JEGYZİKÖNYV

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2009. április 23-án, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petıfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli ülésérıl.

Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester,
Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás, Vámos László,
Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András, Miklós Lajos,
Belleli Lajos, Szalai László, Dr. Gosztolya Ferenc,
Dr. Rácz László, Dr. Farkas István képviselık
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı
Tárnok Lászlóné aljegyzı
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetıje
Dr. Csarnai Judit Hatósági Osztály vezetıje
Gál András Mőszaki Osztály vezetıje
Dr. Farkas László jogi munkatárs
Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó
Barna Barbara Mőszaki Osztály munkatársa
Kálmán Tibor sportreferens
meghívottak

Igazoltan távolmaradt:

Barkász Sándor, Tóth Attila, Dr. Pásztor Gyula,
Pataki István képviselık

Az ülés kezdésének idıpontja: 14.00 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselık többsége, 11
képviselı jelen van (Dr. Pálmai Tamás és Dr. Gosztolya Ferenc képviselık késıbb érkeztek).
Mint ahogyan a meghívóban jelezték, a mai rendkívüli testületi ülés összehívását a pályázat
benyújtására rendelkezésre álló határidı indokolja.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend megtárgyalására, melyet szavazásra bocsát.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
104/2009. (IV. 23.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2009. április 23-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Békés Város 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciója
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
2. Sportlétesítmények felújítása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Békés Város 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciója

KÁLMÁN TIBORT sportreferens: A Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta a koncepciót,
és az alábbi módosítások elfogadását javasolja:
- Az 5.2.a. pont elsı bekezdését az alábbiak szerint javasolják kiegészíteni:
„…a testnevelést továbbra is prioritásként fogalmazza meg.” Ezt azzal indokolják, hogy ezek
a célok eddig is benne voltak az oktatási intézmények pedagógiai programjaiban, ezért
szükséges a sportkoncepcióban így szerepeltetni.
- A 6. pontban a finanszírozási alapelvek utolsó elıtti pontját javasolják kiegészíteni a
következık szerint:
•

„…70%-a békési lakos, kivéve azon sportágakat, melyek Békés városában
sportlétesítmény használati lehetıséggel nem rendelkeznek a sport őzéséhez
szükséges feltételekkel (lásd: curling), melyek támogatásáról a képviselı-testület
egyedi határozattal dönt.…”

IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért a fenti javaslattal, javasolja belevenni a finanszírozási
alapelvekbe.
DR. FARKAS LÁSZLÓ jogi munkatárs: A fenti javaslatot az alábbi megfogalmazás szerint
javasolja elfogadásra:
•

„…70%-a békési lakos, kivéve azon sportágakat, melyek Békés városában nem
rendelkeznek a sport őzéséhez szükséges feltételekkel, melyek támogatásáról a
képviselı-testület egyedi határozattal dönt.…”

KÁLMÁN TIBOR sportreferens: Még egy pontosítást javasol a koncepcióban. A
sportlétesítmények felsorolásánál a Sportcsarnok székhelyének megnevezésébıl törölni kell
az „Eötvös József Tagiskola” szövegrészt, így a megnevezés helyesen a következı: Békési
Kistérségi Iskola székhelye Békés, Jantyik u. 21-25.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen
elhangzott javaslatokat már ismertette Kálmán Tibor sportreferens.
Kiegészítésképpen annyit szeretne elmondani, hogy a finanszírozási alapelveknél
számszerősítették a minimum-támogatást. Ezt azért tartják fontosnak, mivel az
önkormányzatnak nem kötelezı feladata a versenysport támogatása, mégis felvállalják,
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pontosan azért, hogy az utánpótlás-neveléssel minél szélesebb réteget meg tudjanak mozgatni.
Ez a mindenkori induló éves költségvetés mőködési kiadásainak minimum 1,5%-ának
megfelelı összegő támogatást jelent, de ennél többet fordít erre a célra a város. Azt is
rögzítették a koncepcióban, hogy az egymást követı évek finanszírozása nem lehet kevesebb
az elızı évi tényleges felhasználási összegnél. Ezt azért is tartják fontosnak, hogy a jövıbe
vetett hit megmaradjon. Ez a támogatási % magasabb, mint az országos átlag.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
elıterjesztést. Javasolja, hogy vegyék bele a Dánfokon most épülı strandröplabda és
kézilabda pályákat is. Továbbá a Denevér melletti pályát is belevehetnék, bár ez nem
önkormányzati fenntartású. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek a
koncepciót.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elıbbieket kiegészíti azzal, hogy a jégpályát sem vették bele
a koncepcióba, bár az rövid ideig üzemel.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A BMX-es, Mountain Bike-os kerékpárral rendelkezı
fiatalok részére korábban volt egy pálya Dánfokon, ahol nyugodt körülmények között
őzhették ezt a sportot, és nem zavartak vele senkit. A pályát viszont valakik megrongálták,
használhatatlanná vált, így ezek a fiatalok a város fıterét használják, rongálva ezzel a
berendezéseket, és a járókelıket is zavarják, nem beszélve a balesetveszélyrıl. Javasolja,
hogy állítsák helyre Dánfokon a pályát, vagy valamilyen lehetıséget biztosítsanak részükre,
hogy ne a város fıterét használják.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért a felvetéssel, de az a dánfoki pálya eléggé
balesetveszélyes volt, egyedi módon alakították ki. Gyakorolni jártak ki, de ez akkor sem
váltotta ki a fıtéri jelenlétet, mert azon kívül, hogy bicikliznek, fontosabb lehet nekik, hogy
lássák is ıket. Tehát nem mindegy, hogy hol őzik ezt a tevékenységet. Ha a városrendezés,
építkezés alkalmával lesz felesleges föld, akkor kéri a sportreferenset, vizsgálja meg, hogy hol
lehetne a város külsı peremkerületi részén kialakítani egy dimbes-dombos területet ezeknek a
gyerekeknek. Nyilván ezt ki kell jelölni, megtervezni, és alkalomadtán a felesleges földbıl
kialakíthatnának egy ilyen pályát.
A Vámos László bizottsági elnök által a finanszírozási alapelveknél kiemelt 1,5%-os
minimum támogatás biztosítását szintén nagyon fontosnak tartja, sıt az ı kezdeményezésére
került bele a koncepcióba. Azonban meg kívánja jegyezni, hogy vis maior esetekben
elképzelhetı, hogy ezt a pontot nem tudják tartani. Mindannyian tudják, hogy milyen
megszorító intézkedések várhatók, az önkormányzatok esetében is elvonások lesznek, és
nyilván elsısorban a nem kötelezı feladatok jöhetnek számításba. Bár nem feltétlenül a
sporttámogatás lesz az elsı, de elképzelhetı, hogy ha meg akarják ırizni a város
mőködıképességét, akkor azokból a területekbıl tudnak visszalépni, amelyek nem kötelezı
jellegő feladatokat tartalmaznak.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Lehet, hogy polgármester úrhoz nem jutott el az a levél,
amelyet az érintett fiatalok fogalmaztak meg, amikor szétbontották a pályájukat Dánfokon,
amelyben kérték egy új hely kijelölését.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Hozzá valóban nem jutott el ilyen levél. Mivel további kérdés,
észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett koncepciót az elhangzott
bizottsági módosító javaslatok figyelembevételével.
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Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Pálmai Tamás és Dr. Gosztolya Ferenc
képviselık megérkeztek, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 13 fı.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
105/2009. (IV. 23.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Békés Város 2009-2012ig szóló Sportkoncepcióját a jegyzıkönyv 1. számú
melléklete szerint elfogadja.
Határidı: intézkedésre azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
Vámos László, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke

NAPIREND TÁRGYA:

Sportlétesítmények felújítása

VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az elıterjesztésben foglaltakat, melyet egyhangúlag támogatott.
A Kistérségi Általános Iskola igazgatója részérıl annyi észrevétel érkezett a Sportcsarnokot
érintıen, hogy a mostani pályázat elsısorban a beázást szüntetné meg, de az öltözık, fıleg a
vizesblokk állapota olyan rossz, amely további felújítást igényel. Elsısorban sok víz elfolyik
feleslegesen, másrészt a higiéniai állapota sem megfelelı. Az igazgató asszony azt is
elmondta, hogy szakemberek részérıl érkeztek már felajánlások, ezért az önkormányzatnak
csak az anyagköltséget kellene fedeznie, hogy a pályázattal párhuzamosan ez a felújítás is
megtörténhessen.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerik a problémát. A sportcsarnok vezetıje tavaly már
csempét is próbált szerezni, tehát elindult ez a folyamat. Ha sikerülne biztosítani az anyagot,
akkor társadalmi munkában elvégeznék a szakipari munkákat: csempézést, szigetelést. Ez is
olyan létesítménye az önkormányzatnak, melynek felújítása, elsısorban karbantartása több
pénzt igényelne. Az odafigyeléssel nincs gond, csak pénz nincs rá egyelıre. Megpróbálnak
társadalmi munkát is szervezni. Kéri Kálmán Tibor sportreferenst, hogy a sportcsarnok
vezetıjével járjanak utána, mit tudnának szülık, egyéb szponzorok felajánlásával megoldani.
A Mőszaki Osztály pedig mérje fel az anyagszükségletet. A munkálatokat lehet, hogy a
közmunka program keretében el tudják végeztetni.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
elıterjesztést. Örömmel vették, hogy 100%-os állami támogatottságú pályázatokról van szó,
ezért egyhangúlag elfogadásra javasolták.
Kérdése, hogy a magasugró nekifutó helyre tervezett 4.647.787 Ft mit takar? Nem sok ez egy
kicsit?
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KÁLMÁN TIBOR sportreferens: Ennek ennyi a költsége, sajnos ilyen drága. Ez egy 137 m2es terület, amit aljzatbetonozással kell ellátni, és erre jön rá egy speciális gumiréteg, amely
rendkívül drága.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megjegyzi, hogy egyelıre ezek a pályázati pénzek zárolva
vannak, de bíznak benne, hogy lesz rá pénz.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az írásos kiegészítésben
szereplı határozati javaslatokat.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
106/2009. (IV. 23.) határozata:
Békés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok
fenntartásában lévı sportlétesítmények felújításának
támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján
pályázatot nyújt be a Békés, Jantyik M. u. 21-25. szám
alatti sportcsarnok felújítási munkáinak elvégzésére. A
beruházás bekerülési költsége 8.385.814,- Ft, a
megpályázott támogatás 8.385.814,- Ft, az összes költség
100 %-a.
Határidı:
Felelıs:

Pályázat beadására: 2009. április 24.
Izsó Gábor polgármester

A képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
107/2009. (IV. 23.) határozata:
Békés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok
fenntartásában lévı sportlétesítmények felújításának
támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján
pályázatot nyújt be a Békés, Tátra u. 36. szám alatti
csónakház felújítási munkáinak elvégzésére. A beruházás
bekerülési költsége 5.902.000,- Ft, a megpályázott
támogatás 5.902.000,- Ft, az összes költség 100 %-a.
Határidı:
Felelıs:

Pályázat beadására: 2009. április 24.
Izsó Gábor polgármester

A képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
108/2009. (IV. 23.) határozata:
Békés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok
fenntartásában lévı sportlétesítmények felújításának
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támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján
pályázatot nyújt be a Békés, Szarvasi u. 34. szám alatti
sportpálya felújítási munkáinak elvégzésére. A beruházás
bekerülési költsége 4.647.787,- Ft, a megpályázott
támogatás 4.647.787,- Ft, az összes költség 100 %-a.
Határidı:
Felelıs:

Pályázat beadására: 2009. április 24.
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a
képviselık munkáját, a testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyzı

