
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2009. január 29-én, a Városháza 

Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2.)  tartott  üléséről.  

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor Mészáros Sándor,  

 Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András,  

 Miklós Lajos, Tóth Attila, Dr. Pásztor Gyula, Belleli Lajos,  

 Szalai László, Dr. Rácz László, Dr. Farkas István 

 képviselők 

 

 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző  

 Tárnok Lászlóné aljegyző   

 Nagy György Miklósné Szociális Szolgáltató Központ igazgatója 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Szűcs Gáborné Civil Ház koordinátora 

 Váczi Julianna gazdálkodási osztályvezető 

 Gál András műszaki osztályvezető 

 Dr. Csarnai Judit hatósági osztályvezető 

 Dr. Farkas László jogi munkatárs 

 Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó 

 Csökmei László Erik városi főépítész  

 Nagy József ügyintéző 

 Kiss Tamás csoportvezető 

 

  

Az ülés kezdésének időpontja: 14.00 h 

 

Igazoltan távolmaradt: Erdős Norbert alpolgármester, Vámos László, Pataki István, 

 Dr. Gosztolya Ferenc képviselők 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 17 képviselőből 13 

képviselő jelen van.  

 

Javaslatot tesz a napirend megállapítására. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi 

pontokon kívül tárgyalják meg a pótlólag kiküldött, meghívóban nem szereplő, sürgősségi 

indítványnak nem minősülő alábbi egyéb előterjesztéseket is:  

 

- IV/10. sorszámmal:  Békés Medián Kft bérleti ügye 

- IV/11. sorszámmal:  Békési Kézilabdázásért Alapítvány székhely bejegyzéshez 

 hozzájárulás 

- IV/12. sorszámmal:  Tulajdonosi hozzájárulás asztalos tanműhely (Szarvasi u. 44.) 

 korszerűsítéséhez 

- IV/13. sorszámmal: Tájékoztatás Kistérségi Fejlesztési Bizottságban részt vevők 

 személyéről 

- IV/14. sorszámmal: Kezdeményezés Békés-Gyula autóbuszjárat indítása ügyében 
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Zárt ülésen javasolja tárgyalni a IV/4., IV/5., IV/8. és IV/9. sorszámú egyéb előterjesztéseket. 

A IV/10. sorszámú egyéb előterjesztést nyílt ülésen javasolja tárgyalni, bár a kipostázott 

anyagon zárt ülést javasoltak a tárgyalás módjának. Javasolja továbbá, hogy amennyiben a 

IV/6. sorszámú egyéb előterjesztés előadója, Csapó Ágnes megérkezik, akkor vegyék előre 

ennek az előterjesztésnek a tárgyalását, tekintettel az előadó elfoglaltságára.  

 

Mivel a fentiekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, annak megfelelően 

szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

A képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2009. (I. 29.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2009. január 29-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

I. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb 

 eseményekről, értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

 

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

 határozatok végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

 

III. Előterjesztések 

 

1. Békés Város Parkolási Koncepciója 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

 

IV. Egyéb előterjesztések  

1. Tájékoztatás az átmeneti segélyezéssel kapcsolatos ombudsmani jelentésről. A 

Képviselőtestület 5/1995.(III. 3.) sz. rendeletének módosítása 

2. Az önkormányzat költségvetéséhez és zárszámadásához csatolandó mérlegek és 

kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározása 

3. A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény végrehajtásáról szóló 15/2006. 

(III. 31.) KT rendelet hatályon kívül helyezése 

4. Inkubátorház kivitelezésére érkezett közbeszerzési ajánlatok bírálata 

 Zárt ülésen  

5. Buszvárók kivitelezésére érkezett közbeszerzési ajánlatok bírálata 

 Zárt ülésen  

6. Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről  

7. Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány alapító okiratának módosítása, 

hiánypótlás 

8. Fellebbezés elbírálása közterület-használat ügyben 

Zárt ülésen  

9. A Vállalkozói Alap felhasználásáról szóló 311/2008. (VI. 26.) határozat 2. e. 

pontja alapján juttatott kamatmentes kölcsön támogatás visszavonása 

Zárt ülésen   
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10. Békés Medián Kft bérleti ügye 

11. Békési Kézilabdázásért Alapítvány székhely bejegyzéshez hozzájárulás 

12. Tulajdonosi hozzájárulás asztalos tanműhely (Szarvasi u. 44.) korszerűsítéséhez 

13. Tájékoztatás Kistérségi Fejlesztési Bizottságban részt vevők személyéről 

14. Kezdeményezés Békés-Gyula autóbuszjárat indítása ügyében 

 

V. Bejelentések, interpellációk 

 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

 

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

     fontosabb eseményekről, értekezletekről 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében kéri, hogy a tájékoztató 10. pontját 

töröljék, mivel december 29-én nem tartottak rendkívüli testületi ülést.  

 

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

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő: A tájékozató 8. pontjában szerepel, hogy a békési 

szeméttelep működési engedélyét meghosszabbították 2009. július 15-ig, melyet 

örvendetesnek tart. Ugyanakkor szeretné jelezni, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy 

ezen időpont után is működjön legalább egy-két évig a telep. Kérdése, milyen konkrét 

pénzügyi, szervezési elképzelések vannak a bezárás utáni időszakra vonatkozóan? Mi lesz a 

szemét további sorsa?  

 

GÁL ANDRÁS műszaki osztályvezető: Válaszában előadja, a 2009. július 15. EU-s határidő, 

amelynek meghosszabbítására felterjesztéssel éltek a testület decemberi határozatának 

megfelelően. Most arra kell készülni, hogy ezen időpont után más hulladéklerakóra kell 

elszállítani a szemetet. Közbeszerezés keretén belül fogják kiválasztani, hogy Békéscsabára, 

vagy Gyomaendrődre szállítsuk a szemetet, mivel ezek vannak a legközelebb. Ezt a 

költségvetés tervezésénél már így is vették figyelembe. Természetesen, ha bármilyen 

lehetőség lesz a meghosszabbításra, azzal szeretnének élni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elmondottakhoz annyit kíván hozzáfűzni, hogy időközben 

személyes megkeresésre is előkészületeket tettek. Az önkormányzati miniszter úrhoz 

bejelentkezett Pataki István volt polgármester úr és Erdős Norbert alpolgármester úr, és 

megpróbálnak lobbizni ebben az ügyben.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Felhívja polgármester úr figyelmét arra, hogy ha szóba kerül a 

hulladék-ártalmatlanítás Békéscsabán, és támogatást kérnek hozzá, akkor Békés Város 

tulajdonosként járuljon hozzá, tehát kapjon tulajdonrészt a hulladék-ártalmatlanításból.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazása 

bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

A képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2009. (I. 29.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló tájékoztatót a szóbeli 

kiegészítésekkel együtt elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző testületi  üléseken elfogadott  

     határozatok végrehajtásáról 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazása bocsátja a 

tájékoztató elfogadását.  

 

A képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2009. (I. 29.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

   

NAPIREND TÁRGYA:  Parkolási koncepció II.  

 

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

előterjesztésben foglaltakat, amelyet mindenképpen tárgyalásra alkalmasnak tartanak. 

Észrevételezték azonban, hogy pontosítani kellene a határidőt, melyre Gál András 

osztályvezető a márciusi testületi ülést javasolta, mivel addig a szükséges társadalmi 

egyeztetéseket is lefolytatják. A bizottság egyhangúlag egyetértett ezzel a határidővel.  

 

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

megtárgyalta az előterjesztést. Az még nem körvonalazódott, hogy az egészségügyi ágazat 

mennyiben érintett a koncepcióban, azonban egyik szempontként mindenképpen figyelembe 

kell venni a közegészségügy helyzetét. Másik szempontként pedig a rendelőintézet körüli 

parkolási gondok megoldása merült fel, ugyanis naponta több ezer ember fordul meg ebben az 

intézményben. Nem csak a betegek, hanem az ott dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók 

parkolási gondjait is meg kell oldani, hiszen részükre egyben munkaeszköz is a gépkocsi. 

Pillanatnyilag a rendelőintézetnél nagyon kaotikus a parkolási lehetőség. A végleges 

koncepció kialakításánál nagyon fontos lenne a végleges határidő megjelölése, mivel a 

meglévő problémák megoldása sürgető. Vannak rövid, illetve hosszú távon megoldandó 

feladatok, és ebben az anyagban elsősorban a hosszú távú elképzelések kerültek 
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kimunkálásra. Továbbá jelzi a bizottság, hogy a mozgáskorlátozottak parkolási lehetőségeinek 

a megoldása is kimaradt ebből az anyagból, ezért javasolják, hogy erre is térjenek majd ki.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Csatlakozik Dr. Rácz László képviselő úrhoz. Eddig csak a 

keddi és pénteki piaci napokon volt kaotikus a rendelőintézet körüli parkolás, most már szinte 

minden nap gondok vannak, a mentő nem tud beállni, az orvosok nem tudnak kihajtani, 

sokszor a rendőrség segítségét kell kérni. Javasolja megvizsgálni, hogy a Korona utca felőli 

részt hogyan lehetne esetleg sorompóval lezárni, és ott elkeríteni parkolási lehetőséget a 

rendelőintézeti dolgozók részére.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Egyetért a felvetéssel, ismert előttük is ez a probléma. A másik 

neuralgikus pont parkolási szempontból a posta előtti rész. Ez a koncepció jelen állapotában 

vitaanyagnak tekinthető. Maga is javasolta, hogy próbáljanak megállapítani valamilyen 

prioritási sorrendet ezzel a két helyszínnel kapcsolatban, és záros határidőn belül megoldást 

kell rájuk találni. A többi elképzelés úgy valósulhat meg hosszabb távon, hogy beépítik a 

területfejlesztési koncepcióba. Köszöni a mostani észrevételeket, illetve ha visszatérnek majd 

a tárgyalásra, további észrevételeket is várnak.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett 

határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2009. (I. 29.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a város parkolási 

koncepcióját társadalmi egyeztetésre alkalmasnak 

minősíti.  

 

Határidő:  2009. márciusi testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy mivel megérkezett Csapó Ágnes, a Budapest 

Priv-Invest Kft ügyvezetője, mint ahogyan a napirend elfogadásánál javasolta, a IV/6. 

sorszámú, a kötvényforrás kezeléséről szóló tájékoztató tárgyalásával folytatják a testületi 

ülést.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Üdvözli az ügyvezető asszonyt, akinek megadja a szót.  

 

CSAPÓ ÁGNES a Budapest Priv-Invest Kft ügyvezetője: Néhány mondatban össze kívánja 

foglalni a tájékoztatóban leírtakat. A 2008. évvel talán már nem érdemes sokat foglalkozni, 

hiszen az a múlt, ismerik a tényleges adatokat. Annál izgalmasabb, hogy mit hozhat a 2009. 

év. A 2008. évvel kapcsolatban azt tartja érdemesnek megemlíteni, ami az aktív ügyletekre 

vonatkozik, ahol látható, hogy igen kedvező hozamszintet ért el az önkormányzat a 2010-11-

12. évi lejáratú államkötvényekkel. Erre vonatkozóan készített egy számítást, mely szerint a 

befektetett összeg éves hozama a 48%-ot is meghaladta. Most megtorpanás volt tapasztalható 
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a csökkenést illetően. Úgy gondolja, hogy ez a befektetés reményeik szerint kellően extra 

bevételt fog majd az önkormányzatnak eredményezni. Meg kívánja még említeni a 2009. 

január 28-án lejárt, és a szeptember 23-án lejáró diszkont kincstárjegyet. Igen érdekes volt a 

Raiffeisen Bank reakciója az elmúlt év novemberi időszakát követően, és neki, mint 

befektetési tanácsadónak, illetve az önkormányzat átmenetileg likvid pénzeszközeit kezelő 

szakembernek elemi érdeke, hogy lehetőség szerint egy adott kockázati szinten olyan 

befektetési instrumentumokat keressen, amivel nagy nyereség érhető el. Értelemszerűen ezt 

Békés Város esetében is megtette. A pénzintézet november közepén arra hivatkozva, hogy ez 

egy óvadéki konstrukció, felhívta a figyelmet, hogy jobban szeretné, ha bankbetétben lenne a 

kötvény. Így ugyanis lehetősége van arra, hogy a befektetési instrumentumok körét, pl. 

államkötvény, korlátozza. Ezért el kellett adni ezt a két értékpapírt. Az anyagban jelezte, hogy 

ez nem az ő szándéka volt, hanem a bank jelzésére tette. Azt is leírta a tájékoztatóban, hogy 

ezekkel közel 30%-os hozamszintet lehetett volna elérni. Igyekezett a kényszerértékesítés 

során is minél jobb befektetési instrumentumokat keresni. Ennek végrehajtása azért volt 

nehéz, mert azt is mérlegelni kellett a nyereség realizálásakor, hogy azt mibe tudják 

befektetni. A mostani pénzpiaci környezet nem alkalmas arra, hogy extra többletbevételt 

generáljon a befektető önkormányzatnak. Hiszen a nagy árfolyammozgások sem a korábban 

kedvelt prémiumbetéteknek, sem az egyéb tőkegarantált betéteknek nem kedveznek.  

 

A 2009. és 2010. évekre kitekintve a következőket adja elő. Alkalma van nagyon sok 

bizottsági,  illetve testületi ülésen erről a témáról beszélni, beszélgetni, így két dologra kívánja 

felhívni a figyelmet. A legutóbbi testületi ülésen az árfolyamváltozásokkal kapcsolatos 

aggodalmak fogalmazódtak meg. Akkor is elmondta, hogy ezen nem érdemes aggódni, és ezt 

most is meg tudja erősíteni. Különösen jól látszik ez a mostani pénz- és tőkepiaci 

környezetben, amelyet bemutatott az anyag utolsó két oldalán. Akkor is elmondta, hogy 

ameddig nem kell tőkét fizetni, addig nincs jelentősége az árfolyamkockázatnak. Ugyanis 

semmi más fizetési kötelezettség ebből nem merül fel, mint az adott évi kamatfizetés. Azt, 

hogy mennyi kamatot fizetnek svájci frankban, alapvetően a referenciakamat határozza meg, 

azaz a hat havi svájci frank LIBOR. Ha figyelembe veszik, hogy ez 2,75-3,2% között 

mozgott, és az előrejelzéseket alapul véve 0,5-0,9% között fog mozogni, akkor könnyen 

belátható, hogy nagyságrendileg 2%-nyi a 2009. évi, illetve még a 2010. évi 

kamatmegtakarítás is, ez 40 millió Ft. Legextrémebb esetben is csak 15 millió Ft lehet az 

árfolyamveszteség.   

 

Fel kívánja hívni arra is a figyelmet, amit szintén jelzett az anyagban, hogy a 

gazdaságélénkítés várhatóan inflációt fog eredményezni. A testület által is elfogadott 

kockázatkezelési szabályzat szerint szeptemberben, vagy októberben ajánlatot fog tenni, hogy 

a 6 havi változó kamatozást fixálják be 5-10 évre fix kamatozásra.  

 

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

tájékoztatót, és a bizottság többségi véleményét ismerteti, mely szerint nagyon helyes és 

időszerű döntés volt, hogy a kötvényt ki tudták bocsátani. A Budapest Priv-Invest Kft eddigi 

munkáját nagyszerűnek értékelték, és bíznak benne, hogy a jövőben is az lesz. Azt is 

megállapította a bizottság, hogy a vártnál jobb eredményeket értek el. A konkrét számokkal 

kapcsolatban elhangzott kérdésekre a bizottsági ülésen választ kaptak,  melyet egy táblázatban 

összefoglalva most valamennyi képviselőnek rendelkezésére bocsátották. A bizottság 

többsége véleménye az volt, hogy a tájékoztatót tudomásul vételre ajánlja a képviselő-

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A bizottság nem azt állapította meg, amit elnök úr elmondott, 

mert csak arról szavazott a bizottság, hogy a tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

A múltkor az ő véleménye túlzottan pesszimista volt, az ügyvezető asszonyé pedig optimista. 

A világgazdaságban az azóta eltelt 3-4 hónapban történt változások mindkettőjük elképzelését 

felülírták. A maga részéről az önkormányzat szempontjából kockázatosnak tartja a jelenlegi 

történéseket, ugyanis ha visszafizetésre kerül sor, nem tudja, hogy, annak mi lesz a forrása. 

Most a nyereség jelentős részét elköltötték, felhasználták, és ha az árfolyam marad a jelenlegi 

szinten, akkor az elkövetkező 3-4-5 évben véleménye szerint semmiképpen nem lesz meg a 

forrása a visszafizetésnek, ha nem képeznek tartalékot. Azzal egyetért, hogy befektették a 

pénzt, de problémásnak ítéli, hogy az ebből származó nyereség döntő részét felhasználják, és 

nem tartalékolnak eleget a visszafizetésre.  

 

CSAPÓ ÁGNES ügyvezető: Szakmailag nincs kompetenciája a már megtermelt nyereség 

felhasználását illetően. Arra szeretné felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy most nincs 

értelme azon aggódni, hogy miből fizetik majd vissza évek múlva. Az egyértelmű, hogy ha 

most kellene visszafizetni, akkor nem tudnák, de nem ezért vették fel. Szerződéses jogviszony 

jött létre az önkormányzat és a pénzintézet között, és van még 9 év a visszafizetésre. A 

kockázatkezelésnek viszont különös fontossága van. Addig még nagy valószínűséggel 

bevezetésre kerül az euró is, és az árfolyamkockázat akkor már nem lesz olyan nagy. Az 

árfolyamok alakulását pedig egyáltalán nem lehet előre látni.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az elmondottakkal egyetért, csak arra akarta felhívni a 

figyelmet, hogy ha az önkormányzat a megtermelt nyereséget teljes egészében elkölti, akkor 

10 év múlva gond lehet a visszafizetésnél, ha magas árfolyamon kell visszafizetni a kötvényt.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Erre természetesen figyelni kell, azért is tartalékoltak már most 

61 millió Ft-ot, így jelenleg 2 milliárd 61 millió Ft kamatozik, és ezt az ütemet szeretnék 

tartani. A szakértők, és a saját józan eszük szerint sem akarják kisemmizni magukat, hanem a 

tartalékalapot mindig növelni akarják.  

 

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

tudomásulvételét.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2009. (I. 29.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a BUDAPEST PRIV-

INVEST Kft. által a kötvényforrás pénzügyi műveleteinek 

eredményéről készített 2008. évi tájékoztatót tudomásul 

veszi.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

  Váczi Julianna osztályvezető  
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NAPIREND TÁRGYA:  E g y é b   e l ő t e r j e s z t é s e k 

 

1.) Tájékoztatás az átmeneti segélyezéssel kapcsolatos ombudsmani jelentésről. A 

képviselő-testület 5/1995. (III. 3.) számú rendeletének módosítása 

 

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

megtárgyalta az előterjesztést. Kifejezésre juttatták azt a véleményt, hogy a segélyezésnél 

fontos cél, hogy arra a célra használják fel, amire szánták. Az ombudsmannak más szemlélete 

volt ezzel kapcsolatban. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, amelyet egyhangúlag támogatott. 

Személyesen az a véleménye, hogy a segélyek felhasználását a későbbiekben is ellenőrizni 

kell, nehogy rossz célra használják fel. Jónak tartaná esetleg egy olyan üzlet kijelölését, ahol 

nem forgalmaznak szeszesitalt és dohányárut, és ott lehetne levásárolni az utalványokat. 

Mindenképpen az önkormányzatnak kellene irányítani a felhasználást.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Kérdése jegyző asszonyhoz, hogy nem lehetne készpénz 

helyett a segítséget más formában juttatni? Pl. kifizetnék a segélyezett helyett a 

villanyszámlát, a gyermekek ebédjét, kiváltanák a gyógyszerreceptet. Így sokkal 

ellenőrizhetőbb lenne a felhasználás, és valóban oda jutna a segítség, ahová szánták.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban előadja, hogy bizonyos területeken a 

támogatás már természetben történik, pl. átvállalják a közüzemi számlák kifizetését, étkezési 

térítési díjakat. Valóban célszerű lenne egy üzletet kijelölni, ahol az utalványokat 

levásárolhatnák a segélyezettek, erre volt is már példa.  

 

DR. FARKAS ISTVÁN képviselő: Egyetért Mészáros Sándor képviselővel, és szintén 

nagyon fontosnak tartja, hogy a segély valóban arra a célra legyen felhasználva, ahová 

szánták.  

 

SZALAI LÁSZLÓ  képviselő: Évek óta próbálják már természetben juttatni a rászorulóknak 

a segélyt. Azonban nem lehet kijelölni egy üzletet, hogy ott vásárolják le a segélyeket.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt valóban nem lehet, mert akkor meg ezt tenné szóvá az 

ombudsman.  

 

DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyző: Előadja, éppen ezért alakult ki ez a 

kifogásolt gyakorlat, hogy a segélyek oda jussanak, ahová célozzák őket, azonban az 

ombudsman úgy érezte, hogy ezzel megsértették a segélyezett rendelkezési és személyiségi 

jogát. A jelenlegi megoldással elmennek, ameddig lehet. Most idáig tudtak elmenni, és 

remélik, hogy ezzel az ombudsman is meg lesz elégedve.  

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő: Évekkel ezelőtt próbálkoztak szociális üzlethálózattal, de 

sajnos nem vált be. Budapest XIII. kerületében is volt ilyen, de ott is tönkrement a szociális 

bolthálózat. A lakosság részéről nem volt igény rá.  
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DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Miklós Lajos képviselő véleményét tolmácsolja, miszerint 

miért nem hirdetik meg ezt a lehetőséget a város üzleteinek. Aki a legkevesebbért adná ezt a 

termékcsoportot, annak az üzletében lehetne levásárolni a segélyt.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez is egy lehetőség, amelyet meg kell vizsgálni.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ aljegyző: Előadja, hogy a segélykérelmek nagy része a 

szolgáltatások kifizetésével kapcsolatos (villany, víz, áram). Ez eddig úgy történt, hogy a 

Szociális Szolgáltató Központ felvette a segélyezett helyett a pénzt, és kifizette a csekket a 

postán. Ezt kifogásolta főleg az ombudsman. Nem volt szétválasztva a kérelem nyomtatvány, 

hogy átmeneti segélyt kér az illető, vagy kölcsön formájában akarja igénybe venni a 

segítséget a jövőben, ezért kétféle nyomtatványt készítettek, így a segélyezett dönti el, hogy 

milyen formában kéri a segélyt. Továbbra is egyeztetnek a Szociális Szolgáltató Központ 

vezetőjével és munkatársaival, és arra törekednek, hogy lehetőleg a jövőben is természetben 

kapják meg a segélyt a segélyezettek. Ha valakinek hátraléka van, akkor kérje, hogy utalják 

át a szolgáltatónak, így nem lesz készpénzforgalom. Ha élelmiszerre kérik a segélyt, ebben az 

esetben is természetben biztosítják, a segélyezettel egyeztetve az igényeket. Nagyon ritka 

lesz az, amikor készpénzben fizetik ki a segélyt.  

 

DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyző: A választás lehetőségével is az a 

probléma, hogy akkor érvényesül a segélyezett szabadsága, ha minden befolyásolás nélkül 

azt adják, amit ő akar. Azonban ez a 22-es csapdája, nehezen lehet jó megoldást találni. Ezért 

igyekeznek úgy megoldani, hogy legalábbis formálisan a segélyezett akarata tükröződjön, de 

mégis a mindennapi létfenntartáshoz szükséges cikkeket vásárolja meg.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Ezzel kapcsolatban megemlít egy esetet, amikor valakinek 

felajánlották a segélyfát, amelyet azért nem fogadott el, mert fel kellett volna aprítani. 

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Ehhez kapcsolódva megemlíti, hogy nagy mennyiségű, 1600 

tonna segélyfát osztottak ki, ez a közmunkások által kitermelt faanyag volt.  

 

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

rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az 

üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 12 fő. 

 

A képviselő-testület 12  igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2009. (I. 30.)  r e n d e l e t e : 

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, ELLÁTÁSRÓL 

ÉS EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL, 

VALAMINT A GYERMEKVÉDELEMRŐL 

szóló 5/1995. (III. 3.) rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2009. (I. 29.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési 

Biztosa jelentését figyelembe véve felülvizsgálta az 

átmeneti segélyezés gyakorlatát, és az alábbi 

intézkedéseket tette: 

1. az átmeneti segélyezés szabályozását a szociális 

rendelet módosításával jogilag egyértelművé tette, 

2. az átmeneti segélyezés gyakorlatát a Polgármesteri 

Hivatal útján a jogbiztonság követelményének 

megfelelően átalakította, a kérelem nyomtatványt és 

az együttműködési megállapodást átdolgozta, 

3. a Polgármester útján gondoskodik arról, hogy a 

Szociális Szolgáltató Központ a szociális 

jogbiztonság elvének megfelelő gyakorlatot 

folytasson, melyhez a Polgármesteri Hivatal szakmai 

segítséget nyújt. 

Az ombudsmannak azzal a megállapításával nem ért 

egyet, hogy a fellebbezésről az arra jogosult csak a 

fellebbezési határidőn belül mondhat le, mivel a Ket. 128. 

§ (2) bekezdése alapján ezt az ügyfél már a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg is megteheti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

megtett intézkedésekről tájékoztassa az ombudsmant. 

 

Határidő:         2009. február 15. 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester 

 

 

2.) Az önkormányzat költségvetéséhez és zárszámadásához csatolandó mérlegek és 

kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározása 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  

 

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

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Belleli Lajos képviselő elhagyta az üléstermet, 

így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2009. (I. 30.)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 

ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ 

KAPCSOLÓDÓ MÉRLEGEK ÉS KIMUTATÁSOK 

TARTALMI MEGHATÁROZÁSÁHOZ 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

3.) A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény végrehajtásáról szóló 15/2006. (III. 31.) KT 

rendelet hatályon kívül helyezése 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  

 

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

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2009. (I. 30.)  r e n d e l e t e : 

 

A LUXUSADÓRÓL SZÓLÓ 2005. ÉVI CXXI. 

TÖRVÉNY 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

15/2006. (III. 31.) rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

4.) Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány alapító okiratának módosítása, 

hiánypótlás 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2009. (I. 29.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező 

Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány –Békés 

Megyei Bíróság hiánypótlásra felszólító végzésében 

foglaltaknak megfelelően– módosított Alapító Okiratát. 

Egyben felhatalmazza polgármesterét, hogy az Alapítvány 

létrehozásához szükséges további intézkedéseket tegye 

meg, gondoskodjon a hiánypótlási felszólításban írt 

dokumentumok határidőben történő megküldéséről a 

Békés Megyei Bíróság részére. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

5.) Békés Medián Kft. bérleti ügye 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2009. (I. 29.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 

Gál László (Tarhos, Zöldfa u. 39. sz. alatti lakos) a Békés 

Médián Kft. üzletrészeinek megvásárlását követően 

tovább üzemelteti a Békés Széchenyi tér 6. sz alatti pince 

üzlethelyiséget. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

  

 

6.) Békési Kézilabdázásért Alapítvány székhely bejegyzéshez hozzájárulás 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2009. (I. 29.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Békési Kézilabdázásért Alapítvány a Békés Város 

Önkormányzata tulajdonát képező, 5612 hrsz. alatt felvett 

5630 békés, Jantyik M. u. 21-25. szám alatti ingatlanban 

kerüljön elhelyezésre, az alapítvány székhelyéül ez az 

ingatlan kerüljön bírósági nyilvántartásba vételre, és 

egyben felhatalmazza polgármesterét, hogy a döntés 

végrehajtásához a szükséges nyilatkozatot tegye meg, az 

alapítvány elhelyezéséhez szükséges okiratokat írja alá. 

 

Határidő:          azonnal 

Felelős:              Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tóth Attila képviselő jelezte, hogy az előző szavazásnál igennel 

kívánt szavazni, de véletlenül a nem gombot nyomta meg, ezért kéri szavazatát igennek venni. 

(A határozat előtt feltüntetett szavazati arány ennek megfelelően történt.) 

 

 

7.) Tulajdonosi hozzájárulás asztalos tanműhely (Szarvasi u. 44.) korszerűsítéséhez 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot azzal a pontosítással, 

hogy az 1. pont utolsó mondatát az alábbiak szerint fogadja el a képviselő-testület: „A 

képviselő-testület a nyilatkozat megtételére felkéri polgármesterét.” 

 

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

előterjesztett határozati javaslatot a fenti pontosítással.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2009. (I. 29.) határozata: 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

a tulajdonában lévő Békés, Szarvasi u. 44. sz. szám alatti 

3902/4 helyrajzi számú belterületi ipari övezet besorolású 

ingatlanon Békés megye Önkormányzata, mint 

intézményfenntartó az ingatlanban lévő asztalos 

tanműhelyt saját költségén korszerűsítse, abban 

festőkabint és fekete-fehér öltözőt alakítson ki. A 

képviselő-testület a nyilatkozat megtételére felkéri 

polgármesterét. 
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2. Békés Város Képviselő-testülete a 3902/4 helyrajzi 

számú telek további, célszerinti használatához hozzájárul. 

3. A megvalósítást követően hozzájárul, hogy az ingatlant 

Békés Megye Önkormányzata legalább 5 évig a 

fejlesztési célnak megfelelően működtesse.  

4. Ha az ingatlant működtető Békés Megye Önkormányzata 

bármilyen okból visszaadja az ingatlant Békés Város 

Önkormányzatának, akkor a beruházás értéke kártalanítás 

nélkül Békés Város Önkormányzata tulajdonába kerül. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Váczi Julianna osztályvezető 

 

8.) Tájékoztatás kistérségi Fejlesztési Bizottságban részt vevők személyéről 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2009. (I. 29.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy a Békési Kistérségi Társulás mellett 

működő Fejlesztési Bizottság munkájában civil szervezeti 

delegáltként Szűcs Judit, a Civil Tanács elnöke, vállalkozó 

delegáltként Balázs László, a Vállalkozói Tanács elnöke, 

kisebbségi delegáltként Czinanó Tihamér, a Békési 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke vesz részt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

9.) Kezdeményezés Békés-Gyula autóbuszjárat indítása ügyében 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tekintettel arra, hogy kórházi ellátás tekintetében a békési 

lakosok a gyulai kórházhoz tartoznak, ezért az utasforgalom megnőtt. A közvélemény 

aláírások formájában is kinyilvánította, hogy jó lenne közvetlen autóbuszjárat beindítása a két 

város között. Javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az ezzel kapcsolatban előterjesztett 

határozati javaslatot. Reméli, hogy az önkormányzati kezdeményezéseket majd figyelembe 

fogják venni.  

 

MUCSI  ANDRÁS képviselő: Őt, és Dr. Pálmai Tamás képviselőt többen megkeresték az 

elmúlt időszakban ezzel a kéréssel. Ennek érdekében aláírásgyűjtési akcióba kezdtek, és az 

elmúlt két hét alatt 1400 aláírást gyűjtöttek össze a kezdeményezés mellett. Ezt átnyújtja 

polgármester úrnak, mert úgy gondolja, hogy ez is egyfajta nyomatékosítást jelent. Fontos 

lenne a békésieknek a buszjárat a kórházba, iskolába, munkahelyre járás miatt. A maga 

részéről azt tartja elképzelhetőnek, hogy Békéscsabát érintse úgy a járat, hogy Békéscsabán az 
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Evangélikus Templomnál és a kórháznál állna meg csak, vagy Csatárkert felé menne 

közvetlenül Gyulára a busz. Azt mindenképpen el kellene kerülni, hogy teljesen a 

végállomásig bemenjen a busz, mert azzal nem érnek el semmit. Jelenleg Békés és Gyula 

között egy közvetlen buszjárat van: 10.15 órakor az egri járat. Különben be kell menni 

Békéscsabára reggel, ahol 30 perc a várakozás, amely főleg télen nem kellemes.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a kezdeményezést. Javasolja, 

hogy az előterjesztésbe vegyék bele, hogy kik voltak a kezdeményezők.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Technikai észrevétele, hogy amennyiben megvalósulna a 

kezdeményezés, akkor érdemes volna két járatpárat indítani. Az egyiket korán reggel, amely 

el tudná vinni az iskolásokat, Gyulán dolgozókat és a kórházba vérvételre menőket. A másikat 

8.00 óra körül, amellyel elutazhatnának a kórházba vizsgálatra menők. Késő délután 

visszahozná egy járat az iskolából, munkából jövőket.  

 

Egészségügyi ellátás szempontjából azért lenne nagyon fontos a közvetlen buszjárat, mivel az 

egészségügyi reform óta, kb. egy éve Békés a belgyógyászat és sebészet vonatkozásában a 

gyulai kórházhoz tartozik. A sürgősségi ellátás maradt Békéscsabán. Mivel a megyei kórház a 

megyei önkormányzat fenntartásában van, annak elemi érdeke, hogy ezt a buszjáratot 

támogassa. Ha pedig érdeke, akkor most kellene forszírozni azt is, amit a belgyógyász 

szakellátás és a háziorvosok is egyaránt kérnek, hogy kapjuk vissza a belgyógyászati 

ágykontingensünket, azaz napi egy beteget tudjunk befektetni a belgyógyászati és a sebészeti 

osztályokra, mint annak idején tudtunk a békéscsabai kórházba. A sebészeten nincs gond, de a 

belgyógyászaton nap mint nap gondok vannak a békési betegek felvételével.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Egyetért a kezdeményezéssel, és azzal is, hogy a kezdeményező 

képviselők, Mucsi András, és Dr. Pálmai Tamás nevét a jegyzőkönyvben megemlítsék, de 

akkor az se zavarjon senkit, amikor ő megemlíti, hogy Varga Zoltán, vagy Nagy László 

országgyűlési képviselők segítettek megszerezni valamilyen támogatást.  

 

A képviselő-testület kb. másfél évvel ezelőtt döntött, és felhatalmazta polgármester urat, hogy 

járjon el abban az ügyben, hogy a békési betegeknek ne Gyulára kelljen járniuk, hanem 

Békéscsabára. Kérdése, hogy áll ez az ügy?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tárgyalásokat folytattak a békéscsabai és a gyulai, illetve a 

megyei önkormányzattal, és pillanatnyilag ott tart a dolog, hogy azóta már a feledés 

homályába merült SZDSZ-es miniszter és csapata Gyulára osztotta be Békést. Tehát ez egy 

állami, kormányzati döntésnek tulajdonítható, hogy Gyulához tartozunk. Ezért nem tudja, 

hogy Szalai képviselő úr miért rajta kéri számon?  

 

DR. FARKAS ISTVÁN képviselő: Az említett határozatot a képviselő-testület hozta, melyet 

javasol visszavonni.  

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Azt javasolja, hogy a határozat visszavonásával várják meg a 

buszjárat kezdeményezésének a kimenetelét, mert ha meglesz a buszjárat, akkor nincs értelme 

visszavonni. Ragaszkodik hozzá a képviselő úr, hogy megszavaztassa az indítványát?  

 

DR. FARKAS ISTVÁN képviselő: Visszavonja a javaslatát.  
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IZSÓ GÁBOR  polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2009. (I. 29.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. 

§ (3) bekezdésében kapott jogkörével élve, 

kezdeményezéssel fordul a Körös Volán Zrt. 

Vezérigazgatójához a Békés-Gyula közötti közvetlen – 

átszállás nélküli – menetrendszerinti autóbuszjárat 

beindítása ügyében. Az előzetes felmérések szerint 

Békésről naponta rendszeresen nagy számban utaznak 

Gyulára dolgozni, iskolába és kórházi kezelésre. Kéri a 

Vezérigazgatót, hogy vizsgálja meg a buszjárat 

beindításának lehetőségét. Kéri továbbá a Békés Megyei 

Közgyűlés elnökét, hogy támogassa a kezdeményezést. 

Békés város Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására.  

 

Határidő:          értelem szerint 

Felelős:             Izsó Gábor polgármester  

 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület 6/2009. (I. 29.) határozatával elrendelt   

z á r t   ü l é s    tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az ülésterem elhagyására.  

 

 

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

 

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

bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

 

 

Interpellációra adott válasz: 

 

- Szalai László képviselő interpellációjára adott válasz 

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Mivel most, a testületi ülés előtt kapta meg a választ, nem volt 

ideje áttanulmányozni. Majd akkor tud nyilatkozni, ha végig olvasta.  

 



 17 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A következő testületi ülésen visszatérnek rá.  

 

Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselők munkáját, a testület 

ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

  Izsó Gábor       Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  

  polgármester        jegyző  

   


