon jó pályázatokat írnak, tehát némi szerepük nekik is van abban, hogy
nyernek a pályázataink. Ez az egész regionális rendszer antidemokratikus, mivel amikor
2006-ban a FIDESZ-KDNP szövetség nyerte meg a megyékben a választásokat, akkor hozták
létre ezeket, amirıl kiderült, hogy alkotmányellenes, és mégis így osztogatják a pénzeket.
Azzal egyetért, hogy dolgozott az említett két országgyőlési képviselı, hívják meg ıket
mindenképpen az átadásokra.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nyilván dolgoztak az említett képviselık, feltételezik, hogy
Szalai László képviselı igazat mond. Pillanatnyilag jóhiszemően járnak el, elhiszik, hiszen ez
a feladatuk az országgyőlési képviselıknek, ahogyan az önkormányzatnak az a feladata, hogy
pályázatot nyerjen a város.
MIKLÓS LAJOS képviselı: A sikerdíjjal kapcsolatban felmerül, hogy feleslegesen fizettek.
Kérdezi, hogy mikor a gázközmő vagyon után 5%-ot kifizettek a TÖOSZ-nak sikerdíjként az
akkor köztudottan MSZP-s vezetéső önkormányzatok, amely kb. 15 millió Ft volt, a többiek,
akik nem voltak tagjai ennek a szervezetnek, azok megkapták-e? Ha igen, akkor ilyen
megfontolás alapján kidobtak a város pénzébıl 15 millió Ft-ot, és errıl Szalai úr nem beszél,
csak errıl a kerékpárútról, amit már nagyon sokszor elmondott, és nem tudja, hogy hányszor
akarja még elmondani.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Mucsi úrnak azt mondja, hogy nem gonosz, csak politizál.
Abban szerencsére nincs közöttük vita, hogy nagyon sokan tudnak jó pályázatot írni, és a sok
jó pályázat közül az nyer, akinek van bizonyos hátszele.
Abban viszont vita van közöttük, hogy hogyan volt az a regionális dolog, mert a választások
elıtt a parlamentben pont a FIDESZ nem szavazta meg, hogy a pénz átkerüljön mások
döntéséhez, így a választások után, amikor többségbe kerültek a FIDESZ-es önkormányzatok,
maradt a régiónál.
A Miklós Lajos képviselı által elmondottakkal kapcsolatban elıadja, hogy két nagy
különbség van a kettı között. A TÖOSZ egy önkormányzatokból alakult cég, míg a Subcon
Kft. egy magáncég, ami fél éve alakult munkavédelmi szakemberekbıl, és nagyon furcsán ı
tud a legjobban lobbizni Békés kerékpárútja érdekében. Szerinte más döntés alapján kapta
meg Békés a támogatást.
Azt ık is látták, hogy eleinte nem nyertek a város pályázatai, ezután ültek le a két
országgyőlési képviselıvel, és a segítségüket kérték. Minden pályázatot természetesen nem
nyerhetnek meg, ez régen sem volt így.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Ezek után már csak egy gondolat jutott eszébe, hogy
milyen kár, hogy 1998 és 2006 között Varga Zoltán nem tudta az elızı önkormányzatot
támogatni.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy hiszi, hogy errıl a vitát befejezhetik, mert a tények
magukért beszélnek. Sok pályázatot nyert a város, jó, hogy nyertek, és próbálják közösen a
saját erıt elıteremteni. Örül, hogy Szalai képviselı úr meg van elégedve az apparátus
munkájával. Ennek maga is örül. Egyezzenek meg abban, hogy ık meg nem akadályozzák
meg, hogy a pályázatok nyerjenek, ezt kéri tolmácsolni a két választott országgyőlési
képviselı felé. Már ez is érdem.
Mivel további hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
203/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzati
pályázatok eredményérıl szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

A képviselı-testület 2009. II. félévi munkaterve

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az alábbi
kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a munkatervet:
Augusztusra javasolják felvenni:
10. napirendi pontként: A víz- és csatornadíjakon képzıdött fejlesztési alap felhasználásának
tervezete
Az októberre 5. napirendi pontként tervezett: LISZ Kft. beszámolója a kishajó kikötı
üzemeltetésének elsı három negyedéves teljesítésérıl szóló elıterjesztést javasolják áttenni
novemberre.
MUCSI ANDRÁS képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság tagja: A bizottság is
megtárgyalta, és támogatta az elıterjesztett javaslatot.
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság is
megtárgyalta a munkatervi javaslatot, melyet az alábbi kiegészítéssel javasolnak elfogadásra:
Október hónapban tekintse át a képviselı-testület a gazdasági válság hatásait a városban,
különös tekintettel a szociális kérdésekre, mivel ez már felkészülést is jelent a következı évre.
Kérdések

- észrevételek:

SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az I. félévi munkatervben áprilisra tervezték be a közterülethasználatról szóló rendelet módosítását. Akkor polgármester úr azt mondta, hogy ezután
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fogják kezdeményezni ennek a módosítását, azonban most a II. félévi javaslatban nem látja. A
tegnapi bizottsági ülésen egyértelmően kiderült, hogy jelenleg érvényes rendeletek szerint
jegyzı asszony kezében nincs elég eszköz ahhoz, hogy fellépjen a plakátolókkal szemben.
Június 18-án polgármester úr azt nyilatkozta egy újságban, hogy kezdeményezni fogja az
eddiginél részletesebben szabályozni a rendeletekben a közterületi hirdetéseket. Úgy
gondolja, mindenkinek érdeke, hogy ne lógjon a városközpontban egy csomó plakát.
Javasolja, hogy az I. féléves munkatervbıl elmaradt rendelet-módosítást a szeptemberi ülés
napirendjére vegyék fel.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett munkatervi javaslatot a most elhangzott javaslatokkal együtt.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
204/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2009. II. félévi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
Augusztus hónap:
1.)

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.
félévi teljesítésérıl
Izsó Gábor polgármester
Elıterjesztı:
Elıkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság

2.)

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi költségvetési rendeletének
módosítása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság

3.)

Békés Város Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Elıkészítésben részt vesz:
Bizottság

4.)

Lakásbérletrıl szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottság

5.)

Belsı piaci szolgáltatásokról szóló irányelv harmonizációjával kapcsolatos
rendelet-módosítások
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottság
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6.)

Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

7.)

Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
Izsó Gábor polgármester
Elıterjesztı:
Elıkészítésben részt vesz:
Pénzügyi Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
8.) Beszámoló a Békés-Tarhosi Zenei Napok rendezvényérıl
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Kulturális és Sport Bizottság
9.) Vállalkozói Alapítvány létrehozása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottság, Pénzügyi Bizottság
10.) Víz- és csatornadíjakon képzıdött fejlesztési alap felhasználásának tervezete
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Pénzügyi Bizottság

Szeptember hónap:
1.)

Beszámoló Békés Város környezeti állapotáról
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Egészségügyi és Szociális Bizottság

2.) Beszámoló a Békési Kistérségi Társulás munkájáról
Elıterjesztı:
Balog István irodavezetı
Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésben részt vesz:
3.) Tájékoztató a Békés várost érintı belvízhelyzetrıl, felkészülésrıl,
Élıvíz-csatorna állapotáról
Elıterjesztı:
KÖVIZIG Igazgató Gyula
Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésben részt vesz:
4.) Tájékoztató a Közútkezelı Kht. tevékenységérıl Békés város és környékén
Elıterjesztı:
Közútkezelı Kht. Vezetıje Békéscsaba
Elıkészítésben részt vesz:
Pénzügyi Bizottság
5.) A közterület-használatról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi
Bizottság
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Október hónap:
1.) Beszámoló a Békési Kistérségi Általános Iskola elmúlt évi munkájáról és
mőködésérıl
Elıterjesztı:
Kistérségi Igazgató
Elıkészítésben részt vesz:
Kulturális és Sport Bizottság
2.) Beszámoló a Békési Kistérségi Óvoda elmúlt évi munkájáról és mőködésérıl
Elıterjesztı:
Kistérségi Óvodavezetı
Elıkészítésben részt vesz:
Kulturális és Sport Bizottság
3.) Beszámoló a közfoglalkoztatási terv háromnegyedéves végrehajtásáról
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Pénzügyi Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
4.) Beszámoló a Madzagfalvi napok rendezvény lebonyolításáról
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Kulturális és Sport Bizottság
5.) Tájékoztató a Dánfoki Üdülıközpont 2009. évi mőködésérıl
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésben részt vesz:
6.)

Békés Város Turisztikai Koncepciója
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Kulturális és Sport Bizottság

7.)

A gazdasági válság hatásai Békés városban, különös tekintettel a
szociális kérdésekre
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

November hónap:
1.)

Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének
I-III. negyedévi teljesítésérıl
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság

2.)

Békés Város Önkormányzata 2009. I-III. negyedévi költségvetési
rendeletének módosítása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság

3.)

Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója
k ö z m e g h a l l g a t á s keretében
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
részt
vesz:
Valamennyi
Bizottság
Elıkészítésben
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4.)

LISZ KFT beszámolója a kishajó kikötı üzemeltetésének elsı
három negyedéves teljesítésérıl.
Elıterjesztı:
Méri Zoltán ügyvezetı
Elıkészítésben részt vesz:
Pénzügyi Bizottság

5.) A 2010. évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása
Elıterjesztı:
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı
Elıkészítésben részt vesz:
Pénzügyi Bizottság
6.)

Köztisztviselık 2010. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása
Elıterjesztı:
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı
Elıkészítésben részt vesz:
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottság

7.) Békés Város lakosságának népegészségügyi helyzetérıl tájékoztató
Elıterjesztı:
Dr. Benedekfi Katalin ÁNTSZ kistérségi
tisztifıorvos, Dr. Rácz László EEI
fıorvosa
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Elıkészítésben részt vesz:
8.) Üresen álló önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottság, Pénzügyi Bizottság
December hónap:
1.)

Békés Város Képviselı-testülete 2010. I. félévi munkaterve
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság

2.)

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Pénzügyi Bizottság

3.)

A 2009. évi piaci díjtételek meghatározása (rendeletmódosítás)
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Pénzügyi Bizottság,
Elıkészítésben részt vesz:
Ügyrendi, Lakásügyi
Közrendvédelmi Bizottság

4.) Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi pályázati lehetıségeinek
kihasználtságáról
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Pénzügyi Bizottság
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A bizottságok munkaterveihez az alábbi javaslatok érkeztek; a képviselı-testület
javasolja, hogy azokat a bizottságok tárgyalják meg:
Egészségügyi és Szociális Bizottság:
Augusztus hónapban:
Tájékoztató az épülı uszodai beruházásról
November hónapban:
Szociális pénzeszközök felhasználásának áttekintése
Kulturális és Sport Bizottság:
Augusztus hónapban:
Beszámoló a Madzagfalvi Napok elıkészületeirıl
Pénzügyi Bizottság:
Augusztus hónaban:
Tájékoztató az épülı uszodai beruházásról
November hónapban:
Tájékoztató a peremkerületi program keretében megvalósult fejlesztésekrıl
Minden képviselı-testületi ülésen:

Határidı:
Felelıs:

1.)

A napirendi pontok tárgyalása elıtt a polgármester:
- beszámol a képviselı-testület két ülése között történt fontosabb
eseményekrıl, értekezletekrıl,
- beszámol a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

2.)

A napirendi pontok tárgyalása után:
- a képviselı-testület megtárgyalja az egyéb elıterjesztéseket,
- a képviselı-testület megtárgyalja az egyéb bejelentéseket, valamint a
képviselık interpellációit.
értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb

elıterjesztések

1.) Békés város jelképeirıl és a helyi elismerések adományozásáról szóló rendelet
módosítása
IZSÓ GÁBOR polgármester: Tisztelettel köszönti Cs. Nagy Zsolt urat, aki országzászló
szakértı, és elég régóta foglalkozik ezzel a témával. Úgy gondolták, ha ilyen nagy
tapasztalattal rendelkezik országos szinten, akkor talán az országzászló sorsát illetıen egy
autentikus véleményt hallhatnak, és olyan jó megoldást találunk, amely általánosan
elfogadott, és a történelmi hagyományoknak megfelel. Azt javasolja, hogy elıbb az
országzászlóról beszéljenek, utána a többi zászlóról. Megadja a szót a szakértınek.
CS. NAGY ZSOLT országzászló szakértı: Köszöni a szót és a meghívást polgármester, illetve
alpolgármester úrnak. 12 éve kezdett el foglalkozni az országzászlókkal, és az utóbbi egynéhány évben megkeresi a polgármestereket is, és próbálja elérni, hogy minél több
országzászlót állítsanak vissza országosan. E mellett győjtést is végez, mert könyvet is készít
a témából. A mai Magyarország területén kb. 500 országzászló volt, és ennek jelentıs része a
mai napig áll, csak általában nem abban a formában, amiben annak idején elkészítették ıket.
Békés Városának az országzászlaját 1934. április 8-án avatták fel, és itt állt a polgármesteri
hivatal elıtt. Pár fotót is mutat róla. A legjobb fotón látható rajta a magyar címer, a „Hiszek
egy…”volt jobb oldalon, a bal oldalon pedig a Szózat sorai láthatók. A hátsó oldalon egy
angol képviselınek a „Magyarországnak van helye a nap alatt” mondata olvasható. A
negyedik oldal szövege nem ismert. Az új képeket gondolja, mindenki ismeri. Az utóbbi
idıben elég sok országzászlót visszaállítottak, pl. Gyırben található az egyik legszebb.
Bemutatja a balassagyarmati, dobozi, Budapest XVII. kerületi, rákoskeresztúri országzászlók
képeit.
Hallotta, hogy Békésen Trianon Emlékmővet akarnak létrehozni. Azt gondolja, hogy ahol volt
országzászló, ott megteszi az, sıt sokkal többet jelent, mint egy szimpla Trianon Emlékmő.
Kapott egy tervezetet az országzászló helyben megfogalmazott leírásáról, melyet az általa
javasolt szöveggel egészített ki. Tehát az országzászló nem a magyarság összetartozását
jelentette, hanem Magyarország szétszakítottságát, amelyrıl szükségesnek tartja
megemlékezni. Több helyen állították vissza az országzászlót, és sehol sem volt semmiféle
diplomáciai bonyodalom belıle. Nagyon sok országzászlón megvannak az elcsatolt területek,
és a lobogó félárbocon volt, nem az árboc tetején. Véleménye szerint nem a Honfoglalás
Téren kellene felállítani, hanem vissza kellene hozni ide a Városháza elé, mert ha lehetıség
van rá, minden emlékmővet az eredeti helyén és az eredeti formájában kell visszaállítani.
Kétféle zászló volt rajta, az egyik volt a díszlobogó, amelyet ünnepi alkalmakkor húztak fel,
jelmondata az volt, hogy „Így volt, így lesz”, és a középcímer volt rajta. Egy hiteles
helyreállításnál ezt kell visszaállítani. Díszırségek álltak mellette, ez volt a lényege, és két
óránként váltották egymást. Ez természetesen nem folyamatos éjjel-nappali ırzés volt, hanem
csak ünnepi alkalmakkor. Annak idején minden vasárnap.
Látott egy gondolatsort az elıterjesztésben, hogy milyen ünnepeket ünnepelnek Békésen. Ezt
még javasolja kiegészíteni a következı kettıvel: „Magyar Hısök Napja”, amelyet május
végén ünnepelünk most is, csak kevésbé elterjedt, mint régen, pedig akkor jelentıs ünnep
volt, és jó lenne visszahozni. Tudják, hogy Július 4. az Trianon, és az országzászlónál kellene
az ünnepséget megtartani. Annak idején minden jelentıs ünnepet az országzászlónál tartottak
meg. Október 6-át sem szabad elfelejteni, az Aradi Vértanúk kivégzésének az évfordulóját.

20
Javasolja még, hogy amikor ünnepséget rendeznek az országzászlónál, a nemzeti „Hiszek
egy…”-et is mondják el, mert ezt is elmondták régen minden ilyen ünnepségen, és javasolja
továbbra is megtartani ezt, mint hagyományt.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni, hogy elfogadta a meghívást, és elmondta ezeket a
gondolatokat, illetve javaslatokat tett arra, hogy miket vegyenek be a tervezetbe. Biztos
benne, illetve reméli, hogy ezeket meg fogják fontolni, és figyelembe fogja venni a képviselıtestület.
Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Több példát láttak, némelyik országzászlón volt nemzeti címer,
volt amelyiken nem. Ezzel kapcsolatban nem hangzott el javaslat. Csak a nemzeti színő zászló
lesz, vagy rajta lesz a nemzeti címer is? Mert ezt be kell írni a rendelet-tervezetbe.
A többit pedig a bizottságok még nem tárgyalták meg, és ellentmond a testület által korábban
elfogadott koncepciónak, hogy a Honfoglalás Téren kívánják felállítani a Trianon
Emlékmővet.
MUCSI ANDRÁS képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság tagja: A bizottság is
megtárgyalta az elıterjesztést, amelyet egyelıre vitaanyagnak tekintenek, és úgy látja, hogy
ebben egyelıre konszenzus van.
A szakértı is említette Trianon, illetve Október 6. megünneplését. A Magyar Hısök Napja új
számára, amely úgy tudja, hogy Buda visszafoglalásának évfordulója, és a honvédséghez
kapcsolódik. Már van precedens, ebben az évben a Kulturális Központ rendezte meg, tehát
egyfajta városi megemlékezésnek tekinthetı a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja,
február 25., illetve április 16., a Holokauszt Áldozatainak Emléknapja. Javasolja, hogy ezeket
is vegyék be a városi ünnepségek sorába.
Támogatja azt a javaslatot, hogy az országzászlót hozzák be a Városháza elé. Viszont a
Honfoglalás Téren jónak tartaná a történelmi zászlók emlékparkjának a kialakítását. Ez
problémás olyan szempontból, hogy 23 történelmi zászló van, amit a miniszterelnök, illetve a
köztársasági elnök beiktatásánál szoktak bevonultatni a magyar országgyőlésbe. Ezek között
található többek között az Árpád-sávos zászló, amit baloldalról elıszeretettel elleneznek.
Ezzel kapcsolatban személyesen hozzáfőzi, hogy a Árpád-sávos zászlót nem szabad
összemosni a nyilas zászlóval. Az Árpád-sávos zászló négy vörös és három ezüst vágású
zászló, a nyilas zászló öt vörös és négy ezüst, ráadásul abban benne van a nyilaskereszt is.
Ráadásul a Nemzetbiztonsági Hivatal címerében is 2001-tıl benne van az Árpád-sávos pajzs
és egy turulmadár. Azt mindenesetre megfontolásra alkalmasnak tartaná, hogy ezen a téren öt
zászlót helyezzenek el: Az 56-os lyukas zászlót, a ’48-as gyalogsági zászlót, II. Rákóczi
Ferenc fejedelem zászlaját, a Hunyadiak zászlaját, és az eredeti Árpád-sávos zászlót abban a
formában, ami most is kint van. Annak a térnek így történelmi emlékhely jellege lenne, az
országzászlót pedig behoznák az eredeti helyére a Városháza elé.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság is megtárgyalta elıterjesztést, és szintén az volt a véleménye, hogy a
felvetettekkel egészítsék ki, és az augusztusi testületi ülésre hozzák vissza.
Kérdése a békési zászlótartóval kapcsolatban hogy lehet-e tudni azt, hogy a negyedik oldalán
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mi volt? Mert akkor az alapján lehetne rekonstruálni.
CS. NAGY ZSOLT országzászló szakértı: Ez utóbbi kérdéssel kapcsolatban elıadja, hogy a
negyedik oldal szövege nem ismert. Tehát vagy kutatni kellene, vagy ki kellene rá találni
valamit. Elképzelhetı, hogy valamilyen ábra is volt a zászlótartó túloldalán, akár egy
Magyarország-térkép. Ha nem tudják felkutatni, akkor javasolja, hogy egy NagyMagyarország térképet helyezzenek el a hátoldalára, amely a Polgármesteri Hivatal felıl van.
A negyedik oldalára javasol esetleg az avatáson jelenlévı személynek egy gondolatát,
melynek utána néz, és szívesen segít ebben.
Szalai László képviselı kérdésére válaszolva elıadja, hogy minden esetben középcímeres
lobogó volt a díszlobogó, és rajta volt a jelmondat, hogy „Így volt, így lesz”. A
hétköznapokon pedig leengedett sima piros-fehér-zöld lobogó is, és kiscímeres, ma
használatos lobogó is. Azonban az ünnepi alkalmakkor a középcímeres, jelmondatos lobogó a
használatos.
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı: Csökmei László városi fıépítésszel beszéltek arról, hogy jó
volna ezt a gondolatsort továbbfolytatni, és még komplexebb rendeletet alkotni, amelybe
beleférne az a zászlórengeteg is, amely most itt van a város központjában, és teljesen
feleslegessé válik, ha behozzák az országzászlót a Városháza elé, a régi helyére. A
Honfoglalás Téren pedig az eredeti elképzeléseknek megfelelıen létrehoznak egy történelmi
emlékparkot. Viszont megfontolásra javasolják azt az ötletet, hogy a Békéscsaba felıl bejövı
út mellett, a Sipaki Cukrászda elıtti térre helyezzék át a fıtéren lévı zászlósort. A városba
érkezık ezzel a zászlósorral találkoznának elıször. Ezzel azt a teret is rendbe tudnák tenni,
mert jelenleg parlagon hever.
CSÖKMEI LÁSZLÓ ERIK városi fıépítész: Akkor valószínőleg egy koncepcióba lehetne
rendezni az emlékmőveknek a helyzetét. A Niké szobornak is meg kellene találni a helyét,
illetve ha van bármilyen más javaslat emlékmővek elhelyezésére, pl. a Ligetbe, vagy az
egykori kézilabda pálya helyén lévı területre, akkor ezt együtt meg tudnák tenni, nem
darabonként és alkalmanként.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy látja, hogy az országzászló kapcsán kibontakozott egy
olyan kép, hogy ezeknek a zászlóknak, nemzeti jelképeknek, szobroknak, illetve
mőemlékeknek a végleges, vagy további elhelyezésével bıvebben kell foglalkozniuk, ki kell
érlelni ezeket a gondolatokat. A ma elhangzottak is nagyon fontosak voltak. Az a javaslata,
hogy köszönjék meg, és vegyék tudomásul Cs. Nagy Zsolt úrnak a tájékoztatását, az anyagot
tárgyalják tovább, és térjenek vissza rá a szeptemberi testületi ülésen azzal, hogy a nemzeti
zászló, a fıtéren elhelyezett zászlók, illetve az emlékmővek elhelyezésérıl is alkotnak egy
rendeletet.
CS. NAGY ZSOLT országzászló szakértı: A Mucsi András képviselı által elmondottakhoz
pontosításképpen elıadja, hogy a Magyar Hısök Napja nem Budavár visszafoglalásának állít
emléket, hanem az összes hısi halottnak, akik bármilyen háborúban meghaltak, tehát nem a
honvédséghez kötıdik.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a szakértınek a testületi ülésen való részvételét.
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy most ne alkossák meg az elıterjesztett rendeletet,
hanem azt nyilvánítsák tárgyalásra alkalmasnak azzal, hogy az elıbbiekben
megfogalmazottak szerint a szeptemberi testületi ülésen térjenek vissza rá.
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Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Barkász Sándor képviselı elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 13 fı.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
205/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Békés város jelképeirıl
és a helyi elismerések adományozásáról szóló rendelet
módosítására elıterjesztett rendelet-tervezetet további
tárgyalásra alkalmasnak tartja. Felkéri polgármesterét,
hogy a vitában elhangzottak figyelembevételével a
szeptemberi testületi ülésre terjessze elı a rendelettervezetet.
Határidı: értelem szerint, illetve
beszámolásra: 2009. szeptemberi testületi ülés
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

2.) A közterület-használatról szóló rendelet módosítása
MUCSI ANDRÁS képviselı: Mint ötletgazda elıadja, felvetıdött az a kérdés, hogy a
játszótér 21 órakor történı bezárása után hogyan tudják biztosítani az állagmegóvást. Ezzel a
szabályozással a polgárırség és a rendırség ellenırizheti az ott tartózkodást, és a
rendbontókkal, rongálókkal szemben fel tud majd lépni. A parkır alkalmazásával minden
bizonnyal jobban meg tudják óvni a Ligetet, a játszóteret, és annak berendezési tárgyait. Meg
kell viszont oldani a játszótéren, illetve a grundon tartózkodók kiszolgálására nyilvános WC
létrehozását, mivel fıleg a Kulturális Központ WC helyiségét használják, és sok esetben nem
rendeltetésszerően. Ezért mindenképpen rendet kellene tenni ezen a téren is.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és támogatta az elıterjesztést. Úgy gondolja jogos az a
félelem, hogy tönkre fogják tenni ezt a játszóteret, ha nem tesznek hathatós lépéseket, ugyanis
három napon használat után már a csúszdát összetörték, amelynek a teherbírása 140 kg, ezért
nem valószínő, hogy a kisgyermekek használták. Nagyon helyesnek tartja, hogy 21 órakor
bezárják a játszóteret és lelakatolják a játékokat, így a rongálásoknak is elejét tudják venni.
KISS TAMÁS ügyintézı: Szalai képviselı úr a II. félévi testületi munkaterv tárgyalásánál
elmondta, hogy nem tartja kielégítınek a városközpontban történı plakátelhelyezés
szabályozását. Ezzel kapcsolatban elıadja, hogy egyrészt a köztisztaság fenntartásáról szóló
9/2002. (II. 29.) számú KT rendelet 10. §-a szabályozza a választási plakátok eltávolítását,
illetve elhelyezését, melynek betartására tisztelettel szeretné megkérni pártállásától
függetlenül valamennyi képviselıt. Az egyéb hirdetményekkel kapcsolatban pedig a
közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 30.) KT rendelet 8. §-a kimondja, hogy
hirdetményt, falragaszt nem hirdetés céljára szolgáló köztéri berendezéseken elhelyezni tilos.
A végrehajtást nagyban nehezíti az, hogy az önkormányzatnak, illetve a polgármesteri
hivatalnak nyomozati jogköre nincs. Ha a rendırség, vagy a polgárırség tetten tudná érni az
illegális plakátelhelyezıket, az nagyban tudná segíteni a munkájukat, de ilyenre még sajnos
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nem volt precedens.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni a választ, de majd az elfogadott munkatervnek
megfelelıen majd a szeptemberi testületi ülésen visszatérnek erre a kérdésre.
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Egyetért azokkal, akik a játszóterek berendezéseit meg
akarják védeni, de a kamasz korosztálynak is biztosítani kellene, hogy valahová leüljenek,
ezért javasolja a köztéri padok számának az emelését.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Köszöni a tájékoztatást, de ezeket a szabályozásokat ismeri.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyelıre átmeneti intézkedésként leláncolták a hintákat és a
libikókát. Az éjszaki ırzésrıl is megpróbálnak gondoskodni. Egyébként a térfigyelı kamerarendszerre benyújtott pályázat folyamatban van, ha elkészül, hathatós segítséget fog nyújtani
az éjszakai randalírozókkal szembeni fellépéshez.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett
rendelet-tervezetet.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Barkász Sándor képviselı ismét jelen van, így a
szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 14 fı.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi r e n d e l e t e t alkotja.
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
18/2009. (VI. 26.) r e n d e l e t e :
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL
szóló 23/2007. (VI. 30.) rendelet
módosításáról:
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.

3.) Alapító okiratok módosítása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és azzal
a kiegészítéssel javasolja elfogadásra, hogy az intézmények alapító okirata egészüljön ki az
iránytó szerv megjelölésével, mert ez mindegyikbıl kimaradt.
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság is
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság szintén támogatja az elıterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot a fenti kiegészítés figyelembevételével.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
206/2009. (VI. 25.) határozata:
I.
Békés Város Képviselı-testülete a 120/2009. (04.30.) számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
II.
Békés Város képviselı-testülete felülvizsgálta az önkormányzat feladat ellátásának módját,
azon módosítani nem kíván. Az intézmények alapító okiratait a jelenlegi állapot szerint a
törvényi elıírásoknak megfelelıen módosítja.
III.
Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor
önkormányzataként a Békési Kistérségi Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1./ pontja [Alapító]az alapítók felsorolásával, az alapítás idejének, a
fenntartó és a felügyeleti szerv megjelölésével bıvül:
A/ Alapítók
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései:
Neve
Békés Város Képviselı-testülete
Székhelye
5630 Békés, Petıfi u. 2.
Alapító határozat száma
239/2008. (V. 29.)
Neve
Tarhos Község Képviselı-testülete
Székhelye
5641 Tarhos, Petıfi u. 29.
Alapító határozat száma
59/2008. (VI. 5.)
Neve
Kamut Község Képviselı-testülete
Székhelye
5673 Kamut, Petıfi u. 106.
Alapító határozat száma
53/2008. (V. 29.)
Neve
Murony Község Képviselı-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
Képviselıje: 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, Petıfi u. 2.
Belsı ellenırzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás
5630 Békés, Petıfi u. 2.
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2. Az alapító okirat 2. pontja az alábbi C/-D/ ponttal bıvül, az eredeti C/-H/ pont számozása
D/-J/ pontra változik:
C/ Közfeladata
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 20. § (1) bek. a) pontja alapján:
- óvodai nevelés,
- kéttannyelvő német nemzetiségi
nevelés-oktatás
D/ Besorolása
tevékenység jellege
közszolgáltatás fajtája
feladat-ellátási funkciója

közszolgáltató költségvetési szerv
közintézmény
önállóan mőködı és gazdálkodó
költségvetési szerv
ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138
Budapest, Népfürdı u. 24-26.

Számlavezetı
pénzintézet

Bankszámlaszáma
11998707-04606873-00000000
Adónyilvántartási
15347165 2 04
száma
3. Az alapító okirat 3-4. pontja törlésre kerül.
4. Az alapító okirat 5. pontjának sorszámozása 2. K/ pontra módosul és az alábbi mondattal
egészül ki: „Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi
eszköznek minısített ingóságok beszerzésérıl, selejtezésérıl, értékesítésérıl a fenntartó
hozzájárulásával dönthet.”
5. Az alapító okirat 6. pontja [Az intézmény feladatai] helyébe az alábbi 3. pont lép: az
intézmény szakmai feladatai a logopédiai ellátás szakfeladatttal bıvül, a TEÁOR számok
helyébe a jelenleg érvényes és 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladat-számok lépnek
3.

Az intézmény tevékenységei
A/ Alaptevékenységek

Megnevezés

Szakfeladat
száma
2009.12.31-ig
Óvodai nevelés

Óvodai nevelés
Integrációs óvodai nevelés
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai
nevelés, ellátás: két tannyelvő német
nemzetiségi nevelés, oktatás

Szakfeladat száma
2010. jan. 1-tıl

8510111
80111-5

Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai
80112-6
nevelése, ellátása
Ifjúság-egészségügyi gondozás
85191-2
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

8510131

8510121
8690421
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Logopédiai ellátás

80521-2

8560111

55231-2
55241-1
Vagyongazdálkodás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
70101-5
üzemeltetése
B/ Kiegészítı tevékenységek

5629121
5629171

Közétkeztetés
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés

6820021

C/ Kisegítı tevékenységek
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
70101-5
6820023
üzemeltetése
A kisegítı tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 10 %-át.
D/ Vállalkozási tevékenységek
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
6. Az alapító okirat 7. pontja sorszámozása 4. pontra változik és a 4. A/ ponttal egészül ki; a
4.B/ pont az intézményvezetı helyettese és az intézményvezetı gazdasági helyettese
bekezdésekkel bıvül:
4.

Foglalkoztatási jogviszonyok
A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl
B/ Magasabb vezetık, vezetık jogállása, kinevezésének rendje
Az intézmény vezetıje
- Magasabb vezetı beosztású dolgozó
- Békés Város Önkormányzata bízza mega Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás tagtelepülései képviselı-testületei véleményének kikérésével pályázat
útján 5 év határozott idıre
Az intézményvezetı helyettese
- magasabb vezetı beosztású dolgozó
- Az intézmény vezetıje bízza meg pályázat útján határozatlan idıre
Az intézményvezetı gazdasági helyettese
- magasabb vezetı munkakörő dolgozó
- Pályázat útján határozatlan idıre kerül kinevezésre.
Tagintézmény vezetı
- vezetı beosztású dolgozó
- Az intézmény vezetıje bízza meg a tagintézmény székhelye szerinti települési
önkormányzat véleményének kikérésével pályázat útján 5 év határozott idıre
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7. A módosítások a törzskönyvi nyilvántartásba vétel idıpontjával, a szakfeladat szám
változások 2010. január 1-jével lépnek hatályba.
8. A Békési Kistérségi Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
Békés Város Képviselı-testülete mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
gesztor önkormányzata a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
IV.
Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor
önkormányzataként a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1./ pontja [Alapító]az alapítók felsorolásával, az alapítás idejének, a
fenntartó és a felügyeleti szerv megjelölésével bıvül:
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
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. Az alapító okirat 2. pontja az alábbi C/-D/ ponttal bıvül, az eredeti C/ pont sorszámozása
B/ pontra módosul.
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
D/ Besorolása
tevékenység jellege
közszolgáltatás fajtája
feladat-ellátási funkciója

közszolgáltató költségvetési szerv
közintézmény
önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138
Budapest, Népfürdő u. 24-26.
11600006-00000000-24003825
15583556-2 04

Számlavezető
pénzintézet
Bankszámlaszáma
Adónyilvántartási
száma
3. Az alapító okirat az alábbi 2. G/ ponttal egészül ki, 2. D/ pontja helyébe az alábbi 2. H/
pont lép:
G/ Intézményegységei
a/

Általános Iskola
5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
Évfolyamok száma
Tanulócsoportok száma
Felvehető tanulók száma
b/ Alapfokú Művészeti Iskola
5630 Békés, Petőfi u. 1.
Évfolyamok száma
Felvehető tanulók száma
zeneművészeti ág
táncművészeti ág (néptánc)
c/ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
5630 Békés, Kossuth u. 4.
H/ Tagintézmények, feladat-ellátási helyek
Neve

8
80
2080

10
300
450

Címe
5630 Békés, Szánthó A. u. 3.
Karacs Teréz Tagiskola
5630 Békés, Rákóczi u. 8.
5630 Békés, József A. u. 12.
Hepp Ferenc Tagiskola
5630 Békés, Petőfi u. 42.

Megjegyzés
felső tagozat
alsó tagozat
2 kihelyezett alsó
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Kamuti Tagiskola
Muronyi Tagiskola
Tarhosi Tagiskola

5673 Kamut, Petőfi u. 49.
5672 Murony, Ady E. u. 5-7.
5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51.

Művelődési Ház

5673 Kamut, Petőfi u. 47.

tagozatos osztály
alsó tagozat

néptáncoktatás,
bérlemény

4. Az alapító okirat 2. E/ pontja sorszámozása 2. I/ pontra módosul.
5. Az alapító okirat 3-5. pontja törlésre kerül.
6. Az alapító okirat 6. pontjának sorszámozása [az intézmény vagyona] 2. J/ pontra módosul
és az alábbi mondattal egészül ki: „Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár
szerint rendelkezik. A tárgyi eszköznek minısített ingóságok beszerzésérıl, selejtezésérıl,
értékesítésérıl a fenntartó hozzájárulásával dönthet.”
7. Az intézmény alapító okirata 7. pontja [Az intézmény feladatai] helyébe az alábbi 3. pont
lép: a feladatok TEÁOR besorolása helyébe a jelenleg érvényes és 2010.01.01-tıl hatályos
szakfeladat-számok lépnek. Az iskola feladata a sportiskolai szakfeladattal bıvül.
3.

Az intézmény tevékenységei
A/ Alaptevékenységek

Megnevezés
Alapfokú oktatás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1-4. évfolyamon
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása nyelvi-irodalmi-kommunikációs (Zsolnay)
módszerrel 1-4. évfolyamon

Szakfeladat
száma 2009.
12. 31-ig

Szakfeladat
száma 2010.
jan. 1-től

80121-4

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
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

8520111
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Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon:
roma népismeret és nyelvoktatás
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
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni
nevelése
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5-8. évfolyamon

8520131

80122-5

8520121

8559111
80511-3

8559121
8559131

80121-4

8520211

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
emelt szintű oktatása: ének-zene, testnevelés, idegen
nyelv, matematika 5-8. évfolyamon
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

8520211
80121-4

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon:
roma népismeret és nyelvoktatás
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

8520231

80122-5

Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Iskolai sportköri, diáksport tevékenység
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Iskolai szociális munka (gyermek és ifjúságvédelem)
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

8520221

8559141
80511-3

8559151
8559161

92403-6
85191-2
85328-8
92312-7

9312041
8690421
889051
9101211
9101221
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Iskolakönyvtári szolgáltatás
Közreműködés a tankönyvellátásban
52691-5
Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
60241-7
iskolabusz
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
nevelési tanácsadás
80521-2
logopédiai ellátás
gyógytestnevelés
Alapfokú művészetoktatás
Zeneművészeti ágban:
Előképző
Fúvós tanszak:
furulya
fuvola
klarinét
szaxofon
bariton
trombita
kürt
tuba
harsona
Vonós tanszak
hegedű
cselló
Ütő tanszak
80131-3
Ütő
Zongora tanszak
zongora
További oktatott tárgyak:
szolfézs
zeneirodalom-zenetörténet
énekkar
kamarazene
zenekar: fúvós, vonós
korrepetíció
Táncművészeti ág, néptánc szak
előképző
népi játék
néptánc
folklórismeret-tánctörténet
népi ének
Művészeti tevékenységek
Zeneművészeti tevékenység
92162-8

9101231
4799011
4939091

8560111

8520311

8520321

9001211
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Táncművészeti tevékenység

92163-9

9001221

55231-2
55232-3
55241-1

5629121
5629131
5629171

70101-5

6820021

Szakfeladat
száma

Szakfeladat
száma 2010.
jan. 1-től

55241-1

5629192

Közétkeztetés
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Vagyongazdálkodás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
B/ Kiegészítő tevékenységek

Megnevezés
Egyéb étkeztetés
C/ Kisegítő tevékenységek

Megnevezés
Nem szakmai felnőtt és egyéb oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

80401-7
80402-8

Szakfeladat
száma 2010.
jan. 1-től
8559313
8559323

70101-5

6820023

Szakfeladat
száma

A kisegítő tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 10 %-át.
D/ Vállalkozási tevékenységek

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az alapító okirat 8. pontja sorszámozása 4. pontra változik. Az alapító okirat az alábbi 4.
A/ ponttal egészül ki, a 4. B/ pont szerinti vezetıi beosztások köre az intézményvezetı
helyettese, az intézményvezetı gazdasági helyettese és az intézményegység-vezetı
bekezdésekkel bıvül:
4.

Foglalkoztatási jogviszonyok
A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
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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
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
9. A módosítások a törzskönyvi nyilvántartásba vétel idıpontjával, a szakfeladat szám
változások 2010. január 1-jével lépnek hatályba.
10. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor
önkormányzataként a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számára a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete szerinti
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:
V.
Békés Város Képviselı-testülete a Békés Városi Kulturális Központ alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1./ pontja [Alapító] az alapító adatainak feltüntetésével, az alapítás
idejének, valamint a fenntartó és a felügyeleti szerv megjelölésével bıvül:
1.

Alapító
A/ Alapító
Neve
Békés Város Képviselı-testülete
Székhelye
5630 Békés, Petıfi u. 2.
Alapító határozat száma
177/2007. (V. 24.)
2007. július 1.
Alapítás ideje
B/ Fenntartó
Békés Város Önkormányzata
C/ Irányító és felügyeleti szerv
Békés Város Önkormányzata és szervei
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5630 Békés, Petıfi S. u. 2.
Belsı ellenırzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás
5630 Békés, Petıfi S. u. 2.
2. Az alapító okirat 2. b/-c/ pontjának sorszámozása 2. A/-B/ pontra változik.
3. Az alapító okirat 2. a/ pontja sorszámozása 2. E/ pontra változik.
4. Az Alapító okirat az alábbi 2. C/ - D/ ponttal bıvül:
C/ Közfeladata

A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL.
törvény 73-74. § a) pontja alapján
közmővelıdési tevékenységek támogatása,
közmővelıdés feltételeinek biztosítása

D/ Besorolása
tevékenység jellege
közszolgáltató költségvetési szerv
közszolgáltatás fajtája
közintézmény
feladat-ellátási
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv
funkciója
Ellátja az önállóan mőködı Békés Városi Könyvtár és Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeum megállapodásban rögzített gazdálkodási feladatait.
Számlavezetı
pénzintézet
Bankszámlaszáma

5.
6.
7.

8.

3.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138 Budapest,
Népfürdı u. 24-26.
11600006-00000000-25170777
11600000-00000000-34059724
15583563 2 04

Adónyilvántartási
száma
Az alapító okirat 2. d/ - e/ pontjának sorszámozása 2. E/ - F/ pontra változik.
Az alapító okirat 3-4. pontja törlésre kerül.
Az alapító okirat 5. pontjának sorszámozása 2. J/ pontra módosul és az alábbi mondattal
egészül ki: „Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi
eszköznek minısített ingóságok beszerzésérıl, selejtezésérıl, értékesítésérıl a fenntartó
hozzájárulásával dönthet.”
Az alapító okirat 6. pontja [Az intézmény feladatai] helyébe az alábbi 3. pont lép: a
TEÁOR számok helyébe a jelenleg érvényes és 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladatszámok lépnek; az intézmény tevékenységei alap-, kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási
tevékenység bontásban kerülnek meghatározásra. A tevékenységek köre az éttermi és
mozgó vendéglátás, a könyv- és zene-, videofelvétel kereskedelemmel bıvül.
Az intézmény tevékenységei
Megnevezés
A/ Alaptevékenységek
Közművelődési tevékenységek és
támogatásuk
Művelődési központok, házak
tevékenysége
Alkotóművészeti tevékenység

Szakfeladat száma
92181-5
92181-5
92171-6

Szakfeladat száma
2010. jan. 1-től
9105011
9105021
9003001
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Máshová nem sorolt egyéb
szórakoztatási tevékenység
Szabadidősport- (rekreációs sport-)
tevékenység és támogatása
Nemzeti ünnepek szervezése,
lebonyolítása
Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények szervezése, lebonyolítása
Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése
Civil szervezetek program- és egyéb
támogatása
Kulturális műsorok, rendezvények,
kiállítások szervezése
Máshová nem sorolt egyéb közösségi,
társadalmi tevékenység
Mindenféle máshová nem sorolt
szabadidős szolgáltatás
Nem szakmai felnőtt és egyéb oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Kulturális képzés
Internet hozzáférés biztosítása
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
B/ Kiegészítő tevékenységek
C/ Kisegítő tevékenységek
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Egyéb postai, futárpostai tevékenység
(Télapó)
Éttermi, mozgó vendéglátás
Személygépjármű kölcsönzése vezetővel
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

92192-5

9329191

92404-7

9313011
8411911

92602-9

8411921
8230001
8903021

92601-8

9004001
9499001

93093-2

9329181

80401-7
80402-8
80401-7
93093-2

8559311
8559321
8552001
6190001

70101-5

6820021

8219003
75195-6

5320003
5610003
7711003

70101-5

6820023

Könyv-kiskereskedelem

75195-6

4761003

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

75195-6

4763003

A kisegítő tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.
D/ Vállalkozási tevékenységek
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
70101-5
6820024
bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.
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9. Az alapító okirat 7. pontja sorszámozása 4. pontra változik és a 4. A/ ponttal egészül ki; a
4.B/ pont az intézményvezetı helyettese és az intézményvezetı gazdasági helyettese
bekezdésekkel bıvül:
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 nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre
Az intézményvezető helyettese
- magasabb vezető beosztású dolgozó
- Az intézmény vezetője nevezi ki pályázat útján határozatlan időre
Az intézményvezető gazdasági helyettese
- magasabb vezető munkakörű dolgozó
- Pályázat útján határozatlan időre kerül kinevezésre.

10. A módosítások a törzskönyvi nyilvántartásba vétel idıpontjával, a szakfeladat szám
változások 2010. január 1-jével lépnek hatályba.
11. A Békés Városi Kulturális Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát Békés Város Képviselı-testülete a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete szerint fogadja
el.

VI.
Békés Város Képviselı-testülete a Békés Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az alapító okirat 1./ pontja [Alapító] az alapító adatainak feltüntetésével, az alapítás
idejének, valamint a fenntartó és a felügyeleti szerv megjelölésével bıvül:
1.

Alapító
A/ Alapító
Neve
Békés Város Képviselı-testülete
Székhelye
5630 Békés, Petıfi u. 2.
Alapító határozat száma
177/2007. (V. 24.)
2007. július 1.
Alapítás ideje
B/ Fenntartó
Békés Város Önkormányzata
C/ Irányító és felügyeleti szerv
Békés Város Önkormányzata és szervei
5630 Békés, Petıfi S. u. 2.
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Belsı ellenırzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás
5630 Békés, Petıfi S. u. 2.
2. Az alapító okirat 2. b/- c/ pontjának sorszámozása 2. A/-B/ pontra változik.
3. Az alapító okirat 2. a/ pontja sorszámozása 2. E/ pontra változik.
4. Az Alapító okirat az alábbi 2. C/ - D/ ponttal bıvül:

5.
6.
7.

8.

C/

Közfeladata

D/

Besorolása
tevékenység jellege
közszolgáltatás fajtája
feladat-ellátási
funkciója

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 55. §-a alapján:
nyilvános könyvtári ellátás

közszolgáltató költségvetési szerv
közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási
feladatait a Békés Városi Kulturális Központ látja el.

Számlavezető
pénzintézet

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.

Bankszámlaszáma

11600006-00000000-25170777

Adónyilvántartási
15583563 2 04
száma
Az alapító okirat 2. d/ - e/ pontjának sorszámozása 2. F/ - G/ pontra változik.
Az alapító okirat 3-4. pontja törlésre kerül.
Az alapító okirat 5. pontjának sorszámozása 2. H/ pontra módosul és az alábbi mondattal
egészül ki: „Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi
eszköznek minısített ingóságok beszerzésérıl, selejtezésérıl, értékesítésérıl a fenntartó
hozzájárulásával dönthet.”
Az alapító okirat 6. pontja [Az intézmény feladatai] helyébe az alábbi 3. pont lép: a
TEÁOR számok helyébe a jelenleg érvényes és 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladatszámok lépnek; az intézmény tevékenységei alap-, kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási
tevékenység bontásban kerülnek meghatározásra. Új feladatként került be a kulturális
rendezvényszervezés, a szakmai és nem szakmai felnıttoktatás, és a könyv- és zene-,
videofelvétel kereskedelem.
Az intézmény tevékenységei

3.

Megnevezés
A/

Szakfeladat száma

Szakfeladat száma
2010. jan. 1-tıl

92312-7

9101211

Alaptevékenységek

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása,
megırzése, védelme

9101221
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Könyvtári szolgáltatások

9101231

Internet hozzáférés biztosítása

93093-2

6190001

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

70101-5

6820021

75195-6

8219003

70101-5

6820023

Nem szakmai felnıtt és egyéb oktatás

80401-7

8559313

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

80402-8

8559323

Könyv-kiskereskedelem

75195-6

4761003

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

75195-6

4763003

B/

Kiegészítı tevékenységek

C/ Kisegítı tevékenységek
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

A kisegítı tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.
D/ Vállalkozási tevékenységek
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
70101-5
6820024
bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.
9. Az alapító okirat 7. pontja sorszámozása 4. pontra változik és a 4. A/ ponttal egészül ki:
4.
A/

B/

Foglalkoztatási jogviszonyok
A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl
Magasabb vezetık, vezetık jogállása, kinevezésének rendje
Az intézmény vezetıje
- Magasabb vezetı beosztású dolgozó
Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıre.

10. A módosítások a törzskönyvi nyilvántartásba vétel idıpontjával, a szakfeladat szám
változások 2010. január 1-jével lépnek hatályba.
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11. A Békés Városi Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
Békés Város Képviselı-testülete a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete szerint fogadja el.

VII.
Békés Város Képviselı-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1./ pontja [Alapító] az alapító adatainak feltüntetésével, az alapítás
idejének, valamint a fenntartó és a felügyeleti szerv megjelölésével bıvül:
1.

Alapító
A/ Alapító
Neve
Békés Város Képviselı-testülete
Székhelye
5630 Békés, Petıfi u. 2.
Alapító határozat száma
177/2007. (V. 24.)
2007. július 1.
Alapítás ideje
B/ Fenntartó
Békés Város Önkormányzata
C/ Irányító és felügyeleti szerv
Békés Város Önkormányzata és szervei
5630 Békés, Petıfi S. u. 2.
Belsı ellenırzés tekintetében: Békési Kistérségi Társulás
5630 Békés, Petıfi S. u. 2.

2. Az alapító okirat 2. b/-c/ pontjának sorszámozása 2. A/-B/ pontra változik.
3. Az alapító okirat 2. a/ pontja sorszámozása 2. E/ pontra változik.
4. Az Alapító okirat az alábbi 2. C/ - D/ ponttal bıvül:
C/ Közfeladata

D/ Besorolása
tevékenység jellege
közszolgáltatás fajtája
Feladat-ellátási funkciója
Számlavezető
pénzintézet
Bankszámlaszáma
Adónyilvántartási
száma

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 46. §-a alapján
múzeumi tevékenység
közszolgáltató költségvetési szerv
közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási
feladatait a Békés Városi Kulturális Központ látja el.
ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.
11600006-00000000-25170777
15583563 2 04
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5. Az alapító okirat 2. d/ pontjának sorszámozása 2. F/ pontra változik.
6. Az alapító okirat 2. e./ [intézményegységei] pontjának sorszámozása 2. G/ pontra,
megnevezése Feladat-ellátási helyek-re változik.
7. Az alapító okirat 2. f/ – g/ pontjának sorszámozása 2. H/ - I/ pontra változik.
8. Az alapító okirat 3-4. pontja törlésre kerül.
9. Az alapító okirat 5. pontjának sorszámozása 2. J/ pontra módosul és az alábbi mondattal
egészül ki: „Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi
eszköznek minısített ingóságok beszerzésérıl, selejtezésérıl, értékesítésérıl a fenntartó
hozzájárulásával dönthet.”
10. Az alapító okirat 6. pontja [Az intézmény feladatai] helyébe az alábbi 3. pont lép: a
TEÁOR számok helyébe a jelenleg érvényes és 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladatszámok lépnek; az intézmény tevékenységei alap-, kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási
tevékenység bontásban kerülnek meghatározásra. Új feladatként került be a kulturális
rendezvényszervezés, a szakmai és nem szakmai felnıttoktatás, és a könyv- és zene-,
videofelvétel kereskedelem.
3.

Az intézmény tevékenységei
Megnevezés
A/ Alaptevékenységek
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és
publikációs tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

Szakfeladat száma

Szakfeladat száma
2010. jan. 1-től
9102011
9102021

92321-5

9102031
9102041

70101-5

Könyvkiadás

6820021
5811001

22111-5
Zeneműkiadás

592014

B/ Kiegészítő tevékenységek
C/ Kisegítő tevékenységek
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

70101-5

6820023

Könyv-kiskereskedelem

75195-6

4761003

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

75195-6

4763003

A kisegítő tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.
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D/ Vállalkozási tevékenységek
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
70101-5
6820024
bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.
11. Az alapító okirat 7. pontja sorszámozása 4. pontra változik és a 4. A/ ponttal egészül ki:
4.
A/

B/

Foglalkoztatási jogviszonyok
A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl
Magasabb vezetık, vezetık jogállása, kinevezésének rendje
Az intézmény vezetıje
- Magasabb vezetı beosztású dolgozó
Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıre.

12. A módosítások a törzskönyvi nyilvántartásba vétel idıpontjával, a szakfeladat szám
változások 2010. január 1-jével lépnek hatályba.
13. A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát Békés Város Képviselı-testülete a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete szerint
szerint fogadja el.

VIII.
Békés Város Képviselı-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelıintézet alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1./ pontja [Alapító] az alapító adatainak feltüntetésével, az alapítás
idejének, valamint a fenntartó és a felügyeleti szerv megjelölésével bıvül:
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

42
Békés Város Önkormányzata
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. Az alapító okirat 2. c/ pontja sorszámozása 2. E/ pontra változik.
3. Az Alapító okirat az alábbi 2. C/ - D/ ponttal bıvül:
C/ Közfeladata

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89.
§-a alapján:
járóbeteg-szakellátás

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.
ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.
11998707-04606828-00000000

Számlavezető
pénzintézet
Bankszámlaszáma

4.
5.
6.

7.

3.

Adónyilvántartási
15 343 109 2 04
száma
Az alapító okirat 2. d/ - e/ pontjának sorszámozása 2. F/ - G/ pontra változik.
Az alapító okirat 3-4. pontja törlésre kerül.
Az alapító okirat 5. pontjának sorszámozása 2. H/ pontra módosul és az alábbi mondattal
egészül ki: „Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi
eszköznek minısített ingóságok beszerzésérıl, selejtezésérıl, értékesítésérıl a fenntartó
hozzájárulásával dönthet.”
Az alapító okirat 6. pontja [Az intézmény feladatai] helyébe az alábbi 3. pont lép: a
TEÁOR számok helyébe a jelenleg érvényes és 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladatszámok lépnek; az intézmény tevékenységei alap-, kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási
tevékenység bontásban kerülnek meghatározásra.
Az intézmény tevékenységei

Megnevezés

Szakfeladat száma

Szakfeladat száma
2010. jan. 1-től

A/ Alaptevékenységek
Járóbetegek gyógyító szakellátása

85127-5

8622111
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Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

8622121

Járóbetegek gyógyító gondozása
Egészségügyi laboratóriumi
szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

8622131

8690321

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

8622321

8690311

Fizikoterápiás szolgáltatás

85123-1

8690371

Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás (Védőnői szolgálat)

85129-7

8690411

Iskola- és ifjúsági egészségügyi ellátás

85191-2

8690421

Bölcsődei ellátás

85321-1

8891011

Fürdő és strandszolgáltatás
93091-0
9329111
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
70101-5
6820021
bérbeadása, üzemeltetése
Munkahelyi étkeztetés
55241-1
5629171
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat ellátása területi ellátási
kötelezettséget vállaló, vállalkozó háziorvosok (házi gyermekorvosok, fogorvosok)
útján, szerzıdés alapján történik
A vállalkozó orvosok, illetve a központi orvosi ügyelet számára infrastruktúrát biztosít.
B/ Kiegészítő tevékenységek
C/ Kisegítő tevékenységek
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
70101-5
6820023
bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.
D/ Vállalkozási tevékenységek
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
70101-5
6820023
bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.

8. Az alapító okirat 7. pontja sorszámozása 4. pontra változik és a 4. A/ ponttal egészül ki; a
4.B/ pont az intézményvezetı helyettese és az intézményvezetı gazdasági helyettese
bekezdésekkel bıvül:
4.

Foglalkoztatási jogviszonyok
A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
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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.
9. A módosítások a törzskönyvi nyilvántartásba vétel idıpontjával, a szakfeladat szám
változások 2010. január 1-jével lépnek hatályba.
10. A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Békés Város Képviselı-testülete a
jegyzıkönyv 6. sz. melléklete szerint fogadja el.

IX.
Békés Város Képviselı-testülete a Békés Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1./ pontja [Alapító] az alapító adatainak feltüntetésével, az alapítás
idejének, valamint a fenntartó és a felügyeleti szerv megjelölésével bıvül:
1.

Alapító
A/ Alapító
Neve
Székhelye
Alapító határozat száma
Alapítás ideje

Békés Város Képviselő-testülete
5630 Békés, Petőfi u. 2.
64/2006. (III. 30.)
2006. július 1.

B/ Fenntartó
Békés Város Önkormányzata
5630 Békés, Petőfi u. 2.
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. Az alapító okirat 2. c/ pontja [Típusa]sorszámozása 2. E/ pontra, megnevezése integrált
szociális intézmény-re változik.
3. Az Alapító okirat az alábbi 2. C/ - D/ ponttal bıvül:
C/ Közfeladata

D/ Besorolása
tevékenység jellege
közszolgáltatás fajtája
feladat-ellátási
funkciója

4.
5.
6.

7.

3.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. §-a alapján, és a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 57. §-a alapján:
gyermekjóléti szolgálat, szociális alap és szakosított
szolgáltatások

Számlavezető
pénzintézet

közszolgáltató költségvetési szerv
közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási
feladatait az Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet látja el.
ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.

Bankszámlaszáma

11998707-04606828-00000000

Adónyilvántartási
15 343 109 2 04
száma
Az alapító okirat 2. d/ - e/ pontjának sorszámozása 2. F/ - G/ pontra változik.
Az alapító okirat 3-4. pontja törlésre kerül.
Az alapító okirat 5. pontjának sorszámozása 2. H/ pontra módosul és az alábbi mondattal
egészül ki: „Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi
eszköznek minısített ingóságok beszerzésérıl, selejtezésérıl, értékesítésérıl a fenntartó
hozzájárulásával dönthet.”
Az alapító okirat 6. pontja [Az intézmény feladatai] helyébe az alábbi 3. pont lép: a
TEÁOR számok helyébe a jelenleg érvényes és 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladatszámok lépnek; az intézmény tevékenységei alap-, kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási
tevékenység bontásban kerülnek meghatározásra.
Az intézmény tevékenységei
Megnevezés
A/ Alaptevékenységek
Hajléktalanok ellátása átmeneti
szálláson
Idősek nappali ellátása
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
(nyári napközi)
Gyermekjóléti szolgáltatás
Nappali melegedő

Szakfeladat száma

Szakfeladat száma
2010. jan. 1-től

85318-1

8790331

85326-6

8810111
8810131

85328-8
85326-6

8891091
8892011
8899131
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Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Támogató szolgáltatás
Közösségi szolgáltatások
Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében
Szociális foglalkoztatás fejlesztő
felkészítés keretében
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
B/ Kiegészítő tevékenységek

85325-5
85323-3
85328-8
85324-4
85328-8
85328-8

8899211
8899221
8899231
8899241
8899251
8899261
8904311

85327-7
8904321
70101-5

6820021

C/ Kisegítő tevékenységek
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
70101-5
6820023
bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.
D/ Vállalkozási tevékenységek
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
70101-5
6820024
bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési
kiadásainak 5 %-át.
8. Az alapító okirat 7. pontja sorszámozása 4. pontra változik és az alábbi 4. A/ ponttal
egészül ki;
4.

Foglalkoztatási jogviszonyok
A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

9. A módosítások a törzskönyvi nyilvántartásba vétel idıpontjával, a szakfeladat szám
változások 2010. január 1-jével lépnek hatályba.
10. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Rendelıintézet módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Békés Város Képviselı-testülete a jegyzıkönyv 7. sz.
melléklete szerint fogadja el.
X.
Békés Város Képviselı-testülete a Békés Város polgármesteri Hivatal alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
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1. Az alapító okirat 4. pontja mőködési terület meghatározása helyett az illetékességi terület
kerül megállapításra:
4. Illetékességi területe:
Békés város közigazgatási területe,
Gyámügyi feladatok tekintetében: Békés, Bélmegyer, Murony, Tarhos települések
közigazgatási területe,
Építéshatósági feladatok tekintetében: Békés, Bélmegyer, Murony, Tarhos települések
közigazgatási területe.
2. Az alapító okirat 5. pontja alapító szervének meghatározása helyett az alapítói jogokkal
felruházott irányító szerve, székhelye kerül megállapításra:
5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, székhelye:
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
5630 Békés, Petıfi u. 2.
Belsı ellenırzési feladatait megbízás alapján a Békési Kistérségi Társulás látja el.
3. Az alapító okirat 6. pontja (felügyeleti szerve) törlésre kerül, helyette
6. Jogállása:

Jogi személy

meghatározás kerül

4. Az alapító okirat 7. pontja (jogállása) az alábbi 7. pontra változik:
7. Besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
A feladatellátás funkciója alapján:

közhatalmi költségvetési szerv
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv
ERSTE BANK HUNGARY NYRT.
Számlavezetı pénzintézet:
1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26.
Bankszámla száma:
11998707-04606811-00000000
Adó nyilvántartási száma:
15343006-2-04
KSH szám:
15343006-8411-321-04
Törzsszám:
343006
5. Az alapító okirat 8. pontja (gazdálkodási jogköre) az alábbi 8. pontra változik:
8. Létesítı határozat száma:
161/2000. (V.12.) KT határozat
6. Az alapító okirat 9. pontja (vagyona) az alábbi 9. pontra változik:
9. Vezetıjének kinevezési rendje:
Vezetıje a jegyzı. A képviselı-testület – pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki, kinevezése
határozatlan idıre szól.
7. Az alapító okirat 10. pontja (TEÁOR számok) helyébe az alábbi 10. pont kerül:
10. A munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási viszonyok:
A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény.
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A közalkalmazottak jogállasáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény.
8. Az alapító okirat 11. pontja (vállalkozási tevékenységet nem végez) törlésre kerül,
helyette az alábbi 11. pont kerül meghatározásra:
11. Jogszabályban meghatározott közfeladat, alapvetı szakágazat:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
3.§ (1) bekezdés i) pontja alapján:
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége: 841105
9. Az alapító okirat az alábbi 12.,13.,14.,15. pontokkal egészül ki. A 12,13,14,15. pontok
tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal által jelenleg alkalmazott és 2010. január 1-tıl
alkalmazandó szakfeladatait alaptevékenység, kiegészítı, kisegítı és vállalkozási
tevékenységek szerinti bontásban:
12. Alaptevékenységek az Ötv. 8. §-a szerint:

Megnevezés

Szakfeladat
száma 2009.
december 31-ig

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (1)
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
751845
3700 Szennyvíz győjtése, kezelése (1)
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
90111-6
3821 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (1)
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
90211-3
Egészségügyi és más fertızésveszélyes
hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása
4100 Épületek építése (1)
Lakó- és nem lakó épület építése

3600001
3700001
3821011

852018

3812011

454018

4120001

4200 Egyéb építmény építése (1)
Vízi létesítmény építése
Út, autópálya építése
452025
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítı szolgáltatás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
631211
karbantartása
5520 Üdülı és egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás (1)
Üdülı és szálláshely- szolgáltatás
55141-4
5600 Vendéglátás (1)
Munkahelyi vendéglátás
5800 Kiadói tevékenység (1)
Könyvkiadás

Szakfeladat száma
2010. január 1-tıl

55241-1
22111-5

Folyóirat idıszaki kiadványok kiadása
22111-5
68200 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1)

4291001
4211001
5221101

5520011

5629171
5811001
5814001
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Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6810001
701015

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység (1)
Számviteli,
könyvvizsgálói,
adószakértıi
751153
tevékenység
7111 Építészmérnöki tevékenység (1)
Építészmérnöki tevékenység
751153
7500 Állategészségügyi ellátás (1)
Állategészségügyi ellátás
7516 Tőz-polgári és katasztrófavédelem (1)
Polgári védelem mőködtetése, támogatása
751670
Polgári védelem ágazati feladatai
751670
Árés
belvízvédelemmel
összefüggı
751670
tevékenység
8130 Zöldterület kezelés (1)
Zöldterület kezelés
01403-4
8411 Általános közigazgatás (1)
Önkormányzati jogalkotás
Országgyőlési
képviselı
választáshoz
751175
kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati
képviselıválasztáshoz
757786
kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselıválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi
751153
társulások igazgatási tevékenysége
Adó,
illeték
kiszabása,
beszedése,
adóellenırzés
Települési
kisebbségi
önkormányzatok
751164
igazgatási tevékenysége (C.K.Ö.)
Települési
kisebbségi
önkormányzatok
751164-3
igazgatási tevékenysége (N..K.Ö.)
Települési
kisebbségi
önkormányzatok
751164-4
igazgatási tevékenysége (SZ.K.Ö.)
Települési
kisebbségi
önkormányzatok
751164-5
igazgatási tevékenysége (R.K.Ö.)
Kiemelt állami és önkormányzati
751153
rendezvények
8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek (1)
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak
751153
lebonyolításával összefüggı szolgáltatások

6820011
6820021
6920001

7111001
7500001
8425321
8425311
8425411

8130001
8411121
8411141
8411151
8411161

8411171
8411181
8411261
8411331
8411271
8411271-2
8411271-3
8411271-4

8411921

8414011
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Közvilágítás
751878
Város-,
községgazdálkodási.
m.n.s.
751845
szolgáltatások
Város-,
községgazdálkodási.
m.n.s.
751845-2
szolgáltatások (Piacfelügyelet)
Város-,
községgazdálkodási.
m.n.s.
751845-4
szolgáltatások (Mezııri szolgálat)
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai (1)
Önkormányzatok valamint többcélú kisebbségi
társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések

8414021
8414031
8414031-2
8414031-3

751922

8419011

751966

8419021

8421 Külügyek (1)
Önkormányzatok
m.n.s,
nemzetközi
kapcsolatai
8551 Sport és szabadidıs képzés
8425 Tőz-polgári és katasztrófavédelem
Polgárvédelem ágazati feladatai
Ár-és belvízvédelemmel összefüggı
tevékenység
Sport és szabadidıs képzés
8560 Oktatást kiegészítı tevékenység (1)
Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
882 Önkormányzati szociális támogatás (1)
Önkormányzati szociális támogatások
finanszírozása
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások (1)
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi alapon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítı gyermekvédelmi ellátás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

8421551

751670

8425311
8425411

926029

8551001

805915

8560991

853333
853311
853311
853311
853311
853311
853322
853322
853322
853344
853344
853344
853355
853344
853311,
853322,
853344, 853355
8822 Önkormányzati természetbeni ellátások (1)
Adósságkezelési szolgáltatás
853311
Közgyógyellátás
853344
Köztemetés
853344

8820001

8821111
8821121
8821131
8821141
8821151
8821161
8821171
8821181
8821191
8821211
8821221
8821231
8821241
8821251
8821291

8822011
8822021
8822031
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88994Lakásépítési,-vásárlási támogatások (1)
Önkormányzatok
által
nyújtott
lakástámogatások
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
8903 Civil szféra támogatásai (1)
Civil szervezetek mőködési támogatása
89044 Közfoglalkoztatás (1)
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
9310 Sporttevékenység (1)
Sportintézmények mőködtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása
Versenysport tevékenység és támogatása
Szabadidısport és támogatása
Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás
9319
M.n.s.
egyéb
szórakoztatási
tevékenység (1)
Szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

751153

8899421

751153

8899431

751153

8903011

930932

8904411
8904421
8904431

924014

926029

930910
926018

9311021
9312041
9312011
9313011
9319031

9329111
9329191

13. Kiegészítı tevékenységek:
A Polgármesteri Hivatal kiegészítı tevékenységet nem folytat.
14. Kisegítı tevékenységek:
Megnevezés

Szakfeladat
Szakfeladat száma
száma
2010. január 1-tıl
4799 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem (3)
Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
4799093
5600 Vendéglátás (3)
Munkahelyi vendéglátás
55241-1
5629173
68200 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (3)
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6810003
701015

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820013
6820023

A kisegítı tevékenységek aránya nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal költségvetési
kiadásainak 2,00 %-át.
15. Vállalkozási tevékenység:
Megnevezés

Szakfeladat
száma
4799 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem (4)
Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
5600 Vendéglátás (3)
Munkahelyi vendéglátás
55241-1

Szakfeladat száma
2010. január 1-tıl
4799094
5629174
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68200 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (4)
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6810004
701015

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820014
6820024

10. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 16. ponttal:
16.Vagyona:
A rendelkezésére bocsátott, ingyenesen használatba adott önkormányzati tulajdonban
lévı törzsvagyon és forgalomképes vagyon, melyet a költségvetési szerv az
ingatlanvagyon kataszterben tart nyilván.
11. A módosítások a törzskönyvi nyilvántartásba vétel idıpontjával, a szakfeladat szám
változások 2010. január 1-jével lépnek hatályba.
12. A Békés Város Polgármesteri Hivatalának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát Békés Város Képviselı-testülete a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete szerint
fogadja el:
Határidı: intézkedésre azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

4.) Békés város településrendezési eszközeinek módosítása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést. Az állami fıépítész kérésének megfelelıen elkészítették a rendelet-módosítási
javaslatot, melyet elfogásra javasol a bizottság. A bizottság 7 tagja volt jelen, 2 tag nem vett
részt a szavazásban, 5 tag pedig 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolta elfogadásra a
rendelet-tervezetet.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta a kiegészítésben szereplı
rendelet-tervezetet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
19/2009. (VI. 26.) r e n d e l e t e :
BÉKÉS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL,
VALAMINT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
szóló 42/2007. (IX. 7.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.
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5.) Zajrendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztett rendelet-tervezetet, és mivel második fordulóban tárgyalták már ezt az
elıterjesztést, különösebb vita nem alakult ki. A bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kérdések

- észrevételek:

TÓTH ATTILA képviselı: A 3. § (3) bekezdése szerint ünnepnapokon, munkaszüneti
napokon, szombati és vasárnapi napokon 12.00 és 14.00 óra között nem lehet főnyírást,
motoros fakivágást, kerti traktort mőködtetni. Nálunk a sziesztázás nem egy bevett szokás,
sokan ezt nem engedhetik meg maguknak, ezért életszerőtlennek tartja ezt a szabályozást.
Ennek az lesz a következménye, hogy sorozatban jönnek majd a Városházára a feljelentık.
Véleménye szerint mindenki el tudja intézni a szomszédjával, ha a jelzett napokon ebéd után
pihenni akar, akkor ne zavarják egymást. Ezt nem kell rendeletileg szabályozni, csak
nevetségessé tesszük magunkat ezzel. Módosító indítványa, hogy ezt a 12.00 – 14.00 óra
közötti idıt vegyék ki a rendeletbıl.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta, és támogatta az elıterjesztést. Személyesen viszont az a véleménye,
hogy a zajrendeletet azzal is tudnák jobbítani, ha pl. nem hajnali 3-4 óráig adnának
nyitvatartási engedélyt egyes vendéglátóhelyeknek, hanem csak hajnali 2 óráig, és akkor nem
zajonganának még hajnali 5 órakor is a városban egyes italozó személyek. Úgy gondolja, hogy
ezzel sok feszültséget tudnának megoldani.
Egyetért Tóth Attila képviselı javaslatával, szerinte sem kellene rendeletileg szabályozni a
délutáni órákban végezhetı tevékenységeket.
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı: Tóth Attila képviselı javaslatáról az a véleménye, hogy még
meg is hosszabbítaná a zajt keltı tevékenységek tiltását legalább 15.00 óráig.
MIKLÓS LAJOS képviselı: A márciusi ülésen a tőzijáték alkalmanként 20 perc idıtartalomra
korlátozásával Szalai László képviselı nem értett egyet, és tartózkodott a szavazásnál, azonban
a testület megszavazta, és így küldték el a tervezetet a különbözı szakhatóságoknak
véleményezésre. Kérdése, ha most a Tóth Attila képviselı módosító javaslatát elfogadják,
akkor ehhez újabb szakhatósági véleményeket kell bekérni, és nem tudják most elfogadni a
rendeletet?
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Egyetért Tóth Attila módosító javaslatával, hiszen egyéb
zajt keltı tevékenységek is vannak, mint pl. a harangozás. Akkor azt is tiltsák meg?
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Ha már Miklós Lajos megemlítette, valóban tartózkodott a
szavazásnál korábban, és most is tartózkodni fog, mert nem ért egyet azzal, hogy csak 20
percig lehet tőzijátékot csinálni, mert úgyis bekorlátozza a pénz, hogy meddig tart a tőzijáték,
és senki sem fogja ellenırizni, hogy 19, vagy 21 percig tartott. Ezért gyakorlati szempontból
nem ért vele egyet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként
szavazásra bocsátja az elıterjesztett módosító javaslatokat.
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1. Tóth Attila képviselı módosító javaslata: A rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdés b) pontjából
töröljék a „12.00 – 14.00” szövegrészt
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza: (Barkász Sándor és Szalai László képviselık nem szavaztak)
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
207/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete nem fogadja el Tóth Attila
képviselınek azon módosító javaslatát, hogy a zajvédelem
helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 3. §. (3)
bekezdés b) pontjából töröljék a „12.00 – 14.00”
szövegrészt.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

2. Dr. Pálmai Tamás képviselı módosító javaslata: A rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdés b)
pontjában a „12.00 – 14.00” szövegrész a „12.00 – 15.00” szövegrészre módosuljon.
A képviselı-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza: (Dr. Farkas István és Szalai László képviselık nem szavaztak)
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
208/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete nem fogadja el Dr. Pálmai
Tamás képviselınek azon módosító javaslatát, hogy a
zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 3.
§. (3) bekezdés b) pontjában a „12.00 – 14.00” szövegrész
a „12.00 – 15.00” szövegrészre módosuljon.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a módosító javaslatok nem kerültek elfogadásra,
szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
(Tóth Attila képviselı nem szavazott)
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
20/2009. (VI. 26.) r e n d e l e t e :
A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.
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6.) Vásárokról, piacokról szóló új rendelet alkotása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta és támogatta az elıterjesztett rendelet-tervezetet. Bár kénytelenségbıl
tették, mert úgy látszik az a cél, hogy tönkre tegyék az árusokat, a piacosokat minél jobban
kiszorítsák, igyekeznek a multikhoz terelni az embereket. A maga részérıl emiatt nem tudja
támogatni. A helyi vállalkozókat támogatja, és gondolja, hogy képviselı-társai is emiatt
vannak itt.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és nem
olvasta ki ebbıl a rendelet-tervezetbıl, hogy ezzel a multikat támogatnák. A bizottság
egyhangú szavazással elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett rendelet-tervezetet.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Rácz László képviselı más irányú
elfoglaltsága miatt eltávozott, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 13 fı.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
21/2009. (VI. 26.) r e n d e l e t e :
A VÁSÁROKRÓL, PIACOKRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.

7.) A helyi autóbusz-közlekedés 2009. július 1-tıl 2009. december 31-ig tartó idıszakra
vonatkozó viteldíjainak megállapítása

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság is megtárgyalta, és szintén elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelettervezetet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett rendelet-tervezetet.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Szalai László képviselı más irányú elfoglaltsága
miatt eltávozott, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 12 fı.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
22/2009. (VI. 26.) r e n d e l e t e :
A MENETRENDSZERINTI HELYI AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS VITELDÍJÁRÓL
szóló 6/2003. (III. 28.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.

8.) Polgármesteri krízisalap létrehozása, a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 13.)
rendelet módosítása, új rendelet alkotása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztett rendelet-tervezeteket. A polgármesteri krízisalapról szóló rendelet-tervezetet az
alábbi módosítással és kiegészítéssel javasolják elfogadásra:
A 3. § (4) bekezdésének elsı mondata az alábbiak szerint módosuljon:
„A támogatás odaítélésérıl, annak összegérıl a kérelem alapján a polgármester dönt a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül.”
A javaslat szerint nem kellene elızetesen kikérni az Egészségügyi és Szociális Bizottság
véleményét, mivel ez meghosszabbítaná az ügyintézést, és a cél éppen az, hogy minél elıbb
támogassák a rászorulókat.
A 3. § (6) bekezdésében a támogatás összegét maximum 300.000,- Ft-ban javasolják
meghatározni.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság is megtárgyalta, és a fenti módosításokkal együtt elfogadásra javasolja az
elıterjesztett rendelet-tervezetet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
elsıként a polgármesteri krízisalapról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatos bizottsági
módosító és kiegészítı javaslatokat.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Pataki István képviselı más irányú elfoglaltsága
miatt eltávozott, Barkász Sándor képviselı átmenetileg elhagyta az üléstermet, így a
szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 10 fı.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
209/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a polgármesteri
krízisalapról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban
elfogadja az alábbi módosító és kiegészítı javaslatokat:
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A 3. § (4) bekezdésének elsı mondata az alábbiak szerint
módosul:
„A támogatás odaítélésérıl, annak összegérıl a kérelem
alapján a polgármester dönt a kérelem benyújtásától
számított 30 napon belül.”
A 3. § (6) bekezdésében a támogatás összegét maximum
300.000,- Ft-ban határozza meg.

Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fentiekben elfogadott módosítás és kiegészítés
figyelembevételével szavazásra bocsátja a polgármesteri krízisalapról szóló rendelet-tervezetet.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Barkász Sándor képviselı visszatért az
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 11 fı.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
23/2009. (VI. 26.) r e n d e l e t e :
A POLGÁRMESTERI KRÍZISALAPRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet módosítására
elıterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
24/2009. (VI. 26.) r e n d e l e t e :
A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL
szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.

9.) 2009. évi sporttevékenységek támogatása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta. Viszont felhívja a
bizottság a figyelmet arra, hogy a jövıben az elıterjesztés szöveges részében az összes
sporttámogatás szerepeljen, pl. mennyit költenek a kézilabdára, hogy reális képet kapjanak az
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érdeklıdık arról, hogy mennyit is költ valójában a képviselı-testület a sport támogatására.
MUCSI ANDRÁS képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta,
és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
210/2009. (VI. 25.) határozata:
1.)
Békés Város Képviselı-testülete a sportszervezetek 2009. II. félévi támogatását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

Sportszervezet

BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Súlyemelı Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
Békési ÁFÉSZ SE (nıi kosárlabda)
Békési Szabadidıs Sport Klub (férfi kosárlabda)
Békési Diákok Atlétikai Clubja
Békési Kajak-Kenu Club
Békési Futball Club
Nıi Kézilabda Torna Egylet
Linea Aerobik Klub
Surman Box Club
MTTSZ Területi Lövész Tömegsportklub
Tartalék
ÖSSZESEN:

2009. II.
félévi
támogatás
EFt-ban
2000
200
100
210
600
600
550
1600
1850
325
75
240
50
100
8500

2.)
Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy
sportszervezetek 2009. II. félévi támogatásánál feltüntetett tartalék keretösszegrıl döntsön.
Határidı:
Felelıs:

a

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Vámos László, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

10.) Hulladékgazdálkodás helyzete 2009-ben
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
211/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodás
2009. évi helyzetérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

11.) DAREH Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
212/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete, mint a
Dél-Alföldi
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tagja elfogadja a jegyzıkönyv 9.
számú mellékletében szereplı egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Alapító Okiratot.
Határidı:
Felelıs:

a DAREH Társulás felé azonnal
Izsó Gábor polgármester

12.) Tulajdonosi hozzájárulás a Békés, Széchenyi tér 15. számú ingatlanon tervezett T-mobil
internet mikro-bekötéshez
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
213/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselı-testülete
hozzájárul a Békés Városi Ügyészségen megvalósítandó
internet mikro-bekötés megvalósításához Békés, Széchenyi
tér 15. számú ingatlanon, egyben felhatalmazza
polgármesterét a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

13.) A Kistérségi Iskola 2009. évi létszámkeretének módosítása
MUCSI ANDRÁS képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, illetve az igazgató asszonytól tájékoztatást kaptak, hogy miért van szükség a
létszámcsökkentésre.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság is megtárgyalta az elıterjesztett rendelet-tervezetet, melyet egyhangúlag
elfogadásra javasolnak, mivel ez be volt tervezve az ez évi költségvetésbe is.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
214/2009. (VI. 25.) határozata:
1. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi
Iskolában
2009.
augusztus
1-jétıl
1
fı
létszámcsökkentést rendel el. Az önkormányzat a
létszámcsökkentés
végrehajtásához
a
helyi
önkormányzatok
létszámcsökkentési
döntésével
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatást igényel.
A pályázati önerıt az önkormányzat költségvetésébıl
biztosítja.
2. Békés Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott
– munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása
nélküli
–
foglalkoztatására
az
önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres
álláshelyeken,
az
elıreláthatólag
megüresedı
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az
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önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál
nincs lehetıség.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a kiegészítésben elıterjesztett rendelettervezetet.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
25/2009. (VI. 26.) r e n d e l e t e :
A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL
szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.

14.) A Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság is megtárgyalta, és támogatta az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
215/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés
Város
Képviselı-testülete
a
2009.
évi
költségvetésben a Roma Koordinációs Tanács mőködési
kiadásaira tervezett 500.000,- Ft elıirányzatból 30.000,- Ft
elıirányzatot átcsoportosít, és támogatást nyújt a Hunyadi
Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítványnak.
Az összeg felhasználásáról a támogatott alapítvány 2010.
január 31-ig köteles elszámolni.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı
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15.) Tiszteletdíjról való lemondás
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a kiegészítés szerinti határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság is megtárgyalta, és a fentiek szerint támogatta a határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
216/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy
Deákné Domonkos Julianna, és Mucsi András, Vámos
László képviselık 2009. június havi tiszteletdíjukról,
Miklós Lajos képviselı 2009. június havi tiszteletdíjából
30.000,- Ft összegrıl lemond.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı

16.) Alapítványok támogatása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és az Életfa Kulturális Alapítvány támogatásával kapcsolatban felmerült, hogy
nem békési alapítvány támogatható-e. A szakemberek megnézték, és megállapították, hogy az
önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) KT rendelet 14. § (1)
bekezdése csak Békésen mőködı civil szervezetek támogatását teszi lehetıvé. Az Életfa
Kulturális Alapítvány nyilatkozott arról, hogy 2008-ban Békés Város területén milyen
területeken fejtette ki tevékenységét. A nyilatkozatot másolatban a képviselık rendelkezésére
bocsátották. Mivel Vámos László képviselı a lemondott tiszteletdíjából ezt az alapítvány
kívánja támogatni, javasolják, hogy fogadják el a kiegészítésben elıterjesztett határozati
javaslatot.
DR.PÁSZTOR GYULA képviselı: Ügyrendi javaslata, hogy a szervezetek támogatását különkülön bocsássa szavazásra polgármester úr.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság is megtárgyalta, és egy nem szavazat ellenében támogatta az elıterjesztett
határozati javaslatot. A bizottság ülésén is felmerült az a kérdés, amit Miklós Lajos bizottsági
elnök elmondott, és ez alapján döntött a bizottság, mely szerint támogatás nyújtható az Életfa
Kulturális Alapítványnak is.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön
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szavazásra bocsátja az alapítványok támogatására elıterjesztett határozati javaslatot.
1. Békés Mővészetéért Alapítvány
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
217/2009. (VI. 25.) határozata:
1. Békés Város Képviselı-testülete a 2009. évi
költségvetésben tervezett személyi jellegő kiadások és
munkaadókat terhelı járulékok kiemelt elıirányzatai
terhére támogatásban részesíti a
Békés Mővészetéért Alapítványt 40.000,- Ft
összegben.
2. Az összeg felhasználásáról a támogatott 2010. január 31ig köteles elszámolni.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı

2. „Békési Fürdıért” közalapítvány
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
218/2009. (VI. 25.) határozata:
1. Békés Város Képviselı-testülete a 2009. évi
költségvetésben tervezett személyi jellegő kiadások és
munkaadókat terhelı járulékok kiemelt elıirányzatai
terhére támogatásban részesíti a
„Békési Fürdıért” közalapítványt 124.000,- Ft
összegben.
2. Az összeg felhasználásáról a támogatott 2010. január 31ig köteles elszámolni.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı

64
3. Életfa Kulturális Alapítvány
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
219/2009. (VI. 25.) határozata:
1. Békés Város Képviselı-testülete a 2009. évi
költségvetésben tervezett személyi jellegő kiadások és
munkaadókat terhelı járulékok kiemelt elıirányzatai
terhére támogatásban részesíti az
Életfa Kulturális Alapítványt

81.000,- Ft

összegben.
2. Az összeg felhasználásáról a támogatott 2010. január 31ig köteles elszámolni.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı

17.) Telekhatár-rendezés – Békés, Hızsı u. 1.
MUCSI ANDRÁS képviselı: Elırebocsátja, hogy megszavazza az elıterjesztést, de
bombaüzlet-e az, hogy egy zsákutcában vesznek 300 eFt-ért egy háromszöget? Maga is egy
kérelemmel fordult jegyzı asszonyhoz, mely szerint a Gyékény utcát annak idején elég
szerencsétlenül alakították ki, mivel a Sodrony u. 3. és 5. szám alatti ingatlannak olyan a
határa, hogy a Gyékény utca elején az utca keresztmetszete a felére csökken. 20 éve lakik azon
a részen, és azóta nem lehet megoldani ott a csapadékvíz-elvezetést, nem tudják végig
leaszfaltozni az utcát, és ráadásul a személygépkocsik is a járdán járnak, de tehergépkocsival
nem lehet behajtani. A telek végét nem akarták eladni a Sodrony u. 5. szám alatti tulajdonosok,
azonban most tulajdonosváltás történt, és az új tulajdonos megkereste az önkormányzatot, hogy
felajánlja az önkormányzatnak megvételre a kertje végén lévı 2 méter széles területet. Így ki
tudnák alakítani megfelelıen az utcát. Az önkormányzattól azt a választ kapta a tulajdonos,
hogy pénz hiányában nem kívánják megvásárolni. Ezzel kapcsolatban írt egy interpellációt
jegyzı asszonynak, aki azt válaszolta neki is, hogy nem vásárolják meg, mert nincs rá pénz. Az
dühíti, hogy most meg akarnak venni 300 eFt-ért egy területrészt egy zsákutcában, de arra
nincs pénz, hogy egy évtizedek óta fennálló problémát megoldjanak. Kéri, hogy oldják meg ezt
a kérdést, találjanak rá pénzt, mert tarthatatlan az az állapot, ami a Gyékény utca végén van.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A fıépítész tájékoztatása szerint a Hızsı utca esetében arról van
szó, hogy a területrendezési terv ezt tartalmazza, így köteles a város ezt a területrészt
megvenni.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
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elıterjesztést, és azzal javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, hogy a vételár forrását is
jelöljék meg, mégpedig a DÉMÁSZ trafók alatti földterületek használati jogának
megváltásából befolyó összeg terhére.
TÓTH ATTILA képviselı: A Mucsi András képviselı által felvetett probléma akut, ezért
mindenképpen javasolja a megoldását annál is inkább, mert az utca végén van egy
villanyoszlop, és emiatt is problémás a bekanyarodás gépjármővel. Ha ilyen célra bevételre
tesznek szert, ennek megoldását sorolják elıre.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Szintén támogatja Mucsi András képviselı javaslatát, mivel
nagy forgalmú az az utca.
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Bár támogatja Mucsi András képviselı javaslatát, de a két
ügyet nem tartja szerencsésnek összekapcsolni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy Mucsi András képviselı nyújtson be írásban
kérelmet ezzel kapcsolatban, és ha forrásuk lesz rá, megvásárolja az önkormányzat.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett
határozati javaslatot.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Dr.
Pásztor Gyula képviselı nem szavazott)
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
220/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete megvásárolja Dr. Garbai
Imre Gábor és a Dr. Pásztor Orsolya tulajdonát képezı
Békés, Hızsı u. 1. sz alatti, 6871 hrsz-ú ingatlanból
megosztással keletkezett 103 m²-es ingatlanrészt bruttó
3.112,- Ft/m² áron, és azt a Békés, belterület 6861 hrsz-ú
Hızsı utcához csatolja.
A vételár forrásául a DÉMÁSZ trafók alatti földterületek
használati jogának megváltásából befolyó bevételt jelöli
meg.
Békés
Város
Képviselı-testülete
felhatalmazza
polgármesterét a jogügylettel kapcsolatos dokumentumok
aláírására.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı
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18.) DÉMÁSZ trafók alatti földterületek használati jogának megváltása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
221/2009. (VI. 25.) határozata:
1.) Békés
Város
Önkormányzata
Képviselı-testülete
hozzájárul, hogy a DÉMÁSZ NyRt. a békési 3423 hrsz-ú
területen 8 m2, a 698/2 hrsz-ú területen 30 m2, a 2290 hrszú területen 8 m2, a 3968/2 hrsz-ú területen 31 m2, a 2288/36
hrsz-ú területen 8 m2, a 3923 hrsz-ú területen 30 m2, az
5612 hrsz-ú területen 30 m2 nagyságú földrészletekre
használati jogot és megközelítését biztosító bejárási jogot
szerezzen trafók elhelyezéséhez 3.000,-Ft + ÁFA/m2
végleges megváltási díjat fizetve.
2.) Békés
Város
Önkormányzata
Képviselı-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a használati jogról és
bejárási jogról szóló megállapodásokat a DÉMÁSZ NyRtvel megkösse.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

19.) Szakorvosi rendelések szüneteltetése
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja: A bizottság
megtárgyalta, és egyetértett az elıterjesztett határozati javaslattal.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy a Városház Krónikában tegyék közzé a lakosság
tájékoztatására a rendelések szünetelését.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati
javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
222/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békés
Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet keretein belül
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mőködtetett egyes szakrendelések a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi
idıpontokban szüneteljenek:
Reumatológiai szakrendelés szünetel: 2009. július 13-tól- július 31-ig,
Bırgyógyászati szakrendelés szünetel: 2009. július 20-tól – augusztus 14-ig,
Szemészeti szakrendelés szünetel: 2009. július 13-17-ig, augusztus 10-19-ig,
Urológiai szakrendelés szünetel: 2009. július 27-tıl – augusztus 7-ig,
Neurológiai szakrendelés szünetel: 2009. augusztus 10- augusztus 19-ig,
Belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2009. július 6-tól július 29-ig,
Tüdıgyógyászati szakrendelés szünetel: 2009. július 13-24-ig, augusztus 10-19-ig.
A betegek sürgıs szakorvosi ellátását a szabadságok ideje alatt az elıterjesztésben megjelölt
szakrendelık látják el.
Határidı: intézkedésre azonnal
Felelıs: Dr. Rácz László igazgató fıorvos a tájékoztatásért

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület 199/2009. (VI. 25.) határozatával
elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az ülésterem elhagyására.
A zárt ülésrıl az SZMSZ-ben meghatározottak szerint külön jegyzıkönyv készült.
A testület a zárt ülés befejezése után n y í l t ülésen folytatja munkáját.

Bejelentések - interpellációk:
- MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselı-testületet,
hogy az eddigi szokásoknak megfelelıen a Köztisztviselık Napján a bérmaradványból
jutalmazás történik, amely a köztisztviselık esetében a jegyzı hatásköre, a polgármester és az
alpolgármester jutalmazása viszont a képviselı-testület hatáskörébe tartozik. Javaslatot tesz,
hogy ebbıl a bérmaradványból Izsó Gábor polgármester részére bruttó 255.319,- Ft, nettó:
120.000,- Ft, Erdıs Norbert alpolgármester részére pedig bruttó 134.020,- Ft, nettó: 65.000,- Ft
jutalmat állapítson meg a testület munkájuk elismeréseként.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A szavazás idejére átadja az ülésvezetés tisztét Miklós Lajos
bizottsági elnöknek, mivel sem ı, sem Erdıs Norbert alpolgármester nem kíván részt venni a
szavazásban.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátja Izsó Gábor
polgármester jutalmazására tett javaslatot az elızıek szerint.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Izsó
Gábor polgármester nem vett részt a szavazásban)
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
229/2009. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Izsó Gábor polgármester
részére munkája elismeréseként bruttó 255.319,- Ft, nettó:
120.000,- Ft jutalmat állapít meg a Polgármesteri Hivatal
2009. évi bérmaradványa terhére a Köztisztviselıi Nap
alkalmából.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Miklós Lajos bizottsági elnök

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátja Erdıs Norbert
alpolgármester jutalmazására tett javaslatot az elızıek szerint.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Erdıs
Norbert alpolgármester nem vett részt a szavazásban)
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
230/2009. (VI. 25.) határozata:
Norbert
Békés
Város
Képviselı-testülete Erdıs
alpolgármester részére munkája elismeréseként bruttó
134.020,- Ft, nettó: 65.000,- Ft jutalmat állapít meg a
Polgármesteri Hivatal 2009. évi bérmaradványa terhére a
Köztisztviselıi Nap alkalmából.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Miklós Lajos bizottsági elnök

IZSÓ GÁBOR polgármester: Visszaveszi az ülésvezetés tisztét. Bejelenti, hogy az elızıekben
megszavazott jutalmak összegét mindketten felajánlják a Békési Fürdıért Közalapítványnak.
Interpellációkra kerül sor.
- Szalai László képviselı interpellációira adott válaszok (Zöldleveles nyárfák kivágása,
SUBCON Kft. sikerdíja)
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselı nincs jelen, nem tud nyilatkozni, hogy
elfogadta-e a választ, ezért erre a következı testületi ülésen visszatérnek.
Mivel újabb interpelláció, bejelentés nincs, megköszöni a képviselık munkáját, a testület ülését
befejezi.
K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyzı

