JEGYZİKÖNYV
Készült Békés Város Képviselı-testületének 2009. március 26-án, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petıfi u. 2.) tartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester
Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás,
Vámos László, Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András,
Miklós Lajos, Tóth Attila, Dr. Pásztor Gyula, Belleli Lajos,
Pataki István, Szalai László, Dr. Gosztolya Ferenc,
Dr. Rácz László, Dr. Farkas István képviselık
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı
Tárnok Lászlóné aljegyzı
Bereczki Lászlóné Kistérségi Óvoda vezetıje
Erdısné Sági Mária Városi Könyvtár igazgatója
Nagy György Miklósné Szociális Szolgáltató Központ igazgatója
Szőcs Gáborné Civil Ház koordinátora
Váczi Julianna gazdálkodási osztályvezetı
Gál András mőszaki osztályvezetı
Dr. Csarnai Judit hatósági osztályvezetı
Dr. Farkas László jogi munkatárs
Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Vad Péter Békés Tv
Vámos Zoltán Békés Tv
Sápi András oktatási referens
Kálmán Tibor sportreferens
Barna Barbara mőszaki ügyintézı
Nagy József ügyintézı
Samu Jánosné munkaügyi ügyintézı
meghívottak

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 mind a 17 képviselı jelen
van.
Napirend elıtt tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy március 12-én vehette át városunk volt
polgármestere Pataki István a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata
díjat, amelyet az önkormányzati miniszter adott át. Ebbıl az alkalomból gratulál és
megköszöni ı is azt a hosszú munkát, amelyet az önkormányzat érdekében kifejtett. Mint
régebbi, és jelenlegi munkatárs is megköszöni azt a konstruktív magatartást, hozzáállást,
segítıkészséget, amit a lakosság is tapasztalhatott a munkássága során, hogy a közérdeket
mindig elıtérbe helyezte. Szeretettel gratulál a kitüntetéshez.

2
Javaslatot tesz a napirend megállapítására. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendi
pontokon kívül tárgyalják meg a pótlólag kiosztott, meghívóban nem szereplı, sürgısségi
indítványnak nem minısülı alábbi egyéb elıterjesztést is:
- IV/17. sorszámmal:

Kommunális szolgáltatók szolgáltatási díjainak meghatározása

A III/4., IV/14-15-16. sorszámú egyéb elıterjesztéseket a törvény erejénél fogva zárt ülésen
tárgyalják meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását a fentiek
szerint.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
55/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2009. március 26-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I.

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

I/1.

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

II.

Jelentések lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
1. 2009. évi sporttevékenységek támogatása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
2. Békés Város Parkolási Koncepciója – II. fordulós tárgyalás
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
3. Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámhelyzetének áttekintése
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
4. Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester

III.

Elıterjesztések
1. A szociális igazgatásról, ellátásról és egyes támogatásokról, valamint a
gyermekvédelemrıl szóló 5/1995. (III. 3.) KT rendelet hatályon kívül helyezése,
új rendeletek megalkotása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
2. Békés, Szarvasi u. 2. III. em. 15. szám alatti lakás értékesítése miatti
rendeletmódosítás
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
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3. Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
4. Helyi elismerések adományozása
Zárt ülésen
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
5. Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
IV. Egyéb elıterjesztések
1.
2.
3.
4.

Zajrendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
Szándéknyilatkozat ingatlancsere ügyletrıl, a vagyonrendelet módosítása
Civil Szervezetek támogatása
Bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat
benyújtása
5. Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alapprogram Mőemléki és Régészeti
Szakmai Kollégiumához
6. Városi Könyvtár pályázatához önerı biztosítása
7. Aradi vízátvezetés
Programmal
kapcsolatos
képviselı-testületi
8. Ivóvízminıség-javító
meghatalmazás
9. Tulajdonrész ingyenes átadása
10. Fejlesztési hitellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása
11. Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele
12. LISZ Kft Alapító Okiratának módosítása
13. Magántulajdonú ingatlanok felajánlása megvételre az önkormányzat részére
14. Kommunikációs szolgáltatók szolgáltatási díjainak meghatározása
15. Lejárt lakásbérleti szerzıdéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
16. Kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
17. Fellebbezés elbírálása lakásfenntartási támogatási ügyben
Zárt ülésen
V.

Bejelentések, interpellációk

Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

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

VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Tájékoztatja a
képviselı-testületet, hogy Március 15. alkalmából Tóth Attila képviselı-társa vezetésével a
gyergyószentmiklósi ünnepségen vettek részt. Az ottani ünnepség több ezer ember
részvételével zajlott, nagy volt az érdeklıdés, elsısorban az autonómiai törekvések
fogalmazódtak meg a hozzászólásokban.
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Nem teljesen idetartozik, de a gyergyószentmiklósi úttal kapcsolatos, hogy a hivatali
személygépkocsi, amivel utaztak, útközben lerobbant. Felvetıdött, hogy meg kellene fontolni
az autó cseréjét, mivel már 6 éves, sok kilométert futott, ezért várható, hogy egyre gyakrabban
meghibásodik, és egyre többet kell majd költeni rá. A jelenlegi viszonyok között kedvezı
feltételekkel lecserélhetnék a gépjármővet.
Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az elıterjesztés 3. pontjában az szerepel, hogy a kommunizmus
áldozatainak emléknapján Mészáros Sándor önkormányzati képviselı mondott beszédet.
Kérdése polgármester úrhoz, hogy mi alapján választják ki az ünnepi szónokokat? Mivel ez
városi ünnepség volt, és egy önkormányzati intézmény szervezte, rendezte, jogos a kérdés,
hogy az ott elhangzottak Békés Város Önkormányzatának álláspontját tükrözték-e, és
polgármester úr azonosul-e az elmondottakkal?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elıadja, a jövıben is igyekeznek minden képviselınek megadni
a lehetıséget. Sokáig gondolkodtak azon, hogy Szalai képviselı urat kérik meg erre, hogy
ezen az alkalmon beszéljen, de úgy gondolták, hogy a képviselık közül az Ügyrendi,
Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnöke az, aki eddig még nem kapott szót
ünnepségeken. Általában bizottsági elnökök, tagok kapnak lehetıséget. Ez alapján kerülnek
kiválasztásra és felkérésre a szónokok. A jövıben lehetıséget adnak nyilván másnak is.
Arra, hogy az ott elhangzottakkal azonosul-e, válasza az, hogy elıször megnézi, mi hangzott
el, utána válaszol rá, mert konkrétan nem emlékszik rá.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Ahogy hallotta, nem volt túl szerencsés a választás.
Szeretné elırebocsátani, hogy nem személy ellen irányul az, amit most mondani szeretne,
hanem inkább egy jelenséggel szemben szeretne szólni. A tájékoztatóban azt olvassa, hogy
március 6-án Izsó Gábor polgármester részt vett a Megyei Képviselı-testület ülésén. Ez
bizonyára hír. Ehhez annyit tud hozzáfőzni, hogy ez tény és való, így van, ahogy ehhez már
hozzászoktak az elmúlt három évben, hiszen rendszeresen ı is ott van a képviselı-testület
ülésén minden hónapban, egymástól kb. 3 méterre ülnek, és végzik a dolgukat. Az elmúlt 15
évben Békésrıl képviselı-társa volt Kökéndy József polgármester úr, Váradi József képviselı
úr, és legújabban Izsó Gábor polgármester úr is. Az elmúlt 15 évben egyszer sem fordult elı
az, hogy részt vettek tisztségükbıl eredıen ezen az ülésen, és ez hír lett volna, és be kellett
volna írni a két ülés közti tájékoztatóba, mint afféle eseményt. Neki az a véleménye, hogy ez
nem hír. Azt sem írták be eddig, ha valamelyik országgyőlési képviselı részt vett bizonyos
napokon az országgyőlés ülésén, vagy éppen távol volt pl. betegség miatt.
Ezzel az a gondja, hogy azzal a jelenséggel kénytelen szembenézni, hogy ki kell mondani
egyenesen, amikor jobboldali csapat kerül hatalomra, akkor úgy szeretnek kommunikálni,
hogy ha kell, ha nem, forgalmazzák a nevüket, és ebbıl legyen hír. Természetesen nem
mérnek egyenlı mércével, az ellenzék nincs, nem létezik, ha dolgozott, ha nem. Gondolják,
épp elég eltőrni ıket a testületi ülésen. Ez ellen a gyakorlat ellen szeretné a szavát felemelni,
és az ellen, hogy olyan hangulat alakuljon ki, mondjuk egy intézménynél, vagy szervezetben,
hogy úgy gondolja az elıterjesztés írója, hogy neki ilyeneket is bele kell írnia a két ülés közti
tájékoztatóba. Nagyon örül, hogy személy szerint nem volt megemlítve a tájékoztatóban. Az a
véleménye, hogy ha ı, vagy bármely képviselı-társa végzi a munkáját, ráadásul nem is a
város küldte oda ıket, hanem pártlistáról kerültek be valamennyien, az nem hír, azt nem kell
ide beleírni a tájékoztatóba.
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Amikor megalakult a képviselı-testület, már kifogásolta ezt az eljárást. Akkor az ellen emelt
szót, hogy rendeletek egységes szerkezetbe foglalása címén kitörölték a városi rendeletek
végén a korábbi polgármester és jegyzı nevét még akkor is, ha azt a rendeletet az elmúlt
tizenegynéhány évben egyszer sem módosították. Akkor kapott egy ígéretet, hogy ezt rendbe
teszik. Ez a mai napig nem történt meg, most a testületi ülést megelızıen megnézte a városi
honlapon. Így egy lehetısége van, ha netán a következı ciklus idején azt látja majd, hogy Izsó
Gábor polgármester úr nevét a rendeletek végérıl kitörölik, beírják a helyére az éppen akkor
aktuális polgármester nevét, akkor az ellen is szólni fog, azt is kifogásolni fogja, és azt fogja
mondani majd az akkori polgármesternek, hogy polgármester úr, több szerénységet, mert van
mire.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A hozzászólás elsı részét értette, a másodikat nem. A két ülés
közti tájékoztatóban a határidınaplója alapján végzett munkák kerülnek regisztrálásra, és
valóban nem biztos, hogy ez az egy sor ideillik, ha az a képviselı úr szemét szúrja, de a
következıkben majd nem fogják megemlíteni. A kritikával egyetért.
A másik felvetését pedig nem érti, mert nem jogász, nem tudja, hogyan kell kezelni azt, hogy
egy rendeletmódosítás esetén kinek a nevét kell odaírni, ha többen is részt vettek abban?
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Pedig egyértelmően világos, hogy ami rendelet eddig nem volt
módosítva, annál a régi aláíróknak kell szerepelni.
Azonban nem ezért kért szót. Nem emlékszik arra, hogy az elmúlt 18 évben Békésen –
hangsúlyozza, hogy városi ünnepségen, nem pártrendezvényen – ilyen győlöletkeltı beszéd
elhangzott volna mint most, a Kommunizmus áldozatainak emléknapján. Az, hogy ez
megtörténhetett, polgármester úr felelıssége is. Amit szerencsének tart, hogy a szónoknak a
személye és a múltja az elmondottakat hiteltelenítették, legalábbis számára, de gondolja, hogy
másoknak is. Amit Mészáros úr elmondott, nem tudja, hogy valahol olvasta-e, vagy saját
tapasztalatairól beszélt, mert elég furcsa dolgok hangzottak ott el. Az sem tudott, hogy
Mészáros úr saját magát a kommunizmus áldozatának tekinti-e. Egy sort szeretne idézni, ami
elhangzott az ünnepségen, és ebben az egyben egyetért Mészáros úrral, és nagyon ıszintének
tőnt, hogy azt mondta: „Örökösei vagyunk a kommunizmusnak is, és éppen ez az, amivel nem
akarnak egyesek szembenézni.”
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Az elıbb idézett mondat pontosan így hangzott el:
„Örökösei vagyunk a kommunizmusnak, és a kommunizmus áldozatainak is…” Ha már idéz
a képviselı úr, akkor azt pontosan tegye. Egyébként, akinek nem inge, ne vegye magára.
Akinek meg inge, az vegye magára többször is.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elég szomorúnak tartja azt, hogy – lehet, kicsit szókimondóbb
stílusban – de az igazsággal szembesülve tiltakoznak az ellen, hogy az igazságot valaki kicsit
keményebb hangnemben ki meri mondani. Nem érzi azt, hogy emiatt feltétlenül tiltakozni
kellene. Ott semmi vádaskodás, semmi hazug dolog nem hangzott el. Az igazság hangzott el,
nyilván keményebb szavakkal, és van akinek ez fáj, van akinek nem, de ezt nem lehet, és nem
is szabad eltagadni.
MUCSI ANDRÁS képviselı: Március 7-én polgármester úrral, Szalai László képviselı úrral,
Mészáros Sándor és Vámos László bizottsági elnök urakkal részt vettek a cigánybálon. Nem
emlékszik, hogy az elmúlt tíz évben ilyen győlöletkeltı beszéd elhangzott volna, mint ott
Kolompár Orbán úr részérıl. Polgármester úr utána ezt a cigány kisebbségi önkormányzatnak
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szóvá is tette. Ebben a városban sikerült eddig többé-kevésbé megırizni a békességet a
magyarság és a cigány etnikum között. Senkinek sem érdeke, hogy a más megyékben már
zajló események Békés városában is megjelenjenek. Mindkét részrıl elvárható a békés
egymás mellett élés. Nem gyanúsít senkit sem azzal ebben a városban, hogy bármelyik
politikai párt szítaná az indulatokat, de nagyon kér mindenkit, hogy ebbıl pártpolitikai kérdést
senki ne csináljon. Ez egy nagyon veszélyes fegyver, nagyon elgondolkodtató volt, Szalai
László képviselı-társával együtt hallgatták végig ezt a beszédet, amely félelemkeltı volt.
Nem tartja szerencsésnek, ha ezt a fegyvert bárki beveti.
A másik felvetéssel kapcsolatban elıadja, hogy Erdıs Norbert képviselı-társával együtt
mindketten történelmet hallgattak az egyetemen, mint történelem tanárok, és mesélhetnének a
kommunizmus rémtetteirıl és a kommunizmus áldozatairól. Százmillió embert eltenni láb alól
elég nagy teljesítmény.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: A rendeletek egységes szerkezetbe
foglalásával kapcsolatban felmerült az, hogy amennyiben az illetı rendelet módosítása azután
a polgármesternek a hivatali ideje után történt, aki aláírta a rendeletet, az sem jó, ha az eredeti,
vagyis az akkori polgármester és jegyzı neve szerepel, hiszen utánuk módosították egyszer,
vagy többször is a rendeletet, amikor már nem ık voltak hivatalban. Az egységes szerkezetbe
foglalást végzı munkatárs technikailag azt akarta kifejezni, hogy kinek az idején történt az
egységes szerkezetbe foglalás, és azt a dátumot odaírta, hogy az egységes szerkezetbe foglalás
mikor történt meg, és odaírta az akkori polgármester és jegyzı nevét. Ha pedig egy módosító
rendelet kapcsán került sor egységes szerkezetbe foglalásra, akkor evidens, hogy az akkori
jegyzı és polgármester neve kerül aláírásra. Véleménye szerint az lenne szerencsés, mivel
ezek nem hivatalosan közzétett jogszabályok, hogy csak annyit írnának oda, hogy „jegyzı”,
„polgármester „. Így megszőnne a vita.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Azt javasolja, hogy ezt a technikai vitát majd folytassák le. İ
nem akar idegen tollakkal ékeskedni, és nem is az volt a cél. Valószínőleg technikai dologról
van szó, nincs ezzel gondja, és nem hiszi hogy ez egy kardinális kérdés lenne, de
mindenképpen helyre kell tenni. Kéri, hogy ez valóban úgy szerepeljen, ahogy jogszerő.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Mondta, hogy a hozzáállást kifogásolja. A jegyzı
asszony által felvetettek szerint nagyon helyesen gondolkodtak el ezen a kérdésen. Nem
véletlen, hogy az egységes szerkezetbe foglalt rendeletek után nem szoktak neveket írni, ez
így igaz. Annyiból nem hiteles a magyarázkodás, hogy ez a bizonyos egységes szerkezetbe
foglalás olyan rendeleteknél is megtörtént, amelyekhez tizenéve nem nyúltak hozzá, ezért így
nehéz elhinni, hogy teljesen jóhiszemően és szakszerően álltak hozzá a dologhoz.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A cigánybálon egymás mellett ültek Mucsi András képviselıtársával, és mindketten tudják, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy mit fog beszélni
Kolompár Orbán, ık is ott hallották elıször. Nem is jelezte, de nem is kellett volna jeleznie,
mert a romák voltak a meghívók. Azonban a két beszédet nem tenné egymás mellé, nem esik
egy súlycsoportba. Ugyanis olyan hangzott el, hogy „..a választások elıtt barátom lesz a
hentes, a boltos, a tőzoltó, a polgármester és a rendırkapitány.” Amikor ez elhangzott, ekkor
távozott a vacsoráról polgármester úr. A rendırkapitány maradt, és ı hallhatta, hogy a megyei
cigány kisebbségi önkormányzat elnöke nagyon helyesen valamennyiük egyetértésével
elnézést kért mindenkitıl a beszédért, többek között polgármester úrtól is, aki akkor már nem
volt ott.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Ha már itt tartanak, akkor elmondja, hogy eddig rend volt ebben
a városban, és a cigányok és a magyarok közötti kapcsolat a média által gerjesztett ellentétet ı
is, és képviselı-társai, és gondolja, hogy mások is próbálták csillapítani, ebben benne van a
polgárırségtıl a rendırségig mindenki. İ rendszeresen konzultál a kisebbségi
önkormányzattal, hogy nehogy felüljenek az ilyen, és ehhez hasonló beszédnek, mint amit
Kolompár Orbán mondott a Cigánybál megnyitóján, aki valóban uszító beszédet mondott,
felhergelte az embereket az önkormányzatok, a tisztségviselık ellen, és az emberek tapsoltak.
Vagyis egy részük tapsolt, a másik részük elnézést kért, akik józanabbul gondolkoznak. Ez
nyilván nem a helyi roma közösség hibája, ezt meg is mondta, de ezek úgy terjednek, hogy
egy messzirıl jött ember idejön, elmondja a maga uszító beszédét, és utána visszamegy, a
problémát pedig itt hagyja nekünk. Kolompár Orbánt a kisebbségi önkormányzatnak az
MSZP-hez közel álló része hívta meg, ezt nagyon jól tudja, és azt is tudja, hogy kiket hívtak
meg az MSZP-s képviselık közül, akik nem mentek el. Ez nem probléma, mert mindenki oda
megy el, ahová akar. Ezt a témát a maga részérıl befejezettnek tekinti, dolgozzanak azon,
hogy valóban a városban ez a fajta ellentét ne harapózzon el, és ne engedjük, hogy idegenek
beszivárogjanak ide közénk. Egyébként a józan roma többség ezt is teszi.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
56/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a két ülése közötti
fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl szóló tájékoztatót
a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató az elızı testületi üléseken elfogadott
határozatok végrehajtásáról

SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Kérdése, hogy a Bagoly Vendéglı vevıje kifizette-e már a
vételárat?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Még nem. Egyébként 2009. június 30. a fizetési határidı. Mivel
további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazása bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
57/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete az elızı testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
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Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Jelentés lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

1.) 2009. évi sporttevékenységek támogatása
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és azzal a módosítással javasolja elfogadásra az elıterjesztett javaslatot, hogy a
BTE Ökölvívó Szakosztály támogatását csökkentsék 20 eFt-tal, és ugyanennyivel emeljék
meg a Surman Box Club támogatását.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a Kulturális és Sport
Bizottság által javasolt módosításnak megfelelıen egyhangúlag elfogadásra javasolta az
elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot a Kulturális és Sport Bizottság elnöke által javasolt
bizottsági módosító javaslat figyelembevételével.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
58/2009. (III. 26.) határozata:
1./ Békés Város Képviselı-testülete a máshová nem sorolt sporttevékenység mőködési és
felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek feladat keretszámait az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Máshová nem sorolt sporttevékenység
Feladat megnevezése
Mőködési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek
DSK támogatása
Tömegsport támogatása
Sportszervezetek támogatása
Tehetségek támogatása
ÖSSZESEN

Összeg
(EFt)

300
2500
17000
500
20300

2./
Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy a DSK
támogatása, a Tömegsport támogatása, és a Tehetségek támogatása feladatok, és a
sportszervezetek 2009. I. félévi támogatásánál feltüntetett tartalék keretösszegeirıl döntsön.
3./
Békés Város Képviselı-testülete a sportszervezetek 2009. I. félévi támogatását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
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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:
Határidı:
Felelıs:

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

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

2.) Parkolási koncepció – II.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel,
hogy a változtatási javaslatokkal kapcsolatban készítsen költségbecslést a Mőszaki Osztály,
akinek vezetıje ígéretet tett ennek elkészítésére.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért, hogy fogalmazzák be a határozati javaslatba, hogy
költségbecsléssel együtt tegyenek javaslatot a következı ülésre. Ugyanis nem lehet tudni,
hogy ebbıl a koncepcióból most, vagy tíz év múlva lesz valami. Ez most egy sorrendiséget
jelent.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Annyit kíván hozzáfőzni, hogy vannak olyan parkolók is
bejelölve, amiket nem biztos, hogy a városnak kellene megcsinálni. Ezek költségét nem a
városnak kell állni, hanem az érintett magánszemélyeknek, intézményeknek, amelyek meg
tudják maguk is csinálni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért a képviselı úrral, ettıl függetlenül egy költségbecslést
el lehet készíteni, ez még nem jelent kötelezettségvállalást. Nyilván vannak olyan parkolók,
amelyeket a magánhasználóknak kellene megcsinálni, de az egész koncepció nem csak az
önkormányzatra nézve irányadó, hanem az egész városra.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti kiegészítéssel javasolja elfogadásra az
elıterjesztett határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát.
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
59/2009. (III. 26.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a
város parkolási koncepcióját elfogadja. A koncepcióban
javasolt beavatkozásokat a város költségvetése
teherbíró képességének függvényében kell tervezni.
2. Békés Város Képviselı-testülete módosítani kívánja a
településrendezési eszközeit (szerkezeti terv és
szabályozási terv), annak érdekében, hogy a parkolási
koncepcióban javasolt parkoló-, illetve garázsépítési
lehetıségek biztosítottak legyenek. Az ezzel
kapcsolatos változtatási javaslatot költségbecsléssel
együtt a soron következı képviselı-testületi ülésre kell
elıterjeszteni.
Határidı: értelem szerint
beszámolásra: 2009. májusi testületi ülés
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
3.) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámhelyzetének áttekintése
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Kérdése, hogy miért kell a gazdálkodási létszámot
növelni? Mi az a megnövekedett gazdálkodási többletfeladat?
VÁCZI JULIANNA osztályvezetı: Mint ismeretes, 2008. július 1-jével kistérségi szinten
mőködik az óvoda, tehát a környékbeli települések óvodáival egy egységet képez, és ez
lényegesen nagyobb gazdálkodási feladatot jelent az adminisztrációban, könyvelésben,
pénzügyi elszámolásokban. Ugyanis ezek a tagintézmények mind munkáltatói jogkör, mind
pedig elszámolás szempontjából a Kistérségi Óvodához tartoznak. Ez három külsı óvodát
jelent.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elhangzottakat kiegészíti azzal, hogy ennek anyagi fedezetét
az érintett települések egyéni anyagi hozzájárulásukkal fedezik. Mivel további kérdés,
észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
60/2009. (III. 26.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata támogatja a Békési Kistérségi
Iskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló 2 fı
munkavállalónak a prémium évek programba történı
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belépését 2009. szeptember 1. napjával. A felmerülı
személyi juttatás és munkáltatói járulék kiadásaira
költségvetési támogatást igényel.
Békés Város Önkormányzata költségvetési szerveinél – a
feladatok változásából adódó átszervezés következtében – a
munkavállalók további foglalkoztatására nincs lehetıség.
Békés Város Önkormányzata vállalja, hogy a programba
történı belépést megelızı hónapban meglévı havi átlagos
statisztikai állományi létszámát a programba történı
belépéstıl számított 18 hónapig nem emeli.
2. Békés Város Képviselı-testülete jóváhagyja a Békési
Kistérségi Óvoda 128 fıs engedélyezett létszámkeretén belül
1 fı szakmai létszám átcsoportosítását a gazdálkodási
feladatokat ellátó létszámhoz 2009. április 1-tıl.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı

4.) Közfoglalkoztatási terv elfogadása
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében elıadja, második alkalommal tárgyalják
ezt a kérdést. Azóta a Békési Munkaügyi Központ is jóváhagyta, támogatta a tervet, és
gyakorlatilag el is kezdıdött a kivitelezés. Tájékoztatja a képviselıket, hogy ma két órás
bejáráson vettek részt aljegyzı asszonnyal, és megnézték az éppen folyó munkákat. Az eddigi
létszámot megfelelı, hasznos munkával tudják foglalkoztatni a LISZ Kft szakemberei.
Kialakításra kerül egy új telephely is, mégpedig a Vízmő Vállalat Táncsics utcai
telephelyének egy részén sikerült bérelni egy épületrészt. Ez megfelelı elhelyezést biztosít a
közmunka program számára. Ezt a területet idıvel meg is kívánja vásárolni a város. A
költözés már folyamatban van.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és azzal
a módosítással javasolja egyhangúlag elfogadásra az elıterjesztett határozati javaslatot, hogy
a 2. pontban ne a júliusi, hanem az augusztusi testületi ülést jelöljék meg az elsı beszámoló
idıpontjául, mivel júliusra nem terveznek testületi ülést. Észrevételezte továbbá a bizottság,
hogy a terv 6. oldalán a 4. bekezdésben a közlekedési költséget javítsák át anyagszállítási
költségre.
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság is
megtárgyalta az elıterjesztést, és szakmai véleményük szerint ez a közfoglalkoztatási terv
minden olyan igényt kielégít, amelyet a jogszabályok elıírnak.
Kérdések - észrevételek:
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Nagyon szép és jó dolog, hogy elindul ez a program,
viszont a negatív hatásait máris lehet érezni, ugyanis több közintézmény emiatt dolgozókat
bocsát el, hogy utána közmunkásokkal pótolja ıket. Kérdése, hogy ez megér nekünk ennyit?
Már korábban elmondta, hogy a 100-110 milliárdot inkább munkahelyteremtésre kellene
használni, nem pedig ilyen programra. Bár jók ezek a programok, csak nem tudja, hogy
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három hónap alatt hogyan tudnak valakit visszavezetni a munka világába. Viszont azt elérték,
hogy Békésen jó néhány munkahely megszőnt amiatt, hogy majd közmunkásokkal fogják
ıket pótolni. Ezzel az érintett intézmények színvonalát fogják lecsökkenteni. Ezt megint jól
kigondolták fölülrıl, és az önkormányzatok nyakába öntötték.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Valóban a helyzet az, hogy közmunkával próbál az állam olyan
munkákat megoldani, amit eddig nem ezzel oldott meg. Pl. egy iskolában kialakul egy jó
kollektíva, amelynek a pedagógusoktól a kiszolgáló személyzetig mindenki része, több évre
visszamenıleg ismerik a rendszert, ezután pedig ezt háromhavonta váltogatni kell. Nyilván
azoknak az embereknek, akik így munkát kapnak, azoknak ez jó lehetıség, de az ottani
érdemi munkát semmilyen módon nem segíti. Bár szeretné kihangsúlyozni, hogy maga a
tervezet jó, ebbıl a rossz programból a lehetı legjobban hozza ki, de a problémát nem fogja
megoldani, csak elodázza. Kb. nyolcvan embert helyeznek el olyan helyekre intézményekbe,
ahol korábban kinevezett, határozatlan munkaidejő dolgozók dolgoztak, aztán el kellett
küldeni ıket, mert a támogatást visszaveszik. A dolognak erre az oldalára Mészáros Sándor
képviselı úr nagyon jól ráérzett. Jönnek haza a Dunántúlról az elbocsátott dolgozók, az utóbbi
idıben a város munkanélküli létszáma 2500 fölé emelkedett. Ilyen magas nem volt ez az
arány, talán csak a rendszerváltás környékén. Azoknak az embereknek nem tudnak munkát
adni, akik 20-30 évig egy helyen dolgoztak. Erre a fonákságra feltétlenül fel akarja hívni a
figyelmet. Azonban ez a jogalkotó felelıssége, az önkormányzat jogalkalmazó, és igyekeznek
ebbıl a programból a lehetı legtöbbet kihozni.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Nem egészen értette ezt a jelenséget, de ha egy
városi intézmény hajtana végre ilyen létszámcsökkentést, akkor az arra esı bérkeretet is
vonják be tıle. Bár nem hiszi, hogy ennek a foglalkoztatásnak az volna a célja, hogy városi
munkahely szőnjön meg.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megjegyzi, hogy ez természetesen nem cél, csak következmény.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti pontosításokkal szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
61/2009. (III. 26.) határozata:
1.

2.

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét
elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadást
követı 5 napon belül gondoskodjon arról, hogy a terv
megküldésre kerüljön az Állami Foglalkoztatási
Szerv és a Magyar Államkincstár részére.
A
közfoglalkoztatási
tervben
foglaltak
végrehajtásáról negyedévente – elsı ízben a 2009.
augusztusban tartandó ülésre –, a Képviselı-testület
részére beszámolót kell készíteni. A továbbiakban a
beszámoló Képviselı-testület elé terjesztésének
határideje a negyedévet követı hónapban tartandó
képviselı-testület ülése.
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Felelıs:
Határidı:

NAPIREND TÁRGYA:

Izsó Gábor polgármester
2009. március 31., illetve értelem szerint

A szociális igazgatásról, ellátásról és egyes támogatásokról,
valamint a gyermekvédelemrıl szóló 5/1995. (III. 3.) KT
rendelet hatályon kívül helyezése, új rendeletek megalkotása

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és az írásos kiegészítéssel javasolja elfogadásra az elıterjesztett rendelettervezeteket. Egyetértettek egyrészt azzal, hogy a rendelkezések elavultak, másrészt, hogy a
különbözı szakmai területeket külön szabályozzák. Az elıkészítésben részt vevı intézmény,
és a hivatal szakemberei kellı garanciát jelentenek az új szabályozás helyességére, és a
gyakorlatban történı végrehajthatósága azon múlik, hogy az összes érintett intézmény is
közremőködjön.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a
rendelet-tervezeteket, melyekkel kapcsolatban az alábbi módosításokat, pontosításokat
javasolják elfogadásra a képviselı-testületnek:
- A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló rendelet-tervezetben: 7. § (3) bekezdés második
mondata az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra: „…Egy éven belül maximum 30.000,Ft összegő támogatás igényelhetı.”
- A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszerérıl szóló rendelet-tervezetben:
8. § (2) bekezdés d) pontjában a „…diploma másolatát…” szövegrész helyett: „… a hallgatói
jogviszony igazolását szolgáló okiratot.”
A 9. §. (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint egészüljön ki: „a legalább két éve Békésen
tartózkodó, vagy legalább két éve Békésen munkaviszonyban álló lakosnak:”
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetben: 27. § (1)
bekezdése az alábbiak szerint egészüljön ki: „…átmeneti segély akkor nyújtható, ha az
egyedülálló kérelmezı jövedelme, vagy a családjában az egy fıre esı jövedelem…”
A bizottság a szociális rendelet-tervezet kivételével egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezeteket, a szociális rendeletet pedig többségi szavazással javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság is megtárgyalta a rendelet-tervezeteket, és fıleg a lakáscélú kamatmentes
kölcsön támogatás helyi rendszerérıl szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban javasolt több
módosítást. A rendelkezésre álló rövid idı miatt már nem tudták írásos kiegészítésbe foglalni
a módosító javaslatokat, ezért megkéri Dr. Farkas László jogi munkatársat, hogy ismertesse a
megfogalmazott módosítási javaslatokat.
DR. FARKAS LÁSZLÓ jogi munkatárs: Az alábbiak szerint ismerteti a bizottsági módosító
javaslatokat:
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- A 4. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „…Döntés elıtt az Ügyrendi,
Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottságnak javaslattételi joga van.”
- Technikai módosító javaslat: valamennyi esetben, ahol egyszerő kezesrıl esik szó a rendelettervezetben, ott készfizetı kezes-re kell módosítani.
- A 6. § (1) bekezdésben a „…mindenkor érvényes hitelkamat…” szövegrész helyett a
„…mindenkor érvényes késedelmi kamat…” szövegrész kerüljön megfogalmazásra.
- A 7. § (2) bekezdését javasolják törölni, így az (1) bekezdés számozása értelemszerően
elmarad.
- A 8. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosuljon: „a) ellenjegyzett adásvételi
(elı)szerzıdést, mely tartalmazza…”
- A 8. § (2) bekezdés c) pontját javasolják törölni, így értelemszerően a d) és e) pontok c) és
d) pontokra módosulnak.
- A 8. § egészüljön ki az alábbi (3) bekezdéssel:
„(3) Folyósítási feltétel azoknál az ügyleteknél, ahol a helyi támogatás mellett pénzintézeti
kölcsön is felvételre kerül, annak az igazolása, hogy a pénzintézettel a kölcsönszerzıdés
megkötésre került, vagy banki hitelígérvény bemutatása.”
Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A felsıoktatásban tanulók támogatásáról szóló rendelet-tervezet
1. sz. mellékletével kapcsolatban van észrevétele, illetve javaslata. Már tavaly is elmondta,
hasonló a helyzet az idén is, ugyanis tavaly is kisebb mértékben emelkedett az elbírálást
szolgáló összeghatár, mint a minimálbér. Idén pedig lényegében maradt a tavalyi összeghatár,
tehát nem követi a minimálbér emelkedését sem. Ez azért probléma, mert tavaly polgármester
úr javaslatára megszüntették a méltányossági elbírálás lehetıségét, így az elızı évhez
viszonyítva 52 tanulóval kevesebben kaptak méltányossági alapon támogatást. Mivel tavaly és
idén is emelkedett a minimálbér, elıfordulhat az, hogy a minimálbér emelkedése miatt több
fiatal kiesne a támogatásból. Ezért azt javasolja, amiatt, hogy ne boruljon fel az egész
rendszer, az A) 5. pontban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 141% 165% között alkalmazzák a 12 pontértéket. Ez az 5%-os emelés minimális díjemelést jelent,
mert a tavalyi 45.000,- Ft-ról felmenne 47.880,- Ft-ra az elbírálást jelentı határ, és így
valószínőleg nem fognak kiesni tanulók. Ez nem jelentene többletkiadást a városnak, mert a
tavalyi keretbıl is maradt meg összeg.
A másik észrevétele a B) ponttal kapcsolatos. Az egyedülállók pontértéke 5 pont. Elfogadja,
hogy támogatni kell az egyedülállókat, de az 1) pontban vannak olyan hátrányos helyzető
tanulók, akik krónikus betegségben szenvednek, rokkantak, stb., és ezt sehol máshol nem
veszik figyelembe, így a 2 pontot javasolja felemelni legalább 3 pontra. Az egyedülállónál az
egy fıre esı jövedelem figyelembe van véve a nettó jövedelemnél is. Ennek arányosítására
javasolja az elıbbi esetben 3 pontra emelni ezt a szempontot.
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TÁRNOK LÁSZLÓNÉ aljegyzı: Javasolja, hogy az ösztöndíj-támogatásokról szóló rendelet
tervezet 6. § (4) bekezdésének g) pontját vegyék ki, így értelemszerően a h) pont g) pontra
módosulna.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja elsıként a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
és az aljegyzı által elıterjesztett módosítási javaslatokat egyben.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Belleli Lajos, Dr. Farkas István és Dr. Pásztor
Gyula képviselık elhagyták az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma:
14 fı.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
62/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a gyermekvédelem helyi
rendszerérıl, az általános iskolai tanulók és felsıoktatási
hallgatók ösztöndíjáról, a lakáscélú kamatmentes kölcsön
támogatás helyi rendszerérıl, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelettervezetekkel kapcsolatban elıterjesztett módosító
javaslatokat az alábbiak szerint elfogadja:
- A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló rendelettervezetben:
A 7. § (3) bekezdés második mondata az alábbiak szerint
kerül meghatározásra: „…Egy éven belül maximum
30.000,- Ft összegő támogatás igényelhetı.”
- A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi
rendszerérıl szóló rendelet-tervezetben:
A 8. § (2) bekezdés d) pontjában a „…diploma
másolatát…” szövegrész helyett: „… a hallgatói
jogviszony igazolását szolgáló okiratot.” szövegrész kerül
A 9. §. (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint egészül
ki: „a legalább két éve Békésen tartózkodó, vagy legalább
két éve Békésen munkaviszonyban álló lakosnak:”
Valamennyi esetben, ahol egyszerő kezesrıl esik szó a
rendelet-tervezetben, az készfizetı kezes-re módosul
A 6. § (1) bekezdésben a „…mindenkor érvényes
hitelkamat…” szövegrész helyett a „…mindenkor
érvényes késedelmi kamat…” szövegrész kerüljön
megfogalmazásra.
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- A 7. § (2) bekezdése törlésre kerül, így az (1) bekezdés
számozása értelemszerően elmarad.
A 8. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) ellenjegyzett adásvételi (elı)szerzıdést, mely
tartalmazza…”
A 8. § (2) bekezdés c) pontja törlésre kerül, így
értelemszerően a d) és e) pontok c) és d) pontokra
módosulnak.
A 8. § kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
„(3) Folyósítási feltétel azoknál az ügyleteknél, ahol a
helyi támogatás mellett pénzintézeti kölcsön is felvételre
kerül, annak az igazolása, hogy a pénzintézettel a
kölcsönszerzıdés megkötésre került, vagy banki
hitelígérvény bemutatása.”
A 4. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„…Döntés elıtt az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi
Bizottságnak javaslattételi joga van.”
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
rendelet-tervezetben:
A 27. § (1) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
„…átmeneti segély akkor nyújtható, ha az egyedülálló
kérelmezı jövedelme, vagy a családjában az egy fıre esı
jövedelem…”
- Az általános iskolai tanulók és felsıoktatási hallgatók
ösztöndíjáról szóló rendelet tervezet:
6. § (4) bekezdésének g) pontja törölve, ezzel egyidejőleg
a h) pont g) pontra módosul.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja Szalai László képviselınek „Az általános
iskolai tanulók és felsıoktatási hallgatók ösztöndíjáról” szóló rendelet-tervezettel kapcsolatos
azon módosító javaslatát, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjaira vonatkozó 1. sz. melléklet A/5. pontjában az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 141-165 % között legyen meghatározva a 12
pontérték esetén.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
63/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete nem fogadja el Szalai
László képviselınek „Az általános iskolai tanulók és
felsıoktatási hallgatók ösztöndíjáról” szóló rendelettervezettel kapcsolatos azon módosító javaslatát, hogy a
Bursa
Hungarica
Felsıoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjaira vonatkozó 1.
sz. melléklet A/5. pontjában az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege 141-165 % között legyen
meghatározva a 12 pontérték esetén.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Kéri a jegyzı asszonytól a fenti gépi szavazás eredményét
részére megküldeni az SZMSZ-nek megfelelıen.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja Szalai László képviselınek „Az általános
iskolai tanulók és felsıoktatási hallgatók ösztöndíjáról” szóló rendelet-tervezettel kapcsolatos
azon módosító javaslatát, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjaira vonatkozó 1. sz. melléklet B/1. pontjában azt
elbírálás pontértéke 2 pont helyett 3 pontban kerüljön meghatározásra.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Belleli Lajos, Dr. Farkas István és Dr. Pásztor
Gyula képviselık ismét jelen vannak, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 17 fı.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
64/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete elfogadja Szalai László
képviselınek „Az általános iskolai tanulók és felsıoktatási
hallgatók
ösztöndíjáról”
szóló
rendelet-tervezettel
kapcsolatos azon módosító javaslatát, hogy a Bursa
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálási szempontjaira vonatkozó 1. sz. melléklet B/1.
pontjában azt elbírálás pontértéke 2 pont helyett 3 pontban
kerüljön meghatározásra.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Külön-külön szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelettervezeteket a fentiekben elfogadott módosító javaslatok figyelembevételével.
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1. A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló rendelet-tervezet
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2009. (III. 27.) r e n d e l e t e :
A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRİL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.
2. Az általános iskolai tanulók és felsıoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló rendelet-tervezet
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással – az alábbi
alkotja:

r e n d e l e t e t

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
9/2009. (III. 27.) r e n d e l e t e :
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ÉS
FELSİOKTATÁSI HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.
3. A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszerérıl szóló rendelet-tervezet
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2009. (III. 27.) r e n d e l e t e :
A LAKÁSCÉLÚ KAMATMENTES KÖLCSÖN
TÁMOGATÁS HELYI RENDSZERÉRİL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.

4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
11/2009. (III. 27.) r e n d e l e t e :
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.
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NAPIREND TÁRGYA:

Szarvasi u. 2. III. 15. szám alatti lakás értékesítése miatti
rendeletmódosítás

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati
javaslatot és rendelet-tervezetet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elsıként az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
65/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete értékesítésre kijelöli a
tulajdonát képezı Békés, Szarvasi u. 2. III. 15. szám alatti
lakást.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t
alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2009. (III. 27.) r e n d e l e t e :
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ
LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉRİL
szóló 15/1995. (VII. 01.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.

NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, amely annyira tökéletes volt, hogy vita nem is alakult ki. A bizottság 6 igen
szavazattal, egy tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az elıterjesztésben szépen le van írva, hogy 2004 óta hogyan
alakult a kommunális adó mértéke. Összehasonlításképpen elmondja, hogy 2006-2009 között
5 ezer Ft-ról felemelkedett 12 ezer Ft-ra, ez közel két és félszeres emelkedést jelent, az
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inflációnak 13-szorosa. Korábban egyes képviselık azt sem szavazták meg, ha néhány száz
forinttal túlment az infláción a javaslat. Emellett problémának látja még azt, hogy
környezettanulmányok készültek el, és nem történt semmilyen konkrét intézkedés annak
érdekében, hogy a szállítandó szemét mennyisége csökkenjen, és így kevesebbet kelljen
fizetni a békésieknek. Többen emlékeznek még arra, hogy az elmúlt évben többször szóvá
tette, hogy az iparőzési adóbevétel nagyon alul van tervezve, ugyanis 220 millió Ft volt
tervezve, míg az elızı évi tény 231,1 millió Ft volt. Hiába mondta, hogy több lesz a tény, és
ez be is igazolódott, mivel 258,1 millió Ft lett a 220 millió Ft-ra tervezett iparőzési
adóbevétel, tehát 38,1 millió Ft-tal több, mint korábban. 2006-ban az iparőzési adóbevétel 171
millió Ft volt, most 87,1 millió Ft-tal több, mint akkor volt.
Azt szeretné megkérdezni polgármester úrtól és alpolgármester úrtól, hogy ık támogatásnak
érzik-e azt, hogy ha évente nem 87 millió Ft-ot vonnak el a vállalkozóktól, hanem csak 10-15
millió Ft-tal kevesebbet? Mert ezt dicsérték békési mintának a sajtótájékoztatón.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Nem tudja, hogy Szalai úr ezt a
kérdést miért nem tette fel tegnap a bizottsági ülésen, mert ott is meg tudták volna tárgyalni.
Az anyagban egyértelmő, hogy az iparőzési adóbevételnél két jelentıs tétel volt, illetve mond
egy harmadikat is. Volt egy kft, amelynek most úgy alakult a munkája, hogy nem vidéken
fizette be a helyi adókat, hanem Békésen, és ı lett a legnagyobb adófizetı, melyet
megköszönnek neki. A másik vállalkozó egy ıstermelı, aki szintén jelentıs tétellel lépett be.
A harmadik ok, hogy a beszedéssel foglalkozó munkatársak nagyon jó munkát végeztek.
Egyébként nagyon nehéz pontosan tervezni az adóbevételeket, látták a várható elvonásokat, és
ezt is figyelembe vették a tervezésnél.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Jelentéktelen megjegyzés, de az idén is találkozott
13,- Ft-os csekkel, amit be kellett volna fizetnie a városhoz. Minden évben szól, ha lát ilyet.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Arra kéri Miklós Lajos képviselı urat, hogy ne neki higgyen,
hanem annak, ami az anyagban szerepel, és amit jegyzı asszony írt alá. Ebben az áll, hogy „A
gazdasági szabályzók változása kapcsán növekedtek a költségek, járulékok, melynek
következményeként csökkent a vállalatok eredményessége, de az iparőzési adóalapot ezen
növekmények nem csökkentik, így a vállalkozás szintő adóalap növekszik.” Errıl beszéltek
tavaly is, hogy a nettó árbevétel számítása miatt nem fog csökkenni az adóbevétel.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Úgy gondolja, hogy nem kellene adót emelni, sıt
csökkenteni lehetne, ha a kormány az elmúlt néhány év alatt 500-600 milliót nem vont volna
el a várostól összességében. Sıt, fejleszteni tudnának. Sajnos ezt a kiesést az itteni
vállalkozóknak kell megfizetni, és errıl nem a város tehet, hanem a kormány.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szívébıl szólt Mészáros Sándor képviselı úr. A Szalai László
képviselı úr megjegyzéseit tudomásul veszi, de értelmezni nem tudja, mert nagyon jól tudja,
hogy minek a következménye. A Szalai úr helyében bölcsen hallgatna, ha annak a
kormánypártnak lenne a tagja, amely mindezt a város nyakába sózta, és az önkormányzatokat
megpróbálja ellehetetleníteni, mert egyszerően érezni kell, hogy ez minek a következménye.
Senki sem a saját kényére-kedvére emelgeti a kommunális adót, iparőzési adót, hanem azért,
mert a hiányt valamilyen módon pótolni kell. Látható, érezhetı ez. Az irány ki van jelölve, a
szakadék szélén tántorog az ország, de remélik, hogy a megoldás hamarosan megszületik.
Azonban a városnak ezeket a terheket fel kell vállalni. Ezt azért kénytelen elmondani, mert
aki nem tudja, az talán el is hiszi, hogy ık, a gonosz önkormányzat sanyargatják a

21
vállalkozókat, a lakosságot. A jóságos kormány pedig milyen jól ellátja az önkormányzatokat.
Az ország 90%-a már látja, hogy ez nem így van.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Bízott benne, hogy polgármester úr legalább szakmai érveket
mond párpolitikai érvek helyett, és abban is bízott, hogy Békés Város Képviselı-testületének
a tagjai, nem pedig országos pártpolitikával kell a helyi döntéseket igazolni. Véleménye
szerint ez a nagyobb adóbevétel egy dolognak a következménye, annak, hogy megemelték az
adókulcsokat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez nyilvánvaló, csak azt nem teszi hozzá Szalai képviselı úr,
hogy miért. Azért, mert pótolni kellett azt a bevételt, amely nem jött. El lehetne mondani,
hogy mennyivel kevesebb normatíva érkezett a városba, de ezt most idı hiányában nem
fogják megtenni. Ezt mindenki tudja, érzi, ebbe felesleges belemenni. Remélik, ha majd egy
racionálisabb gazdálkodás folyik az országban, akkor csökkenthetik a helyi adókat is.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Az alultervezés szakmaiságával
kapcsolatban szeretne egy megjegyzést tenni. Meg van gyızıdve róla, és vállalja is a
felelısséget a munkatársaiért, akik ezt készítették, hogy ez nagyon jól el volt készítve, és
ennél pontosabban ezt nem lehet tervezni. Még arra is emlékeztetné a képviselı urat, hogy az
országos költségvetés tervezése egészen pontosan hasonló módon történt, tessék a sajtóból
kikeresni azt, hogy az országosan beszedett adóbevételek mennyivel haladták meg a
tervezettet. Arányaiban nagyjából ugyanez, mint a mi tervezésünk. Ezt teljesen pontosan nem
lehet betervezni. Semmilyen hátsó szándék nincs mögötte, fıként nem szakmai hozzá nem
értés. Az adóknak az olyan megközelítése, vagy szemléletmódja ellen pedig, hogy az adó
valakinek a zsebébıl való kivétel, megnyomorítás, ezt nem így érzékeli. Az ı jövedelmének is
több mint a felét levonják különbözı adókra és járulékokra, de azt úgy tekinti, hogy ezzel az
állam kiadásaihoz járul hozzá. Ebbıl tud mőködni az állam, a helyi adók pedig az
önkormányzat fenntartásához és mőködéséhez járulnak hozzá. Véleménye szerint ez lenne
szakmailag a helyes szemléletmód.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Ehhez még annyit kíván hozzáfőzni, hogy nagyon jól
tudják, országosan milliárdokat szedtek be, és jutalékként milliárdokat osztottak ki. Akkor
talán inkább azt kellene észrevenni. A pénzelvonás pedig független a politikától, ez gazdasági
kérdés, amit a kormány végez.
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Az elmondottakkal maximálisan egyetért, de arról nem
esett szó, hogy ebben az országban 1 millió 600 ezer emberrıl lehet lenyúzni a bırt adó
címszó alatt, a többirıl meg nem. Errıl miért nem esik szó?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
66/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. évi helyi adózás
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı

NAPIREND TÁRGYA:

Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati
felhívásának elfogadása

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a
tervezetet, és azt a következı pontosításokkal javasolja elfogadásra. A köztartozások
igazolásánál elegendı csak az APEH igazolás. Véletlenül benne maradt a VPOP, azt ki
kell húzni, mivel az APEH együttes igazolást ad ki. A hiánypótlási határidıt pedig nem 8,
hanem 3 munkanapban javasolják meghatározni.
Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A múltkor már beszéltek róla, hogy az iparőzési adó
megemelésénél az volt az ígéret, hogy évente 10 milliót terveznek be a Vállalkozói
Alapba, és ez még kiegészül a visszafizetésekkel. Az elsı évben nem adták ki a 10 millió
Ft-ot, a második évben sem lett kiadva teljes mértékben a kétszer 10 millió Ft, illetve egy
pályázatot érvénytelenítettek, de a 2009. évi keretbe nincsenek betervezve a
visszafizetések. Ha ezeket összeadják, akkor 13 millió hiányzik, és ez megint egy be nem
tartott ígéret.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Semmiféle be nem tartott ígéret nincs. Azzal, hogy a
Vállalkozói Alapot létrehozták, a vállalkozásokat támogatják. Az ígéretnek nem volt
része, hogy minden évben 10 millió Ft-tal hozzájárulnak, emelik az alapot. Ez egy terv
volt, amit a gazdasági helyzet és a befolyt adók függvényében megpróbálnak
megvalósítani.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Polgármester úr lényegében
megválaszolta a kérdést, ez így van.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselı: A Vállalkozói Alappal kapcsolatban Szalai Lászlónak
igazat kell adnia, mert arról beszéltek, hogy minden évben 10 millió Ft-tal növelik ezt az
alapot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni a kiegészítést. Nyilván, amennyiben igény lesz rá
– eddig egy évben sem volt rá igény – kiegészítik, és a költségvetésben átcsoportosítanak
erre a célra összeget.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett
határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság által javasolt pontosítások figyelembevételével.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
67/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a
Vállalkozói Alap támogatási tervezetét és részletes
pályázati felhívását a jegyzıkönyv 1. számú melléklete
szerint elfogadja. Felkéri polgármesterét a részletes
pályázati kiírás közzétételére.
Határidı: áprilisi képviselı-testületi ülés
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb

elıterjesztések

1.) Zajrendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Neki volt a tegnapi bizottsági ülésen egy módosító javaslata,
melyet nem fogadtak el. Bürokratikus túlszabályozásnak tartja az 5. §-ban azt, hogy 20 percig
lehet alkalmazni a pirotechnikai terméket. Úgyis engedélyt kell kérni a jegyzıtıl, és ha jegyzı
asszony úgy látja jónak, beszabályozhatja az alkalmazás idıtartamát egyedi esetekben.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és azzal a módosítással javasolta egyhangúlag
elfogadásra a rendelet-tervezetet, hogy a 3. § (1) bekezdését egészítsék ki a következık
szerint: „…magántulajdonú építményeken és egyéb ingatlanokon zajjal járó…”.
DR. FARKAS LÁSZLÓ jogi munkatárs: A fenti módosító javaslatot az alábbi
megfogalmazásban javasolja elfogadásra:
„…a magánszemély tulajdonában, illetve
használatában lévı építményeken és egyéb ingatlanokon zajjal járó…”.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: A 20 perces korlátozással kapcsolatban
elıadja, Ilyés Péter szakértıt is megkérdezték a bizottsági ülésen, hogy miért vették be ezt, és
ı azt válaszolta, hogy ez a kialakult gyakorlat, tapasztalat, és nem lenne szerencsés, ha
korlátlan ideig lehetne tőzijátékozni, mert az jelentısen zavarná a szomszédokat, illetve a
háziállatokat.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Véleménye szerint is maradjon a 20 perces korlát, a
nagy állami ünnepeken sem tart tovább 20 percnél a tőzijáték.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem hangzott
el, elsıként szavazásra bocsátja Szalai László képviselınek a 20 perces korlátozás eltörlésére
vonatkozó módosító javaslatát.
A képviselı-testület 3 igen szavazattal, 11 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
68/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete nem fogadja el Szalai
László képviselınek a zajvédelem helyi szabályozásáról
szóló rendelet-tervezettel kapcsolatos azon módosító
javaslatát, hogy az 5. §-ban ne korlátozzák 20 perces
idıtartamra a pirotechnikai termékek szabadtéri
felhasználásának idıtartamát.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi
Bizottság módosító javaslatát, amelyet Dr. Farkas László jogi munkatárs fogalmazott meg.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
69/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete elfogadja az Ügyrendi,
Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottságnak a zajvédelem
helyi
szabályozásáról
szóló
rendelet-tervezettel
kapcsolatos azon módosító javaslatát, hogy a 3. § (1)
bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
„…a magánszemély tulajdonában, illetve használatában
lévı építményeken és egyéb ingatlanokon zajjal járó…”.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fentiek figyelembevételével szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
70/2009. (III. 26.) határozata:
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Békés Város Képviselı-testülete a zajvédelem helyi
szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet a 68/2009. (III.
26.)
számú
határozatban
foglalt
módosítás
figyelembevételével egyeztetésre alkalmasnak minısíti.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

2.) Szándéknyilatkozat ingatlancsere ügyletrıl, a vagyonrendelet módosítása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és egyhangúlag az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra az elıterjesztett
határozati javaslatokat:
- I/1. pont kiegészül a következı szerint: „…ingatlancsere ügyletet bonyolítson le, különösen
az I/2. pontban írt ingatlanok vonatkozásában.”.
- I/2. pont a) és b) pontja a következık szerint módosul:
„a) Békés Város Önkormányzata részérıl átadásra kerülnének a:…”
„b) Békés Megye Önkormányzata részérıl átadásra kerülnének a:…”
Kérdések - észrevételek:
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Kérdése, hogy mit akar kezdeni a város a Németh
László Kollégium kiürítendı részével?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel ez az épület nagyon jó fekvéső, a termálvíz
hasznosításával remélhetıleg fellendülı fürdıforgalom kiszolgálására egy szálloda
kialakítását tervezik. Ezt átalakítással meg lehet oldani, és mivel a fürdıhöz közel van, erre jó
lehetıséget biztosít. Szálláshely tekintetében Békés Város nagyon rosszul áll. Dánfok
fejlesztése is napirenden lehet, bár jelenleg erre nincsenek pályázatok. Jelenleg egyedül a
Dübögı Szálloda rendelkezik elfogadható szálláshelyekkel, illetve kollégiumi szálláshelyek
vannak. Biztos abban, hogy ha azok a tervek, amelyeket szeretnének valóra váltani, egyrészt a
termálturizmus, másrészt egyéb turizmus vonatkozásában, akkor az igény megnı. Békésen
legtöbbször mindig az volt a probléma, hogy nincs szálláshely, és a helyi, illetve a csabai
nagy rendezvényeken sincsenek megfelelı szálláshelyek, pedig lenne rá igény. Ezért egy
középszintő szálloda nagyon kellene a városnak, és ez lenne a cél a kollégiumi épületrésszel.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Tegnap ezzel az anyaggal sem értett egyet, elnök úr pedig azt
mondta, hogy egyhangúlag megszavazták. A maga részérıl tartózkodott a szavazásnál. Az
ingatlancserével az a problémája, hogy nem értékarányos. Békés jobb fekvéső, értékes
ingatlanokat adna át egy tarhosi, nem értékesíthetı ingatlanért, illetve a Veres Péter téren lévı
lakásokért. Az is érdekes, hogy a Megyei Önkormányzat erdı nélkül adná a tarhosi ingatlant.
Úgy érzi, hogy így nem értékarányos csere fog történni, Békés Városát jelentıs
vagyonvesztés éri. Tegnap is elhangzott, és az anyagban is szerepel, hogy csak azért adják így
át, mert ha más funkciót akar találni a Megyei Önkormányzat ennek az ingatlannak,
visszakerül Békésre kártérítés nélkül. Emlékeztetni szeretne mindenkit a 4. sz. általános iskola
esetére, amikor a város vezetésének asszisztálása mellett a beteg gyerekeket kiköltöztették
Tarhosra. Egy év múlva ugyan visszaköltöztették, de szerzıdés volt arra is, ha megváltozna az
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ingatlan funkciója, mégis kiköltöztették ıket. Tehát nem lát semmi garanciát arra, hogy
Békésen az oktatási funkció megırzése mellett ne fejlessze vissza a következı, vagy azt
követı megyei vezetés az oktatási funkciót. Ezért nem fogja megszavazni ezt az elıterjesztést.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és támogatta az elıterjesztést. Viszont a maga részérıl el
kell mondania, hogy megırizte a funkcióját a 4. sz. általános iskola. Továbbá olyan szerzıdést
kell kötni, hogy csak iskola üzemelhessen az átadandó ingatlanokban, vagy ha mégsem, akkor
kerüljön vissza a város tulajdonába, mégpedig fizetés nélkül. Azt is végig kell gondolni, hogy
ezekre az ingatlanokra évente mennyit kell költeni. Annak idején feladatra adták át az
ingatlanokat, de a tulajdonjog itt maradt. Ha a felújítási költségeket meg tudják takarítani, és
kapnak helyette másik ingatlant, akkor meggondolandó, hogy nem feltétlenül kell ragaszkodni
az értékarányos cseréhez. Ugyanis hosszú évekre viszonyítva több száz millió Ft-ot kellene
költeni ezekre az épületekre, és nem mindegy, hogy esetleg ezt azt összeget befektetnék. Úgy
gondolja, hogy ha még veszítenek is valamennyit, lényegesen többet nyernek az
ingatlancserékkel.
PATAKI ISTVÁN képviselı: Magát a felvetést helyesnek tartja, célszerő és szükséges
tárgyalni, hiszen a korábbi években folyamatosan feszültség forrása volt az, hogy a
tulajdonosi és a használati jog elvált egymástól. Éppen az képezte a vitát, hogy a város nem
költött pénzt ezekre az ingatlanokra, miközben tulajdonosi kötelezettségébıl adódóan kellett
volna, de nem volt rá pénz. Azt is helyesnek tartja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a
további tárgyalásokra. Nagyon fontosnak tartja viszont, hogy még a gyanúját is el kellene
kerülni annak, hogy nem kellı nyilvánossággal, nem kellı körben hozott döntésekkel a város
vagyonát úgy cserélték el, hogy az nagyobb kárt okoz, mint ami indokolt lenne. Ebben benne
van az is, hogy a megye fejleszteni kíván. Azonban kellı körültekintéssel a problémákat meg
lehet oldani. Az, hogy mi lesz majd késıbb az épületekkel, arról majd késıbb lehet tárgyalni.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Csatlakozik ehhez a dilemmához. Nem vagyonvesztésrıl van
szó, hanem arról, hogy a középiskolák egyrészt itt tartják a békési tanulók jó részét, másrészt
munkahelyeket tartanak fent. Továbbá az ingatlanok állagának megırzése is dilemmát képez.
Tudják, hogy a városnak nincs pénze ezek megfelelı karbantartására, felújítására, erre
megoldást kell keresni. Úgy tőnik, hogy a megye erre tud áldozni, és az épületek
mindenképpen Békésen maradnak, illetve egy iskolai centrummá tehetık. Ha mereven
elzárkóznak még a lehetıségtıl is, akkor megtörténhet az is, hogy a megye elviszi innen az
iskolákat máshová. Így komplexen kell vizsgálni ezt a kérdést, nem lehet csak az értékarányos
cserét nézni.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Nem a kiindulási állásponttal van a problémája, hanem a
megoldással. Nekik a város érdekeit kell képviselni, nem a megyei önkormányzatét. Sem
anyagilag, sem az oktatás visszafejlesztésével nem szeretne veszíteni az ingatlancserével. Ha
a megyei önkormányzat tulajdonába kerül egy épület, milyen garanciát tud bevenni a
szerzıdésbe arra, hogy nem fejleszti vissza Békés központi szerepét? Mert ha az oktatást
továbbra is fenntartja, akkor azzal teljesül a vállalása. Ilyen garanciát nem lát ebben az
elıterjesztésben. Orosháza éppen ilyen okok miatt levette napirendrıl ezt a kérdést, amíg ki
nem dolgozzák részletesen.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Gondolja, hogy Szalai László képviselı úr nem feltételezi sem
róla, sem másról, hogy kárt akar okozni a városnak. A mostani elıterjesztéssel egy szándékot
nyilvánítanak ki, hogy szándékukban áll ezeket az ingatlanokat elcserélni. Egy év szóbeli
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tárgyalások után szükséges írásba is foglalni, ami alapján a megye komolyan veszi azt a
szándékot, amit kb. egy éve felajánlott az önkormányzatnak. Ugyanis a csere tárgyát képezı
ingatlan a megye részérıl hamarosan eladó lesz, és ha eladják, még a csere sem jön létre. A
megye egyébként már több irányba folytatott tárgyalásokat, megtörtént egy ellentételezés
nélküli ingatlanátadás Eleken, Gyulán, és Orosházán is meg fog történni. Ezt nem azért
mondja, hogy ez legyen a precedens. Egyrészt ingatlan ellentételezést is ad a megye, másrészt
itt marad az iskola. 300 millió Ft-ot már most befektet a megye az épület karbantartásába,
fejlesztésébe. Pályázaton tanmőhely, kollégium fejlesztésére nyert már több százmilliót. Tehát
itt fejleszt, a tanulók, dolgozók, munkahelyek itt maradnak, nagyon összetett kérdésrıl van
szó. Pataki István képviselıvel ért egyet, a pozitív oldaláról kell megközelíteni. Azt nem
fogadja el, hogy nincs elıkészítve, sıt határozottan visszautasítja. Egy éve folyik az
elıkészítı munka, az osztályvezetı asszonnyal, munkatársaival többször tárgyaltak a
megyével errıl. Természetesen a szerzıdéskötésen nagyon sok múlik. Értékarányos cserét
soha nem tudnának megvalósítani, az elmondott szempontokat kell komplexen nézni.
Javasolja, hogy a határozati javaslat I. és II. pontját fogadják el.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Változnak az idık és az érdekek is. Emlékszik,
amikor átadták a középfokú intézményeiket a megyéhez, akkor sok éven keresztül a mellette
levı kollégája mindig felvetette, hogy Békés mekkora nagy húzást csinált, mert sokkal
nagyobb fejkvótát lehetett akkor elérni az intézmények mőködtetéséhez, ha az intézmény
megyei fenntartásban volt. A megye már akkor is szerette volna ezeknek az épületeknek a
tulajdonjogát is megszerezni, és nem is akart érte adni semmit. Akkor nemet mondtak. Akik
ezt folyamatában végig kísérték, tudják, hogy voltak feszültségek. Természetes dolog, és a
józan észnek is megfelel, ha igyekeznek a használatot és a tulajdont lehetıleg összhangba
hozni. Úgy tőnik, hogy ez hozzátartozik a felelıs gazdálkodáshoz, különösen a mostani
pénzszőke viszonyokban. Akármilyen pártállású is volt a megyei közgyőlési elnök, több
ciklus óta ez a kérdés napirenden van, és mindig folytak tárgyalások a megyei közgyőlési
elnök és a polgármesterünk között. Nyilvánvaló, hogy valamilyen értékarányosságra
törekedni kell, és rendezzék is le, ha tisztességesen meg lehet tenni. Valamire azonban
szeretné felhívni a figyelmet. Egy dolog a tulajdon rendezése, a másik pedig az, hogy a
tulajdonos hogyan mőködteti azt, ami hozzá kerül. Bizony látják, hogy a megye mekkora
hatalmas intézményeket alakított ki az elmúlt 2-3 év során, és azt, hogy racionalizál és arra is
törekszik, hogy szakmai szempontok figyelembevételével lehetıleg egy szakma képzését egy
helyre koncentrálja. Bízik abban, hogy hosszabb távon azok a szakok, amiket itt oktatnak, a
megyén belül versenyképesek lesznek.
MIKLÓS LAJOS képviselı: Akkor jónak tőnt az átadás, amikor a feladatot átadták a
megyének, de most szembesültek azzal, hogy tulajdonosként milyen kötelezettségeik vannak.
İ is azt javasolja, hogy mindenképpen írják alá a szándéknyilatkozatot, és küldjék meg a
megyének, hogy a beruházások indulhassanak. Ha a megyéé lesz a tulajdonjog is, bizonyára
jobban megfontolja, hogy átvigye-e máshová a jelenlegi feladatellátást, mert érdeke lesz,
hogy fenntartsa és fejlessze. A megye vállalja, hogy közoktatási célra fogja használni az
átadandó ingatlanokat. Azt is vállalni fogja, hogy ha megszüntetné, akkor az eredeti
tulajdonjog helyreállításához úgy járul hozzá, hogy semmit sem fog kérni. Természetesen az
átadást teljesen nyíltan, nyilvánosan kívánják lebonyolítani. Ezért javasolja, hogy a határozati
javaslatot a bizottság által javasolt módosításokkal fogadja el a testület.
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: Figyelmébe ajánlja a képviselı-testületnek, amit Vámos
László képviselı úr mondott, hogy itt van egy jól bejáratott iskola, amelynek talán jövıje is
van, de jobban meg kell jeleníteni az érdekeket, mert ezek itt vannak. Ezt érti az alatt, amikor
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azt javasolja, hogy ezt vegyék be az elıkészítésbe. Abban a helyzetben volt, hogy a megye és
Békéscsaba Város között több intézmény átadását személyesen kísérhette figyelemmel. Ez
nagyon komoly szakmai kérdés, kéri a hivatalt, hogy segítse polgármester urat és a testületet
is, hogy a felvetett szempontok tételesen kidolgozásra kerüljenek.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Ha csak azt nézi, hogy fejleszteni akar a megye, akkor
munkahelyek maradnak meg, illetve újak teremtıdnek. Ha véletlenül visszamondják, akkor
maradnak az ingatlanok, amiért nem kell fizetnünk, ide járnak tanulni a gyerekek, ide fognak
járni kollégiumba, lesz, aki itt fog munkahelyet keresni magának, és lehet, hogy itt fog
letelepedni. Már ez olyan pozitív dolog, ami eleve kompenzálja az ár – érték arányt. Ha még
ehhez hozzászámítják, hogy kapnak hozzá egy eléggé értékes ingatlant, és nem kell
ráfordítani a jelenlegi épületekre, úgy gondolja, hogy valamilyen módon már megéri a csere.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselı: Azt szeretné hozzáfőzni, hogy tudomása szerint amikor az
ingóságok átadásra kerültek a ’90-es évek közepén, az ingyen történt, tehát ez az
értékarányosság, csere akkor ingyen volt. Ha most kapnak is érte valamit, akkor úgy gondolja,
hogy nem sáfárkodnak rosszul. Nem érzi, hogy elkótyavetyélnék az átadni kívánt
ingatlanokat, hanem ez a realitás, hogy körülbelül ezt lehet elcserélni azért az ingatlanért, ami
tulajdonképpen eladhatatlan lenne számukra, hiszen tanítás folyik benne.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Csak egy gonosz megjegyzés: remélhetıleg nem
visznek majd el 17 embert egyszerre.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Szintén csak egy megjegyzése van. Nem tudja, ki látta
már a dévaványai iskolát? Szinte fejlesztés nélkül el tudná helyezni azt az iskolát ott a megye,
amit itt akar. Örüljenek annak, hogy itt vannak Békéscsaba közelében.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy látja, mindenki hajlik arra, hogy tárgyalni kell, lépéseket
kell tenni. Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként szavazásra bocsátja a
Pénzügyi Bizottság elnöke által elıterjesztett bizottsági módosító javaslatot.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Belleli Lajos, Dr. Farkas István és Dr.
Pásztor Gyula képviselık elhagyták az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık
létszáma 14 fı.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
71/2009. (III. 26.) határozata:
Békés
Város
Képviselı-testülete
elfogadja
az
ingatlancsere ügylettel kapcsolatos szándéknyilatkozatra
vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatával kapcsolatos
módosító javaslatokat az alábbiak szerint:
- I/1. pont kiegészül a következı szerint: „…ingatlancsere
ügyletet bonyolítson le, különösen az I/2. pontban írt
ingatlanok vonatkozásában.”.
- I/2. pont a) és b) pontja a következık szerint módosul:
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„a) Békés Város Önkormányzata részérıl átadásra
kerülnének a:…”
„b) Békés Megye Önkormányzata részérıl átadásra
kerülnének a:…”
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja külön-külön a határozati javaslatokat.
Elsıként az I. pontot, a fenti módosítás figyelembevételével.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
72/2009. (III. 26.) határozata:
I/1. Békés Város Képviselı-testületének szándékában áll,
hogy Békés Megye Önkormányzatával kölcsönös és
jogszerő ingatlancsere ügyletet bonyolítson le, különösen
az I/2. pontban írt ingatlanok vonatkozásában.
I/2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatban
szereplı ingatlanok tekintetében a Békés Megye
Önkormányzatának képviselıjével további tárgyalásokat
folyatasson, ezek eredményérıl folyamatosan tájékoztassa
képviselı-testületet.
a) Békés Város Önkormányzata részérıl átadásra
kerülnének a:
Hızsı u. 39. sz. Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
központi telephelye (6586, és a 6589 hrsz.),
Szánthó Albert u. 10. sz. alatti oktatási intézmény (6880/1
hrsz.),
Szánthó Albert u. 8. sz. alatti Kollégium (6880/3 hrsz.).
b) Békés Megye Önkormányzata részérıl átadásra
kerülnének a:
Tarhos, Békési u. 1. sz. alatti épületegyüttes:
Gyógypedagógiai Intézmény (szolgálati lakásokkal és
Zenepavilonnal), amely a 123, 126, 127, 128, 129, 130/1,
130/2 hrsz-ú ingatlanjai tulajdon jogának átadását
tartalmazza,
Lakásingatlanok (Veres P. tér 7. IV.10., V.13., V.14.,
Szarvasi u. 4. 1/b.)
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel elfogadásra került az I. pont, így a II. pontról nincs
értelme szavazni. Szavazásra bocsátja III. pontot.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
73/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete felkéri Békés Megye
Önkormányzatát, hogy középtávú terveiben szerepeltesse
a kollégiumi feladatok ellátásának áttelepítését a Németh
László Középiskolai Kollégium épületébıl a Hızsı utcai
oktatási központba.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.
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
12/2009. (III. 27.) r e n d e l e t e :
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON
SZABÁLYOZÁSÁRÓL
szóló 46/2006. (XII. 15.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.

3.) Civil szervezetek támogatása
IZSÓ GÁBOR polgármester: Módosító javaslata, hogy a tartalékkeret terhére a Békési
Cukorbetegek Életmód Egyesület támogatását emeljék fel 60.000,- Ft-ra, a javasolt 30.000,Ft-ról.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztett javaslatot, és az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatával értettek egyet,
hogy a Békési Cukorbetegek Életmód Egyesületének támogatását 100.000,- Ft-ra emeljék
meg. Ezt többségi szavazattal a Pénzügyi Bizottság támogatta, és ezzel együtt az egész
javaslatot elfogadásra javasolja.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztett javaslatot. A bizottsági ülésen is
elmondta a véleményét, mely szerint régebben nem volt ennyi gond az elosztással, amíg egy
független szervezet, nem pedig a megválasztott szervezet osztotta el a támogatásokat. Sokan
panaszkodnak, hogy régebben igazságosabb volt az elosztás.

31

SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az elızı képviselı-testület találta ki, hogy ilyen módon
történjen az elosztás. Ha régebben igazságosabb volt, annak örül.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja elsıként a módosító javaslatokat. Elıször a saját javaslatát, mely szerint 60.000,- Ftra emeljék fel a Békési Cukorbetegek Életmód Egyesületének támogatását.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Belleli Lajos, Dr. Farkas István és Dr.
Pásztor Gyula képviselık ismét jelen vannak, így a szavazásnál jelenlévı képviselık
létszáma 17 fı.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
74/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete elfogadja azt a módosító
javaslatot, hogy a Békési Cukorbeteg Életmód Egyesület
támogatását a javasolt 30.000,- Ft-ról 60.000,- Ft-ra
emelje fel a testület.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel elfogadásra került a 60.000,- Ft-ra vonatkozó javaslat, így
nincs értelme szavazni a 100.000,- Ft-ra vonatkozó módosító javaslatról. Egyébként a
gyakorlat tényleg az volt, hogy nem nyúltak bele abba, amit a Civil Tanács javasolt. Most
többen is belenyúltak. Nyilván nagyon sokan lennének még, akik nagyon sok pénzt el
tudnának költeni. Valóban a cukorbetegek létszámban is sokan vannak, és ezért egy
kompromisszumos megoldással próbálta ezt kezelni. Így a nagyságrend a többi szervezethez
is hasonlítható.
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: A cukorbetegek klubja Békésen a legeredményesebben
mőködı klub. Eredményeket is hoz, és a nevelés terén is fontos feladatot tölt be. Ezért is
javasolt részükre 100.000,- Ft támogatást. Tudomásul veszi, hogy ez nem került elfogadásra,
de nem ért vele egyet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Civil Tanács javaslatát így is a duplájára emelték. Eddig még
nem módosították a Civil Tanács javaslatát, bár megtehetné a testület, de nem illik. Most
megtörtént, és ez kompromisszumos megoldásként elfogadható. Ha rendezvényt szerveznek,
pl. ingyenes vércukormérést, akkor a tartalékkeretbıl van lehetıség arra, hogy egyéb módon
támogatáshoz jussanak. A koncepció az volt, azért is maradt ennyi a tartalékban, hogy az
aktivitásra próbálják serkenteni a civil szervezeteket azáltal, hogy plusz rendezvényeket és
közösségi összejöveteleket szervezzenek.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Hasonló ok miatt nem szavazta meg a javaslatot, mint Dr.
Farkas István képviselı-társa, mert Békésen több, mint ezer cukorbeteg van, és az a 60 ezer
forint kevés részükre.
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Mivel elég magas a tartalékkeret összege, azt javasolja, hogy a 2010.januári testületi ülésre
készüljön tájékoztató arról, hogy ebbıl a keretbıl milyen szervezetek és mennyit kaptak
támogatásképpen.
Gondolja, hogy az elıterjesztésben véletlenül maradt benne a Civil Szervezetek Háza, mivel
azt már tavaly eladták.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen ez alatt a Nyugdíjas Házat kell érteni, véletlenül
maradt benne az elıterjesztésben. Ezt kéri kijavítani.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati
javaslatot az elıbb elfogadott módosító javaslat figyelembevételével.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Erdıs Norbert alpolgármester elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
75/2009. (III. 26.) határozata:
1./ Békés Város Képviselı-testülete a jegyzıkönyv 2.
számú melléklete szerinti összegekkel támogatja a városban
mőködı civil szervezeteket. Felkéri polgármesterét, hogy a
szervezetekkel kösse meg a támogatás felhasználására
vonatkozó megállapodásokat.
2./ Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza
Polgármesterét, hogy a Civil Szervezetek támogatásánál
feltüntetett tartalék keretösszegrıl döntsön.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

4.) Bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatokat.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
támogatja az elıterjesztett határozati javaslatokat. Technikai módosítási javaslat, hogy a Baky
utcai óvoda nem 6., hanem 4. szám alatt van, ezt kérik kijavítani a határozati javaslatban.
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság is
megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatokat.
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
76/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata a bölcsıdék és közoktatási
intézmények
infrastrukturális
fejlesztése,
valamint
közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének
részletes feltételeirıl szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet
alapján pályázatot nyújt be a Békés, Bajza u. 1. szám alatti
bölcsıde felújítási munkáinak elvégzésére. A beruházás
bekerülési költsége 25 000 000,- Ft, a megpályázott
támogatás 20 000 000,- Ft, az összes költség 80 %-a. Békés
Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges 5 000 000,Ft önerıt (20 %) a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.
(II. 13.) rendelete 4. sz. mellékletének IV/3. sorában
biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat beadására: 2009. április 3.
Izsó Gábor polgármester

A képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
77/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás gesztor települése a bölcsıdék
és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 8/2009. (II.
26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be a Békés, Baky
u. 4. szám alatti óvoda felújítási munkáinak elvégzésére. A
beruházás bekerülési költsége 25.000.000,- Ft, a
megpályázott támogatás 20.000.000,- Ft, az összes költség
80 %-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz
szükséges 5.000.000,- Ft önerıt (20 %) a 2009. évi
költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 13.) rendelete 4. sz.
mellékletének IV/3. sorában biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat beadására: 2009. április 3.
Izsó Gábor polgármester

A képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
78/2009. (III. 26.) határozata:
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Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás gesztor települése a bölcsıdék
és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 8/2009. (II.
26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be a Békés,
Szánthó Albert u. 3. szám alatti Békési Kistérségi Iskola
Karacs Teréz Tagiskolája felújítási munkáinak elvégzésére.
A beruházás bekerülési költsége 25.000.000,- Ft, a
megpályázott támogatás 20.000.000,- Ft, az összes költség
80 %-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz
szükséges 5.000.000,- Ft önerıt (20 %) a 2009. évi
költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 13.) rendelete 4. sz.
mellékletének IV/3. sorában biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat beadására: 2009. április 3.
Izsó Gábor polgármester

5.) Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alapprogram Mőemléki és Régészeti Szakmai
Kollégiumához a Városháza felújítására
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag támogatta az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
79/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális
Alapprogram
Mőemléki
és
Régészeti
Szakmai
Kollégiumához Veszélyeztetett helyzető mőemlékek
állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának,
valamint mőemlékek szerves részét képezı képzımővészeti
alkotások restaurálásának támogatására pályázatot nyújt be
a Békés, Petıfi S. u. 2. szám alatti Városháza felújítási
munkáinak elvégzésére. A beruházás bekerülési költsége
11.465.512,- Ft, a megpályázott támogatás 8.025.858,- Ft,
az összes költség 70 %-a. Békés Város Önkormányzata a
pályázathoz szükséges 3.439.564,- Ft önerıbıl (30 %)
2.502.310,- Ft-ot a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.
(II. 13.) KT rendelet 4. sz. melléklete II/4. sorában,
937.254,- Ft-ot a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.
(II. 13.) KT rendelet 4. számú melléklete IV/3. sorában
biztosítja.
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Határidı:
Felelıs:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

6.) Városi Könyvtár pályázatához önerı biztosítása
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és
egyhangúlag támogatta az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Erdıs Norbert alpolgármester ismét jelen van,
így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 17 fı.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
80/2009. (III. 26.) határozata:
1. Békés Város Képviselı-testülete a Békés Városi
Könyvtár 2009. évi, a községi és városi könyvtárak
állománygyarapítási összegének támogatására kiírt
"Felzárkóztató
pályázat"-hoz
az
intézmény
költségvetésében állománygyarapításra jóváhagyott
összegen felül 300.000,- Ft önerıt biztosít a Békés
Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl szóló
4/2009. (II. 13.) rendelet 4. sz. melléklete IV/3.
sorában.
2. A képviselı-testület vállalja, hogy a pályázaton elnyert,
és az önkormányzat által felajánlott összeget a könyvtár
rendelkezésére bocsátja, állománygyarapítás céljára.
Határidı:
Felelıs:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Erdısné Sági Mária igazgató

7.) Aradi vízátvezetés
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag támogatta az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
81/2009. (III. 26.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete
egyetért a jegyzıkönyv 3. számú mellékletét képezı
nyilatkozat-tervezetben foglaltakkal, és csatlakozik a
Békés Megyei Önkormányzat kezdeményezéséhez.
2. A Képviselı-testület felkéri a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének elnökét, hogy a
jegyzıkönyv 3. számú mellékletét képezı nyilatkozattervezet 5. pontjának megfelelıen az országhatáron
történı vízátvételt szolgáló program feltételeinek
megteremtése érdekében lássa el a regionális
rendszerben érintett települések, s az Arad Megyei
Önkormányzat, mint a Maros Hordalékkúp román
oldali vízbázisa felett diszponáló Aradi Vízmővek
Részvénytársaság fı részvényese közötti szükséges
koordinációs feladatot.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza polgármesterét a
jegyzıkönyv 3. számú mellékletét képezı nyilatkozattervezet aláírására.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

8.) Ivóvízminıség-javító Programmal kapcsolatos képviselı-testületi meghatalmazás
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
támogatta az elıterjesztett határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az elıterjesztett határozati
javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
82/2009. (III. 26.) határozata:
1.

Békés Város Önkormányzata Képviselıtestülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dél-alföldi
Ivóvízminıség-javító Konzorcium által lefolytatott
közbeszerzési
eljárás
keretében
nyertesként
kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Mőszaki,
Tanácsadási és Befektetési Zrt. által vezetett tervezıi
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2.

konzorcium
részére
megbízást
adjon
arra
vonatkozóan,
hogy
a
Dél-alföldi
Régió
Ivóvízminıség-javító Programjának elıkészítése
során a vonatkozó engedélyeket megszerezze.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzıkönyv 4.
számú mellékletét képezı „Meghatalmazás és
Megbízólevél” címő dokumentumot írja alá.

Határidı:
Felelıs:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

9.) Tulajdonrész ingyenes átadása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
támogatta az elıterjesztett határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az elıterjesztett határozati
javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
83/2009. (III. 26.) határozata:
1. Békés Város Képviselı-testülete Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata megkeresése alapján
hozzájárul ahhoz, hogy a békéscsabai ingatlan
nyilvántartásba 18618/2 hrsz, 18651 hrsz, 0220 hrsz,
0522/9 hrsz, 043 hrsz, 13503 hrsz, 18672 hrsz, 066
hrsz, 0374/21 hrsz, 0419/5 hrsz, 0421/7 hrsz, 0424/8
hrsz, 0431/16 hrsz, 0499//8 hrsz, 0512/2 hrsz, 0545/2
hrsz, 0567/5 hrsz, 0577/6 hrsz, és a 0601/2 hrsz alatt
felvett, a Békés Megyei Vízmővek Zrt üzemeltetésében
lévı és a Közép-Békési Regionális Rendszer részének
tekinthetı
vízmővek
leselejtezésre,
lebontásra
kerüljenek.
2. Békés Város Képviselı-testülete az 1. sz. pontban
feltüntetett (kivett vízmő, gyep, legelı besorolású)
ingatlanokban, továbbá a korábban a Békési úti
körforgalom építésének területbiztosítására már
leselejtezett a békéscsabai ingatlan nyilvántartásba
0594/13 hrsz. alatt felvett kivett vízmő, valamint 039/2
hrsz. alatt felvett legelı besorolású ingatlanokban
meglévı tulajdon részérıl ingyenesen lemond
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata javára.
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3. Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza Izsó
Gábor polgármestert a tulajdonba adási szerzıdés
aláírására.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı

10.) Fejlesztési hitellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
támogatta az elıterjesztett határozati javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Sajtótájékoztatón azt hallotta, hogy a város költségvetése
nagyon rendben van, nem adósodik el a város, illetve a hitelállománya nagyságrendekkel
kevesebb, mint amit ı mondott. Megnézte, hogy az elıterjesztésben milyen számok
szerepelnek, és azokat összeadta. A tavalyi hitelbıl 85 milliót költöttek el, megmaradt 65
millió Ft, ami kevés lesz. Ezen kívül 153,9 milliót kell felvenni, ha ezt összeadják, közel 300
milliós a hitelállomány. Azonban volt korábban több képviselı, aki most is itt ül a testületben,
aki felszólította Pataki Istvánt, hogy ne vállaljon cikluson túl kötelezettséget. Végignézte az
elıterjesztést, és úgy látja, hogy ebbıl a 155 millió Ft-ból a mostani városvezetés nem nagyon
akar visszafizetni semmit sem, mert ha figyelembe veszik a közbeszerzési eljárás
lebonyolítását, szerzıdéskötést, türelmi idıt, akkor nagyon közel lesznek már az
önkormányzati választásokhoz. Ha annyira rendben van a költségvetés, és ez a városvezetés
felveszi a hitelt, azért törlesszen is valamit belıle. Az a módosító javaslata, hogy ne egy év
türelmi idı kerüljön bele, hanem 2010-tıl negyedévenként történjen meg a törlesztés.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként
szavazásra bocsátja az elıbb elhangzott módosító javaslatot.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 9 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
84/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete nem fogadja el Szalai
László képviselınek azt a módosító javaslatát, hogy a
felvenni tervezett 155 millió Ft fejlesztési hitel 2010-tıl
negyedévenként kerüljön törlesztésre.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel nem került elfogadásra a módosító javaslat, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
85/2009. (III. 26.) határozata:
1.

Békés Város Képviselı-testülete közbeszerzési eljárást ír ki a táblázatban lévı 2009.
évben megvalósuló hitelcélok (beruházások) önerejének biztosítására, összesen 155
MFt összegben, 1 év türelmi idıvel, 5 éves lejárattal, valamint az önkormányzat
mőködési és sajátos (adó) bevételeinek biztosítékul (inkasszó) adásával.
Ezer forintban
A beruházás
megevezése

Uszoda építése
Kerékpárút
építés
belterületi szakaszon
Malomasszonykerti
ivóvízvezeték
kiépítése
Dánfoki út felújítása
Mindösszesen:
2.

A
Hitelprogram
szerinti
hitelcél kódja

A támogatás
összege

Az
önkormányzat
által vállalt
önerı összege

Hitelbıl
finanszírozható
önerı összege

4.4.2.6.
4.4.2.5.

150.000
0

138.731
13.684

124.294
13.000

1.1.1.

13.994

7.409

6.339

2.2.1.

10.680
174.674

12.572
172.396

11.367
155.000

Felhatalmazza polgármesterét a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a döntés
elıkészítésére a képviselı-testület májusi ülésére.
Határidı:
Felelıs:

azonnal, beszámolásra: 2009. májusi testületi ülés
Izsó Gábor polgármester
Gál András osztályvezetı

11.) Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság 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 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
86/2009. (III. 26.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata számlavezetı pénzintézetétıl
– az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt-tıl – 2009. május 8tól 2010. május 7-ig terjedı idıszakra maximum 350.000
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EFt felsı határú, 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A
hitelfelvétel célja a 2009. évi költségvetésben tervezett
állami hozzájárulás, valamint pályázati pénzeszközök és
pályázatos beruházások támogatásának megelılegezése.
2. Békés
Város
Képviselı-testülete
felhatalmazza
polgármesterét a folyószámlahitel szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı

12.) LISZ Kft Alapító Okiratának módosítása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, Az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság 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 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
87/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzati
tulajdonú LISZ Kft. (5630 Békés, Petıfi u. 21., ügyvezetı:
Méri Zoltán) egységes szerkezető Alapító Okiratát a
jegyzıkönyv 5. számú melléklete szerint elfogadja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

13.) Magántulajdonú ingatlanok felajánlása megvételre az önkormányzat részére
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, Az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság 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 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza
(Szalai László képviselı nem szavazott):
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
88/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete nem
kívánja megvásárolni a vételre felajánlott Békés, Magyar
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u. 39. szám, és a Békés, Vadvirág u. 11. szám alatti
ingatlanokat.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

14.) Kommunikációs szolgáltatók szolgáltatási díjainak meghatározása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, Az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és azzal a módosítással javasolja egyhangúlag elfogadásra
az elıterjesztett határozati javaslatot, hogy a 2. pontban hatalmazzák fel a polgármestert a
szerzıdések megkötésére.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Egyetért a támogatási javaslattal, csak azt nem érti, hogy miért
kerül ki a határozati javaslatból az, hogy testület elé kerüljön a szerzıdéstervezet? Mert a
javasolt módosítással ez történne. Miért nem terjesztették tegnap a Pénzügyi Bizottság elé ezt
az elıterjesztést? Hiszen az is illetékes lett volna ennek a megtárgyalásában.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elıterjesztés most készült el, ezért nem került be a Pénzügyi
Bizottság elé. Különbözı számításokat kellett végezni. A szerzıdések utólag bekerülhetnek a
képviselı-testület elé. Bár eddig nem kerültek be testület elé a szolgáltatókkal kötött
szerzıdések. Javasolja, úgy fogadják el, hogy a polgármester a megkötött szerzıdéseket
mutassa be a képviselı-testületnek a soron következı ülésen.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként szavazásra bocsátja a fenti
módosító javaslatot.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Szalai László képviselı ismét jelen van, Dr.
Gosztolya Ferenc képviselı viszont elhagyta az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı
képviselık létszáma változatlanul 16 fı.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
89/2009. (III. 26.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a kommunikációs
szolgáltatók szolgáltatási díjainak meghatározására
vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatának 2. pontját
az alábbi módosítás szerint fogadja el:
„2. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések
megkötésére azzal, hogy azokat tájékoztatásul mutassa be
a soron következı ülésen a képviselı-testületnek.”
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti módosítás figyelembevételével szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
90/2009. (III. 26.) határozata:
1. Békés Város Képviselı-testülete az alábbiak
szerint
jóváhagyja
a
kommunikációs
szolgáltatókkal 2009. április 1-tıl 2010. december
31-ig terjedı idıszakra kötendı szerzıdések
szerinti havi bruttó szolgáltatási díjakat:
- Torony Rádió Bt.
- Le-Zo Bt.
- Vad Péter egyéni vállalkozó

440 000 Ft/hó
340 000 Ft/hó
155 000 Ft/hó

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések
megkötésére azzal, hogy azokat tájékoztatásul
mutassa be a soron következı ülésen a képviselıtestületnek.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület 55/2009. (III. 26.) 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 foglaltaknak megfelelıen külön jegyzıkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a testület n y í l t ülésen folytatja munkáját az
elfogadott napirendnek megfelelıen.

Bejelentések - interpellációk:

Szalai László képviselı Interpellációra adott válaszok:
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Mivel mindkét járdát megjavították, ezt megköszöni, és a
válaszokat elfogadja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek interpellációja, bejelentése?
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Mivel interpelláció, bejelentés nincs, több napirendi pont nem lévén megköszöni a
megjelenést, a képviselık munkáját, a testület ülését bezárja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyzı

