
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. június 26-án tartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, 
 Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás, 
 Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András, Miklós Lajos, 
 Tóth Attila, Dr. Pásztor Gyula, 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 
 Sódar Attila Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
 Békési Kirendeltségének vezetıje 
 Farkas Lászlóné Békési Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
 Bereczki Lászlóné Békés Városi Óvoda vezetıje 
 Fábri Andrásné Munkáspárt Helyi Szervezetének Vezetıje 
 Szőcs Gáborné Civil Ház koordinátora 
 Váczi Julianna gazdálkodási osztályvezetı 
 Gál András mőszaki osztályvezetı 
 Dr. Csarnai Judit hatósági osztályvezetı 
 Csökmei László Erik városi fıépítész 
 Dr. Farkas László jogi munkatárs 
 Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó 
 Sápi András, Kálmán Tibor, Nagy József, Ilyés Péter 
 a polgármesteri hivatal munkatársai, meghívottak 
  
 
Az ülés kezdésének idıpontja: 14.00 h 
 
Igazoltan távolmaradt: Vámos László képviselı  
 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselık többsége, 14 
fı jelen van (Dr. Gosztolya Ferenc és Mucsi András képviselık az ülés folyamán késıbb 
érkeztek). 
 
Javasolja a meghívó szerint kiközölt, és a most kiosztott napirendi pontok megtárgyalását.  
 
Javasolja, hogy zárt ülésen tárgyalják meg a:  
 
IV/10.  sorszámú: A Békési Férfi Kézilabda Kft. tıkeemelése apporttal 
IV/11.  sorszámú: Békési Férfi Kézilabda Kft. 2008. II. félévi mőködtetése 
IV/13.  sorszámú: LISZ Kft. bérleti ügye 
 
 



 2 

tárgyú egyéb elıterjesztéseket, mivel azok az önkormányzat vagyonával való rendelkezéseket 
tartalmaznak, és nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sérthet.  
 
A meghívóban nem szereplı, sürgısségi indítványnak minısülı elıterjesztésként javasolja 
felvenni a mai ülés napirendjére az alábbi elıterjesztéseket:  
 
IV/18.: Sportszervezetek 2008. II. félévi támogatása 
IV/19.: Társadalmi szervezet támogatása 
 
A meghívóban nem szereplı, sürgısségi indítványnak nem minısülı elıterjesztésként 
javasolja felvenni a mai ülés napirendjére az alábbi elıterjesztéseket:  
 
IV/20.: Helyi autóbuszközlekedés normatív támogatásának igénylése 
IV/21.: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése 
 
Elsıként szavazásra bocsátja, hogy mely elıterjesztéseket javasol zárt ülésen tárgyalni, az 
elızıekben javasoltak szerint.  
 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
272/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. június 26-i ülésén 
az alábbi elıterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el:  
 
IV/10. sorszámú: A Békési Férfi Kézilabda Kft. 

tıkeemelése apporttal 
IV/11.  sorszámú:  Békési Férfi Kézilabda Kft. 2008. II. 

félévi mőködtetése 
IV/13.  sorszámú:  LISZ Kft. bérleti ügye 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a IV/18-19-20-21. sorszámú egyéb 
elıterjesztések napirendre vételére vonatkozó elızı javaslatát.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
273/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. június 26-i ülése 
napirendjére felveszi az alábbi egyéb elıterjesztéseket:  
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IV/18.: Sportszervezetek 2008. II. félévi támogatása 
IV/19.: Társadalmi szervezet támogatása 
IV/20.: Helyi autóbuszközlekedés normatív  
 támogatásának igénylése 
IV/21.: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy a két ülés közti tájékoztató, és az elızı ülésen 
elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tárgyalása után közvetlenül tárgyalják 
meg egy napirendi pont keretében a Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyeit érintı három napirendi 
pontot: a IV/10-11-12. sorszámú egyéb elıterjesztéseket, mivel ezekhez a napirendi 
pontokhoz vendégeket is meghívtak, és ne kelljen várakozniuk. Szavazásra bocsátja a fenti 
javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
274/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. június 26-i ülésén 
a két ülés közti tájékoztató, és az elızı ülésen elfogadott 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tárgyalása után 
közvetlenül tárgyalja meg egy napirendi pont keretében 
zárt ülésen a Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyeit érintı 
három napirendi pontot: a IV/10-11-12. sorszámú egyéb 
elıterjesztéseket. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti határozatok figyelembevételével szavazásra bocsátja a 
napirend elfogadását.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: Úgy tudja, hogy tegnap a Pénzügyi Bizottság nem támogatta 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság hétfıi döntését, mely szerint egyhangúlag azt 
javasolták, hogy a III/5. és III/7. sorszámú elıterjesztéseket vegyék le a mai ülés 
napirendjérıl. A bizottság javaslatát az alábbiakkal indokolja:  a környezetvédelem kérdése az 
emberrıl szól, humán, népegészségügyi kérdés. Az elıterjesztéseket a bizottság tagjai 
megbeszélték egymás között, mert az anyag készítıi nem tudtak jelen lenni a bizottsági 
ülésen. Olyan fontos érvek hangzottak el a bizottsági ülésen, amelyek megtárgyalása a 
képviselı-testület munkájának a színvonalát érinti, hiszen a jelenleg élı, és a jövı békési 
lakosokról is kell szólni az anyagnak. Az anyag túl általános volt, hiányoznak a békési mért 
adatok, ezért a bizottság mindenképpen azt javasolta, hogy dolgozzák át, és a következı soros 
testületi ülésen tárgyalják meg.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság ülésén jelen voltak a 
szakértık, és úgy értékelték, hogy tájékoztatóként alkalmas a tárgyalásra, hiszen e célra 
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készült. Ezért az Egészségügyi és Szociális Bizottság álláspontjával ellentétben azt javasolják, 
hogy mindenképpen tárgyalják meg ezeket az elıterjesztéseket is a mai ülésen.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Javasolja, hogy a képviselı-testület a IV/7. sorszámú egyéb 
elıterjesztést feladat- és hatáskör hiányában vegye le napirendrıl, mivel az anyagban szereplı 
intézmény nincs Békés Város Önkormányzatának illetékességi területén. Megnézte, és az 
SZMSZ szerint a képviselı-testület véleményt nyilváníthat feladat- és hatáskörébe nem 
tartozó, de helyi közösséget érintı ügyekben is, ha az elsı javaslatát nem vennék figyelembe, 
de ebben az esetben, ha még vita is van arról hogy a helyi közösséget érinti-e, vagy sem az 
elıterjesztés, az SZMSZ  szerint csak közvetlenül az érintett lakossági réteg meghallgatása 
után nyilvánít véleményt. Ezért ismételten kéri, hogy vegye le napirendrıl ezt az elıterjesztést 
a képviselı-testület, mert nem felel meg a Szervezeti és Mőködési Szabályzatuknak.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Kulturális és Sport Bizottság is tárgyalta ezt az elıterjesztést, 
és úgy tudja, hogy egyhangúlag támogatták.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság nem 
tárgyalta, de a maga részérıl maximálisan tudja támogatni az elıterjesztést.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Mivel nem volt jelen tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén, 
kérdése, hogy milyen szakértık voltak ott jelen? Mert az Egészségügyi és Szociális Bizottság  
ülésén jelen volt pl. az ÁNTSZ egykori tisztifıorvosa, aki évtizedekig vezette az intézményt, 
aki szintén szakértınek számít.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elıterjesztés elıkészítıje volt jelen, mint szakértı. Ha most 
megadják neki a lehetıséget, akkor az álláspontját meg tudja védeni, ugyanis a Pénzügyi 
Bizottság tegnapi ülésén maga is részt vett, ahol a bizottság egyértelmően támogatta az 
elıterjesztést.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az, hogy egy bizottság egyhangúlag támogatott egy 
elıterjesztést, nem jogi kategória. Szeretné az SZMSZ szerint megkérdezni a Jegyzı 
Asszonyt, hogy megfelel-e az SZMSZ-ünknek az elıterjesztés, vagy helytállók azok az 
indokok, amiket az elıbb elmondott?  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Polgármester úr már megválaszolta 
Dr. Farkas István képviselı kérdését, mely szerint Ilyés Péter és Gál András voltak az 
elıkészítık, akik jelen voltak a bizottsági ülésen, és minden kérdésre válaszoltak. Bár 
elképzelhetı, hogy szakértık között van különbség.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: Elhangzott egy fontos mondat, hogy az elıterjesztés az 
emberekrıl szól, és nagyon sajnálják, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság  ülésén 
nem tudtak részt venni az anyag elıkészítıi. Hangsúlyozza, hogy ık a volt tisztifıorvos 
asszony véleményére alapoztak, aki Szarvason a környezetgazdálkodási szakon oktatja a 
környezetvédelmet. Úgy gondolja, hogy ez kellı alap arra, hogy az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság a szakmai véleményeket meghallgassa. Ezért egységes álláspontjuk az volt, hogy 
terjesszék ismételten testület elé ezeknek a szempontoknak a figyelembe vételével az anyagot. 
Nem is érti, hogy miért kell most átvinni, csak hogy legyen egy letudott anyag. A Pénzügyi 
Bizottság ülésén nem vettek részt az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai. Egyébként 
eljöttek volna a Pénzügyi Bizottság ülésére, ha jelzik, hogy meg akarják ismerni az 
egészségügyi szempontokat is. A bizottság komplexen nézte a kérdést, és úgy gondolja, hogy 
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a bizottsági elnök feladata és felelıssége, hogy a döntések szakmai hátterét elıkészítse. A 
Pénzügyi Bizottság oldaláról elismeri a pénzügyi érveket, ugyanakkor nem volt ismert az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság szakmai álláspontja a Pénzügyi Bizottság elıtt. Érvük az, 
hogy jó legyen Békés környezetvédelmi helyzete, a város jövıje. Nem hiszi, hogy most 
hiúsági kérdésbıl érdemes mégis megtárgyalni az anyagokat.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Halhattak érveket és ellenérveket. Szintén azt javasolja, 
hogy vegyék le a mai ülés napirendjérıl ezt a két elıterjesztést, és majd a következı testületi 
ülésre alaposabban elıkészítik és megvitatják.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Szavazásra bocsátja elsıként a III/5. sorszámú elıterjesztés 
napirendrıl történı levételére vonatkozó javaslatot.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
275/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. június 26-i ülése 
napirendjérıl leveszi a III/5. sorszámú, Beszámoló Békés 
Város 2007. évi környezeti állapotáról szóló elıterjesztést.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester 
 

SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Kéri polgármester urat, hogy az SZMSZ szerint adja meg a 
lehetıséget jegyzı asszonynak a vita lezárása után, hogy nyilatkozzon arról, hogy a IV/7. 
sorszámú egyéb elıterjesztés megfelel-e az SZMSZ-ben foglaltaknak.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: A IV/7. sorszámú egyéb elıterjesztés elıtt meg fogja adni a 
szót a jegyzınek.  
 
Szavazásra bocsátja a III/7. sorszámú elıterjesztés napirendrıl történı levételére vonatkozó 
javaslatot.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
276/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. június 26-i ülése 
napirendjérıl leveszi a III/7. sorszámú, Környezetvédelmi 
program felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester 

 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Kéri az elıterjesztıket, hogy legközelebb úgy osszák be az 
idejüket, hogy ott tudjanak lenni a bizottsági üléseken.   
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Megadja a szót a jegyzı asszonynak a IV/7. sorszámú, Kisiskolák megszüntetésével 
kapcsolatos állásfoglalás napirendre vételével kapcsolatos szavazás elıtt.  
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: A képviselı úr azt kérdezte, hogy az 
SZMSZ-ünk alapján jogszerően lett-e ez a kérdés napirendre véve. Az elıkészítés során ezzel 
foglalkoztak, és úgy ítélték meg, hogy nem ütközik a helyi SZMSZ-be. A képviselı úrnak az 
a problémája, hogy nem a helyi közösséget érintı ügyrıl van szó, amiben véleményt 
nyilváníthat. Ez egy deklaráció a képviselı-testület részérıl. Úgy ítélik meg, hogy tekintettel 
arra, hogy a térségi iskolák révén a szomszéd kistelepülésekkel is igen szoros kapcsolatba 
kerültek, vannak érintett kisiskolák is, és Békés tagja a kistérségnek, ezért úgy gondolják, 
hogy ez a kérdés a helyi közösséget is érinti. Nem találták törvénysértınek, hogy ellenkezne 
az SZMSZ-szel.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Azzal érvelt, hogy nem tartozik az önkormányzat feladat- és 
hatáskörébe, mivel az önkormányzat illetékességi területén nincs ilyen. Jegyzı asszony azt 
mondta, hogy helyi közösséget érint, azonban az SZMSZ-ben az szerepel, hogy ilyen esetben 
ki kell kérni az érintett közösség véleményét. Akkor meg ez nem történt meg, és ez ütközik az 
SZMSZ-be.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönik a képviselı úr észrevételét, szavazásra bocsátja a 
kérdést. A Közigazgatási Hivatal majd eldönti, hogy jogosan, vagy sem. A maga részérıl 
mindenesetre azt javasolja, hogy tartsák napirenden ezt az elıterjesztést, melyet szavazásra 
bocsát.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Mucsi András képviselı megérkezett, így a 
szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 15 fı.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
277/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. június 26-i ülése 
napirendjérıl nem veszi le a IV/7. sorszámú, Nyilatkozat a 
kisiskolák megmentéséért tárgyú egyéb elıterjesztést.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester 

   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több módosító javaslat nem érkezett, az elızıekben 
elfogadott határozatok figyelembevételével szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
278/2008. (VI. 26.) számú határozata: 
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Békés Város Képviselı-testülete a 2008. június 26-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el:  
 
I.  Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti fontosabb 
 eseményekrıl, értekezletekrıl 
 Elıterjesztı:  Izsó Gábor polgármester  
 
I/1. Tájékoztató az elızı képviselı-testületi ülésen elfogadott 
 határozatok végrehajtásáról 
 Elıterjesztı:  Izsó Gábor polgármester  
 
IV.  10.)  A Békési Férfi Kézilabda Kft. tıkeemelése apporttal 
   Zárt ülésen 
 11.) Békési Férfi Kézilabda Kft. 2008. II. félévi mőködtetése 
   Zárt ülésen 
 12.) Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetıjének megbízása és Felügyelı Bizottsági 

tagjainak megválasztása 
  Zárt ülésen 
III. El ıterjesztések 
 
 1.) Tájékoztató a Dél-alföldi Régió, és Békés Város munkaerı-piaci helyzetérıl  
  Elıterjesztı:   Sódar Attila Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ  
    békési kirendeltségének vezetıje  
 2.) Forgalmi rend változása   
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
 3.) Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok  
  eredményérıl 
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
 4.) A képviselı-testület 2008. II. félévi munkaterve 
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
 5.) Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
   
IV. Egyéb elıterjesztések 
 1.) A Békési Kistérség fejlesztési elképzelései az NFT tükrében 
 2.) Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 
 3.) Intézményvezetıi kinevezések  
 4.) Önkormányzati intézmények, és önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági 
  társaságok vezetıinek vagyonnyilatkozati kötelezettsége; SZMSZ módosítás 
 5.) Tiszteletdíjról való lemondás 
 6.)  Alapítvány támogatása 
 7.) Nyilatkozat a kisiskolák megmentéséért 
 8.) Szelektív hulladékgyőjtés 
 9.) Szakorvosi rendelések szüneteltetése 
 10.) LISZ Kft. bérleti ügye 
  Zárt ülésen 
 11.) 2008. évi bérbeadási névjegyzék-tervezet 
  Zárt ülésen 
 12.) Kamatmentes kölcsön elosztása 
  Zárt ülésen 
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 13.) Lejárt lakásbérleti szerzıdéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 
  Zárt ülésen 
 14.) Vállalkozói Alapra beérkezett pályázatok elbírálása 
  Zárt ülésen 
 15.) Sportszervezetek 2008. II. félévi támogatása 
 16.) Társadalmi szervezet támogatása 
 17.)  Helyi autóbuszközlekedés normatív támogatásának igénylése 
 18.)  A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése 
  Zárt ülésen 
V. Bejelentések, interpellációk 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
 
NAPIREND TÁRGYA: Tájékoztató a képviselı-testület két ülése között történt 
 eseményekrıl, értekezletekrıl 
 
Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  
 
K é r d é s e k   -  é s z r e v é t e l e k :  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Várta volna, hogy polgármester úrnak lesz szóbeli kiegészítése, 
ugyani részt vett egy olyan eseményen, amelyrıl nem számolt be az írásos tájékoztatóban. 
Ugyanis június 4-én több rendezvény is volt. Az egyiken átadták az Árpád sávos zászlót. Kéri, 
hogy errıl tájékoztassa a képviselıket, mert szerencsére itt van Mészáros Sándor úr is, aki az 
Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság elnöke, aki szerint ezt a zászlót egy 
önkormányzati képviselı vette át, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke Békés nemzeti 
összetételő vezetése nevében. Kérdése polgármester úrhoz, hogy volt-e képviselı-testületi 
döntés, felhatalmazás arra, hogy valaki ilyen funkcióban és ilyen néven vegye át a zászlót? 
Igaz-e, hogy a zászló a polgármester úr irodájába került, mint ahogy ott elhangzott? Tudja-e 
polgármester úr, hogy az országzászló tartóján annak idején eredetileg melyik lobogó volt? 
Az Árpád sávos, vagy pedig a nemzeti színő?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Gondolta, hogy ezt meg fogja kérdeni képviselı úr, és készült. 
Ha kell, be is hozza, és megmutatja a zászlót, amely itt van a szekrényében. A zászló egy 
történelmi ereklye, amelyet éppen ezért a Kulturális és Sport Bizottság elnöke vett át, és mint 
történelmi ereklyét kezelik. Pillanatnyilag itt van a szekrényében, de gondolkodik rajta, hogy 
a másik három zászló mellé is oda fog kerülni, mint történelmi ereklye. Gyakorlatilag a 
magyarság történetéhez hozzátartozik. Nem hiszi, hogy különösebben sokat kellene errıl 
beszélni.  
 
Az, hogy a nemzeti összetételő vezetés nevében vették át a zászlót, sajátos megfogalmazás 
volt. A képviselı-testület nevében nem vehette át, a testület részérıl ilyen döntés nem volt. 
Szerinte nem is kellett.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Polgármester úr válaszából egyértelmően kiderült az, hogy nem 
volt felhatalmazás ilyen funkcióban történı átvételre. Szerinte ez a zászló nem történelmi 
ereklye, hanem az Árpád sávos zászló a történelmi ereklye. Egyébként a történelmi zászlók 
sorában a harmadik helyen áll, utána nézett ennek is. Amit különben ott Vámos úr elmondott, 
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azzal 80-90%-ban egyet tud érteni. Egy tévedése volt, azt mondta, hogy elsı a sorban, holott a 
valóságban a harmadik.  
 
Nem is errıl, hanem inkább a probléma lényegérıl szeretne beszélni. Lehet, hogy többen nem 
fogadják el, hogy a Rákóczi kor után a címeren kívül az Árpád sávokat csak a nyilaskeresztes 
párt használta a II. világháború alatt. S lehet itt hivatkozni mindenféle liberális propagandára, 
hogy ez az, de mindenkinek a figyelmébe ajánl egy nem liberális személyt, Sólyom László 
köztársasági elnököt, ı mondta a parlamentben, hogy „A halottak iránti, és a túlélık fájdalma 
iránti tiszteletbıl ne az Árpád sávos zászlót válassza jelképül, aki ki akarja fejezni 
ellenzékiségét, vagy aki magyarságához nem tartja elegendınek a nemzeti zászlót. Legyen 
emberséges, gondoljon arra, mit okoz ezzel.” Egyébként Orosházán a FIDESZ frakció az 
MSZP frakcióval együtt elítélte az Árpád sávos zászló átvételét, és felszólította a város 
polgármesterét arra, hogy adja vissza a zászlót.  
 
Polgármester úr gondolkodott-e arról, hogy az összes békési lakos polgármestere akar lenni, 
vagy pedig a társadalmi megosztottságot képviselve, inkább a Jobbik Magyarországért 
eszmevilágához közelít, mint volt MIÉP-es képviselı?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem kíván politikai vitát folytatni a képviselı-testületi ülésen.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Olyan, hogy „nemzeti összetétel nevében” még csak 
véletlenül sem hangzott el. Egy a lényeg. Meg kell nézni az amerikai zászlót, menjen az USÁ-
ba képviselı-társa, és ott is tiltakozzon a piros-fehér csíkos zászló ellen. Egyébként az Árpád-
sáv közel nem okozott akkora kárt a történelemben, mint mondjuk a vörös csillag. Úgy 
gondolja, hogy ezt a vitát nem itt kell lefolytatni. Máshol, nyilvános helyen nagyon szívesen 
lefolytatja képviselı úrral. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Valóban igaz, és kéri, hogy ezt a vitát zárják le. Egy mondat 
erejéig még megadja a szót Szalai László képviselınek.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Engem nem érint olyan közelrıl a vörös csillag, mint Mészáros 
képviselı-társamat érintette. 
 
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı: Június 4-én három további esemény is történt, amelyen 
szintén jelen volt polgármester úr, és némelyiken az országgyőlési képviselı is. Az egyik a 
KÉSZ díj átadása, ahol id. Vámos László volt a kitüntetett. A másik a Trianon-ünnepség a 
fıtéren, a harmadik pedig a Font Sándor fórum a Városi Kulturális Központban.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
279/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a két ülése közötti 
eseményekrıl, értekezletekrıl szóló tájékoztatót elfogadja.  
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester   
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NAPIREND TÁRGYA: Tájékoztató az elızı képviselı-testületi üléseken hozott  
 határozatok végrehajtásáról 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
280/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete az elızı képviselı-
testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester   

 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület 274/2008. (V. 26.) számú 
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.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a testület nyílt ülésen 
folytatja munkáját az elfogadott napirendnek megfelelıen.  
 
Megállapítja, hogy a testület nyílt ülése határozatképes, mivel a képviselık többsége: 15 fı 
jelen van. 
 
Kihirdeti a testület zárt ülésen hozott határozatait.  
 
 
NAPIREND TÁRGYA:   Tájékoztató a Dél-alföldi Régió, és Békés Város munkaerı-piaci 
 helyzetérıl 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az anyagot, amely újszerő, és nagyon sok jó információt tartalmaz. Azért 
újszerő, mert az egész Dél-alföldi Régió munkaerı-piaci helyzetét bemutatja. Sajnos Békés 
megye, ezen belül Békés Város nagyon kedvezıtlen helyzetben van. A fı kérdés a 
munkahelyteremtés volt, amely nem a bizottság kompetenciája. Javasolták viszont a képzésre, 
átképzésre való felkészülést, hogy megfelelı minıségő munkaerı képzése megtörténjen a 
városban. Szólni kell még arról is, hogy jelenleg mintegy 900 fı kap szociális segélyt. A 
költségvetésben 270 millió Ft-ot különítettek el, melynek 90%-a állami forrás, 10% saját 
forrás. Május végéig 158 millió Ft a felhasznált összeg. A kirendeltségvezetı kiegészítésként 
elmondta, hogy az alkalmi munkavállalási könyvvel dolgozók száma 5 ezer volt ebben az 
évben. Az anyagot megtárgyalásra javasolják a képviselı-testületnek.  
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Kérdése, van-e rálátása arra a Munkaügyi Központnak, 
hogy mennyi lehet a nem regisztrált munkanélküliek száma? Van-e arra kimutatás, hogy 
hányan kerültek ki a rendszerbıl, illetve kerültek vissza? Ugyanis a munkanélküliek száma 
ennél jóval magasabb, és ez még tovább rontja a hátrányos helyzetet.  
 
SÓDAR ATTILA kirendeltségvezetı: Az alkalmi munkavállalói könyvvel kapcsolatban 
elıadja, hogy ez az 5 ezer db körzetszinten értelmezendı, tehát a négy kis település is 
hozzájuk tartozik. Arra nem készült kimutatás, hogy konkrétan Békésen mennyi ez a szám. Ez 
az 5 ezer könyv folyamatosan van kint 2005 augusztusa óta létezı személyeknél, és 
dolgozhatnak vele.  
 
A nem regisztrált álláskeresıkrıl sajnos nincs kimutatásuk, de tapasztalati számuk sem. 
Nagyon sokan vannak, akik a regisztrációból kikerülve nem jelennek meg a hivatalban.  
 
BARKÁSZ SÁNDOR képviselı: Kérdése, arról kaphatnak adatot, hogy Békésen hány 
személynek van alkalmi munkavállalói könyve? Ebbıl következtethetnek arra is, hogy 
valószínőleg hányan dolgozhatnak a fekete gazdaságban.  
 
SÓDAR ATTILA kirendeltségvezetı: Ilyen adattal most nem készült, de kimutatható, és 
késıbb pótolni tudja, eljuttatja a képviselık részére. Annyit most is el tud mondani, hogy 
ebben a létszámban domináns Békés Város, mintegy 80% lehet.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni azt a korrekt együttmőködést, amelyet a 
Munkaügyi Központ és a Polgármesteri Hivatal folytat akár a közmunkaprogram, akár más 
akciók terén. Mindig számíthatnak a hivatalra, friss, naprakész adatokkal, információkkal 
szolgálnak, ha vannak olyan lehetıségek, amiket ki tudnak használni. Ezekrıl szinte még 
aznap értesülnek. Kapcsolatteremtésük rugalmas, amely az elhelyezkedéseket is segíti.  
 
Ami a város helyzetét illeti, jelenleg új munkahelyek létrehozásának az elıkészítésén 
fáradoznak. Van néhány pályázat, ami tartósan jelenthet új munkahelyet. Pl. uszodaépítéssel 
megvalósulhat a következı évben 6-7 új munkahely, az inkubátorházra beadott pályázattal 12 
mőhely kialakítására kerülhet sor, a Vállalkozó Alapra kiírt pályázat alapján is sikerül néhány 
új munkahelyet teremteni. Ezek szerény számok jelenleg, de ha a fermentáló üzem 
megvalósul, az jelentısebb mennyiségő fizikai munkást tud felvenni. Az önkormányzat 
részérıl is mindent megtesznek, hogy a jelenlegi munkanélküliségi helyzetet csökkentsék. A 
legnagyobb probléma, hogy a képzetlen, munkaerınek nagyon kevés a lehetısége az 
elhelyezkedésre. A kimutatásból is látszik, hogy a szellemi foglalkozásúak körében csökkent, 
a fizikai foglalkozásúak körében viszont nıtt a munkanélküliség. Látszik, hogy a képzettebb 
munkaerı hamarabb megtalálja a helyét a munka világában. Ezért is fontosak a különbözı 
képzések.  
 
Megköszöni a beszámolót, és bízik abban, hogy ez a korrekt együttmőködés továbbra is 
megmarad.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy vegyék tudomásul a 
tájékoztatót. Szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Gosztolya Ferenc képviselı megérkezett, 
Mucsi András képviselı viszont más irányú elfoglaltsága miatt eltávozott, így a szavazásnál 
jelenlévı képviselık létszáma továbbra is 15 fı. 
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A képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
288/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Dél-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ Békési Kirendeltségének a Dél-
alföldi Régió, és Békés Város munkaerı-piaci helyzetérıl 
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:   Forgalmi rend változása - 2008. I.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és a kiegészítés szerinti módosítással javasolja elfogadásra az elıterjesztett 
határozati javaslatot, mely szerint a Görbe és a Kereszt utcák forgalmi rendjét nem javasolják 
megváltoztatni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként szavazásra 
bocsátja a kiegészítésben szereplı határozati javaslat 1. pontját.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
289/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete az alábbiak szerint 
változtatja meg a város forgalmi rendjét:  
 
A Hızsı utcának a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 
melletti, utcákkal lehatárolható szakaszán egyirányú 
forgalmi rendet alakít ki északi irányban azzal, hogy a 
KRESZ által lehetıvé tett egyirányú forgalommal 
szembeni haladást a kerékpáros forgalomnak biztosítja. 
Fedezete az utak-hidak szakfeladat készletbeszerzési 
kerete.  
 
Határidı:  2008. augusztus 31.  
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
  Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı  
 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a kiegészítésben szereplı határozati javaslat 
2. pontját.  
 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

290/2008. (VI. 26.) számú határozata: 
 

Békés Város Képviselı-testülete a Görbe és a Kereszt 
utcák forgalmi rendjét nem változtatja meg.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
  Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:   Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott 
 pályázatok eredményérıl 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, ahol már a kijavított táblázat állt rendelkezésükre. A határozati javaslatot az 
alábbi kiegészítés figyelembevételével javasolják elfogadásra: „…és 2008. évben eddig 
benyújtott…”.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Véleménye szerint a kimutatás rendezı elve nem elég tiszta. 
Ugyanis az elsı sorban a kerékpárútra Mezıberénnyel közösen beadott pályázatnál a 
költségeket a rájuk esı arányban osztják el. Akkor miért szerepel a táblázatban a teljes nyert 
összeg? Ezt kéri korrigálni. Hasonló a helyzet a 9. sorban szereplı Békés-Békéscsaba 
kerékpárút III. ütemével is, ott is a teljes pályázati összeg szerepel, ugyanakkor 2718 méter 
hosszú útból kb. 100 méternyi esik Békés közigazgatási területére. Ezért Békéscsaba több 
mint 25-ször annyit fog ebbıl felhasználni. Javasolja, hogy ezeket az adatokat korrigálják a 
valóságnak megfelelıen, a Békés által felhasznált összegek szerepeljenek benne.  
 
Érdekességként állapította meg, hogy a táblázatban szereplı 24 pályázat közül csak egyhez 
kellett sikerdíj. Úgy látszik, a többi anélkül is mőködik.  
 
További érdekességként megjegyzi, hogy mennyit bír el egy kimutatás. A 4644. számú útnál 
közösen nyújtották be a pályázatot a Közútkezelıvel, míg a kimutatásban az szerepel, hogy 
ezt Békés Városa nyerte. Nem valószínő, hogy polgármester úr véletlenül írta alá, mert kért 
egy hivatalos kimutatást, és abban a pályázó neve úgy szerepel, hogy „Magyar Közút Állami 
Közútkezelı Fejlesztı Mőszaki és Információs Kht. Békés Megyei Igazgatósága. Tehát nem 
mi nyertük, nem is a mi kezelésünkben van az út, hanem a Közútkezelı kezelésében. Békés 
nem végezhet rajta semmi munkát, még egy táblát sem tehetnek ki a Közútkezelı 
hozzájárulása nélkül. Mindegy, hogy kinek a kezelésében van az út, az a lényeg, hogy Békés 
nyert, és legalább egy út fel lesz újítva Békésen, mert az utóbbi idıben ilyen nem történt meg. 
Bár korábban minden évben 6-10 utca aszfaltozásra került.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért az észrevétellel, még egy oszlopot szerepeltetni kell a 
közös pályázatoknál, és ebben ki kell mutatni, hogy pontosan mennyi Békés része. Azonban a 
végeredmény a fontos, hogy megvalósításra kerül, és itt Békésen. Lehet, hogy Békésnek 
elınyösebb is volt, hogy nem az ı nevével adták be a pályázatot.  
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Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság elnöke, és Szalai László képviselı által javasolt 
kiegészítések figyelembevételével.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Szalai 
László képviselı nem szavazott) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
291/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2007. II. félévében és 
2008. évben eddig benyújtott önkormányzati pályázatok 
eredményeirıl szóló tájékoztatást tudomásul veszi azzal, 
hogy a más városokkal közösen benyújtott pályázatoknál 
pontosan ki kell mutatni, hogy mennyi a Békés Városra 
esı hányad. 
 
Határidı:  beszámolásra: 2008. szeptemberi testületi ülés 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:   A képviselı-testület 2008. II. félévi munkaterve 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A bizottságok javaslatai a kiegészítésben szerepelnek, ezek 
figyelembevételével javasolja elfogadásra az elıterjesztett munkatervi javaslatot.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az elsı félévi munkatervbe is havonta egy-egy képviselı-
testületi ülés volt betervezve, és most is. Ezzel szemben egymást érték a rendkívüli testületi 
ülések. Pl. április-május-június hónapokban összesen 10 testületi ülés volt a soros és ünnepi 
ülésekkel együtt. Egy kicsit sokallja. Az elızı ciklusban ha a betervezetten felül egy 
rendkívüli ülés volt, azt is soknak tartották, pedig akkor is adtak be pályázatokat. Azt hiszi, 
hogy a polgármesteri hivatal dolgozói képesek arra, és szakmailag fel vannak készülve, hogy 
jó elıterjesztéseket csináljanak. Meg kell nekik mondani, hogy mit és mikorra kell 
elıkészíteni. Lehet egy-egy rendkívüli ülést tartani, de nem lehet ezt csinálni rendszeresen 
ami most folyik. Pl. Dánfokot rendkívüli üléseken tárgyalták, pedig elıtte egy évvel már 
mindenki tudta, hogy le fog járni a szerzıdése.  
 
Most jön a nyár, ezért arra kéri polgármester urat, hogy próbálják a polgármesteri hivatal 
munkáját úgy megszervezni, hogy a jövıben kevesebb rendkívüli testületi ülés legyen.    
 
PATAKI ISTVÁN  képviselı: A Pénzügyi Bizottság novemberi ülésére szerepel az Önkéntes 
Tőzoltók kommunális adó alóli mentességének kérelme. Ugyanakkor a képviselı-testület 
ülésére szintén novemberre javasolják a helyi adónemek, kedvezmények mértékének 
meghatározása. Úgy gondolja, hogy nem kellene nevesíteni a tőzoltókat, mert akkor mások is 
jelentkezhetnének ilyen igénnyel, hanem a testületi fı napirend keretében tárgyaljanak a 
kedvezményekrıl. Ez a napirendi pont szerepeljen a bizottság elıtt is.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért a felvetett javaslatokkal.  
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VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: Javasolja a szeptemberi testületi ülésre 
felvenni a Férfi Kézilabda Kft. beszámolóját, mert az elızı napirendi pontokban érintették, 
hogy be kell számolni a mőködésrıl azért, hogy a következı idıszak finanszírozásáról 
dönteni tudjanak. Ehhez mindenképpen kellene egy beszámoló.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részérıl ezt késıbbre tenné, mert szeptemberben még a 
bajnokság sem indul be.  
 
VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: De a finanszírozást szeptember 30-ig 
szavazták meg.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy a szeptemberi testületi ülés napirendjére vegyék 
fel „A Békési Férfi Kézilabda Kft beszámolója a pénzügyi helyzetérıl” címő napirendi témát.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, az írásos kiegészítésben szereplı bizottsági, 
és a most elhangzott javaslatok figyelembevételével szavazásra bocsátja az elıterjesztett II. 
félévi munkatervi javaslatot.   
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Barkász Sándor képviselı elhagyta 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 
292/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. II. félévi 
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

Augusztus hónap: 
 
 1.)  Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. 

félévi teljesítésérıl 
  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz: valamennyi bizottság 
 

2.) Békés Város Önkormányzata 2008. I. félévi költségvetési rendeletének     
          módosítása 

  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság 
 

3.) A Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása 
  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz: Egészségügyi és Szociális bizottság 
 
                   4)     Társulási megállapodások módosítása 
                             Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz: valamennyi bizottság 
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5.)    Beszámoló a Békés-Tarhosi Zenei Napok rendezvényérıl 
  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz: Kulturális és Sport Bizottság 
 
Szeptember hónap: 
  
 1.)  Közterületek elnevezésérıl szóló rendelet elfogadása 
  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz:               Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi  
                                                                                      Bizottság 
   Pénzügyi Bizottság  
 
                   2.)    Beszámoló az Önkormányzat pályázati lehetıségeinek kihasználtságáról 
  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság 
 

3.)   Beszámoló a Békési Kistérségi Társulás munkájáról 
Elıterjesztı: Balog István  irodavezetı 
 

4.) Beszámoló a Dánfoki Üdülıközpont 2008. évi mőködtetésérıl 
Elıterjesztı:                        Üdülıközpont üzemeltetıje 
Elıkészítésben részt vesz:    Pénzügyi bizottság 
 

5.) A Békési Férfi Kézilabda Kft beszámolója a pénzügyi helyzetérıl 
 Elıterjesztı:  Polgár Zoltán ügyvezetı 
 Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság  

    
Október hónap:   
 

1.) Beszámoló a Békési Kistérségi Általános Iskola elmúlt évi munkájáról,  
 kiemelve az integrált oktatás alakulását                           

        Elıterjesztı: Kistérségi Igazgató 
        Elıkészítésben részt vesz: Kulturális és Sport Bizottság 
 

2.) Beszámoló a Békés Városi Óvodák elmúlt évi munkájáról 
        Elıterjesztı: Óvodavezetı 
        Elıkészítésben részt vesz: Kulturális és Sport Bizottság 
  
 3.) Beszámoló a 2008. évi mezııri tevékenység tapasztalatairól. 
           Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi bizottság 
                   

4.)  Az állattartási rendelet felülvizsgálata 
                             Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi bizottság 
   Egészségügyi és Szociális Bizottság 
                 

5.) Beszámoló a Madzagfalvi napok rendezvény lebonyolításáról 
                             Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz: Kulturális és Sport bizottság 
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November hónap: 
 
 1.)  Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének  
  I-III. negyedévi teljesítésérıl 
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz:  Pénzügyi Bizottság és ágazati 
     bizottságok 
 
 2.) Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi költségvetési  
  rendeletének  módosítása 
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz:  Pénzügyi Bizottság 
  
 3.) Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója 
  k ö z m e g h a l l g a t á s  keretében 
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz:  valamennyi bizottság 
 

4.)    A 2009. évi  helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása 
  Elıterjesztı:   Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 

  Elıkészítésben részt vesz:  Pénzügyi bizottság 
                                                      
 5.) Köztisztviselık 2009. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása 
  Elıterjesztı:   Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı  
                    

6.) Üresen álló önkormányzati ingatlanok hasznosítása 
                             Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz:               Pénzügyi bizottság 
 
 7.) Intézményi térítési díjak meghatározása – rendeletmódosítások 
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
  Elıkészítésben részt vesz:  Minden bizottság 

 
 
December hónap: 
 
 1.) Békés Város Képviselı-testülete 2009. I. félévi munkaterve 
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester 
                            Elıkészítésben részt vesz:                valamennyi bizottság 
 
 2.) Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alkotása 
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Bizottság 
 
 

3.) Beszámoló a Romaügyi Koordinációs Tanács és a Vállalkozói Tanács  
2008. évi munkájáról 

  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz:  Pénzügyi Bizottság 
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 4.)     A 2009. évi piaci díjtételek meghatározása 
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Bizottság 
   
                    5.)     Beszámoló a 2008. évi közcélú és közhasznú foglalkoztatás tapasztalatairól. 
 
                             Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester 
  Elıkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Bizottság 
   
 
A képviselı-testület javasolja, hogy a bizottságok az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg: 
 
Egészségügyi és  Szociális Bizottság: 
 
Szeptember hónapban: 
 

1.)  Beszámoló az Önkormányzat pályázati lehetıségeinek kihasználtságáról 
 
Október hónapban: 
 

1.) Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásának áttekintése 
     2.) Pszichiátriai betegellátás és gondozás helyzete városunkban 
     3.) Tájékoztató a pszichiátriai betegek szervezett foglalkoztatásáról 
 4.) Fogyatékosügyi program áttekintése 
 
November hónapban: 
 

1.) Otthoni szakápolási helyzetérıl tájékoztató 
 
Kulturális és Sport  Bizottság: 
 
Augusztus hónapban: 
 

1.) Beszámoló a Madzagfalvi Napok elıkészületeirıl 
2.) Beszámoló az integrált oktatás alakulásáról 
3.) Tájékoztató a Szilvapálinka Napok rendezvény lebonyolításáról 

 
Szeptember hónapban: 
 

1.) Az alapfokú mővészetoktatás áttekintése 
 
Október hónapban: 
 

1.) Tájékoztató a néptánc oktatás jelenlegi helyzetérıl Békés városban 
 

December hónapban: 
 

1.) Tájékoztató Békés város sportéletérıl 
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Pénzügyi Bizottság: 
 
Szeptember hónapban: 
 

1.) Békés Város 2009. évi fásítási terve 
 
November hónapban: 
 

1.) Tájékoztató az élıvíz csatorna vízminıségének alakulásáról. 
2.) Tájékoztató a peremkerületi program keretében megvalósult fejlesztésekrıl 

 
December hónapban: 
 

1.) Tájékoztató a civil szervezetek mőködésérıl 
 
Minden képviselı-testületi ülésen: 
   
 1.) A napirendi pontok tárgyalása elıtt a polgármester: 

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

  - beszámol a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról   
  
 2.) A napirendi pontok tárgyalása után:  
  - a képviselı-testület megtárgyalja az egyéb elıterjesztéseket,  

 - a képviselı-testület megtárgyalja az egyéb bejelentéseket, valamint a 
képviselık interpellációit.     

 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
 
 

NAPIREND TÁRGYA:   Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság ülésén az elıadók, 
szakértık jelenlétében megtárgyalták az elıterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak a 
képviselı-testületnek.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
293/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete elfogadja a 
Hulladékgazdálkodási tervben szereplı intézkedések 
végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:   E g y é b   e l ı t e r j e s z t é s e k  
 
1.) A Békési Kistérség fejlesztési elképzelései az NFT tükrében 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri Szöllısi Anikót, hogy tartsa meg a prezentációjával 
kapcsolatos elıadását.  
 
SZÖLLİSI ANIKÓ: Megtartja prezentációs elıadását az írásos elıterjesztés melléklete 
szerint.  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: Elıadja, a kistérség átalakulásakor, másfél évvel ezelıtt 
sokat hallhattak arról, hogy mekkora trauma az, hogy Gyomaendrıd és Hunya eltávozott, és 
az sugalmazódott, hogy gyengült a kistérség. Annyit el kíván mondani, hogy Gyomaendrıdön 
tisztában vannak azzal, hogy éves szinten 50-60 millió Ft-ot veszítettek azzal, hogy a 
leghátrányosabb kistérségbıl átmentek az egyébként fejlettebb Szarvasi Kistérségbe. Ez az ı 
döntésük volt. Doboz viszont a csatlakozási döntésével mintegy 5 milliós plusszal tudta zárni 
az évet.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy vegyék tudomásul a tájékoztatót, melyet 
szavazásra bocsát.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Miklós Lajos képviselı elhagyta az üléstermet, 
így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 13 fı. 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
294/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete „A Békési Kistérség 
fejlesztési elképzelései az NFT tükrében” tárgyú 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
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2.) Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása 
 
BALOG ISTVÁN irodavezetı: Egy szerkesztési hibára hívja fel a figyelmet. A 13. oldalon 
lévı 5. pont kikerült a társulási ülésen az anyagból, viszont a testület elé terjesztett anyagban 
szerkesztési hiba miatt benne maradt. Kéri, hogy ezt a törlést vegyék figyelembe, és így 
hagyják jóvá az anyagot. Elnézést kér a tévedésért.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: Itt kívánja bejelenti, hogy a bizottság határozatképtelenség miatt nem tudta sem ezt, 
sem a többi rábízott elıterjesztést megtárgyalni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti 
helyesbítés figyelembevételével szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
295/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt, a jegyzıkönyv 1. sz. 
mellékletét képezı társulási megállapodását, amelyet a 
Társulási Tanács a 2008. június 11-i ülésén az 55/2008. 
(VI. 11.) sz. határozatával fogadott el.  Felkéri a 
polgármestert, hogy a jóváhagyásról szóló határozatot 
küldje meg a Társulás részére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  

 
 
3.) Intézményvezetıi kinevezések 
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Elıször megkérdezi Farkas Lászlónét, hogy pályázatát kívánja-
e kiegészíteni?  
 
FARKAS LÁSZLÓNÉ: Pályázatát nem kívánja kiegészíteni.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Mindannyiuk elıtt ismert, hogy egy évvel ezelıtt kapott 
megbízást az igazgató asszony arra, hogy az iskola-összevonást és az integrációt készítse elı, 
és a végrehajtást vezényelje le. Ez hatalmas feladatot rótt rá, és a tagintézmény vezetıkre, 
hiszen az összes pedagógust érintette. Majdnem minden dokumentumot újra kellett készíteni, 
és újraszámolni sok mindent. Ez sok idıt és energiát vett el más egyéb feladatoktól, amely 
nem látszott sem az ı, sem a kollegái munkáján, inkább úgy fogalmazná, hogy plusz energiát 
igényelt. Véleménye szerint az összevonást a lehetıségek és adottságok tükrében jól oldotta 
meg az intézmény. Egy ilyen feladat végrehajtása emberpróbáló, és nem lehet minden esetben 
mindenkinek a kedvére tenni. Ugyanakkor megállapítható, hogy a kollektíva nagy többsége is 
támogatja az igazgató asszony pályázatát.  
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DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság tagja: A 
bizottság megismerte és értékelte a pályázatot, amely alapján egyhangúlag támogatta Farkas 
Lászlóné kinevezését.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Nagy feladat volt, amit Farkas Lászlóné véghez vitt. Azt, 
hogy jól csinálta, mi sem bizonyítja jobban, hogy a kollektíva is támogatja. Ezt a maga 
részérıl örömmel hallja.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést, és a javasolt két személy ellen semmiféle kifogás nem volt, támogatták 
megbízásukat, és javasolt illetményüket. Megbízásuk éves szinten 610 eFt-ot jelent, melynek 
forrását meg tudják teremteni a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklésére központilag 
jóváhagyott forrás terhére.   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Még egyszer megköszöni igazgató asszonynak az elmúlt évben 
végzett komoly munkáját, és azt a  tevékenységet, amit egy éven keresztül közösen folytattak 
a Kulturális és Sport Bizottság keretein belül. Különösen jelentısnek tartja az integrációban 
az esélyegyenlıség megteremtésére irányuló tevékenységét, illetve azt, hogy sikerült 
kidolgozni azt a programot, amivel a szegregáció elleni elvárásoknak is igyekeznek 
megfelelni. Beindult ez a folyamat az elsı osztályosok beírásával, amely nem volt 
problémamentes, de úgy tőnik, hogy a kollegák jó része elfogadta és magáévá tette, hogy ezt a 
fajta integrációt végre kell hajtani azért, hogy mindenki egyenlı eséllyel vegyen részt az 
oktatásban. Éppen ezért szintén javasolja, hogy a következı 5 évre Farkas Lászlónét 
válasszák meg az iskola igazgatójává.  
 
A határozati javaslatban mindkét pályázónál elírás történt az illetményeknél, amelyet a 
szavazásra bocsátás elıtt helyesbít. Elızetesen megállapodtak a pályázókkal, de az 
elıterjesztésbe nem ez került be.  
 
Elsıként szavazásra bocsátja Farkas Lászlóné kinevezésre vonatkozó 1. sz. határozati 
javaslatot azzal, hogy Farkas Lászlóné garantált illetményét 280.000,- Ft –ban, magasabb 
vezetıi pótlékát 60.000,- Ft-ban állapítsa meg a testület.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Szalai 
László képviselı nem szavazott) 
 

 
 
 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
296/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás fenntartói jogait gyakorló 
önkormányzat a Békési Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatójává – a társult önkormányzatok 
egyetértésével – 2008. augusztus 1-tıl 2013. július 31-ig 
szóló 5 tanévre Farkas Lászlónét nevezi ki. Garantált 
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illetményét 280.000,-, magasabb vezetıi pótlékát 60.000,- 
Ft-ban állapítja meg. 
 
Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az óvodavezetı megbízásáról szóló szavazás elıtt elıadja, most 
az óvodák összevonása történik úgy, ahogyan egy évvel ezelıtt az iskolák esetében. A kamuti 
és muronyi óvodák beintegrálása lesz a feladat, amely szintén komoly feladatnak ígérkezik, 
ezért az a javaslat, hogy egy évre hosszabbítsák meg az óvodavezetıi megbízást. Utána 
visszatérnek a továbbiakra.  
 
Megkérdezi Bereczki Lászlónét, hogy kíván-e szólni?  
 
Mivel nem kíván szólni a pályázó, szavazásra bocsátja a megbízására vonatkozó 2. sz. 
határozati javaslatot azzal, hogy Bereczki Lászlóné garantált illetményét 220.000,- Ft–ban, 
magasabb vezetıi pótlékát 60.000,- Ft-ban állapítsa meg a testület.  
 
SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Jelzi, hogy egy dátummódosítás is szükséges a határozati 
javaslatban. A jelenlegi városi óvodavezetıi álláshelyére a kinevezés ugyan július 31-ig szól, 
de most a Kistérségi Óvoda élére kéri, hogy július 1-tıl nevezze ki a képviselı-testület, mert 
ezzel a jogcímmel tud a tagintézményeknél fellépni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A fentiek figyelembevételével bocsátja szavazásra Bereczki 
Lászlóné megbízására vonatkozó javaslatot.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Szalai 
László képviselı nem szavazott) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
297/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás fenntartói jogait gyakorló 
önkormányzat a Békési Kistérségi Óvoda vezetıjévé – a 
társult önkormányzatok egyetértésével – az átszervezés 
idejére,  2008. július 1-tıl 2009. július 31-ig szóló 1 
nevelési évre Bereczki Lászlónét bízza meg. Garantált 
illetményét 220.000,-, magasabb vezetıi pótlékát 60.000,- 
Ft-ban állapítja meg. 
 
Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
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4.) Önkormányzati intézmények, és önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok 
    vagyonnyilatkozati kötelezettsége; SZMSZ módosítása 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
  
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Mucsi András képviselı ismét jelen van, így a 
szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 15 fı.  
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
298/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a jegyzıkönyv 2. számú 
mellékletét képezı Békés Város Önkormányzata 
Képviselı-testülete által költségvetési szervként alapított 
intézmények vezetıinek vagyonnyilatkozat-kezelési 
szabályzatát elfogadja.  
 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
  
A képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
28/2008. (………) számú  r e n d e l e t e : 

 
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK 
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 7/1995. (III. 3.) rendelet 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.  

 
 

5.) Tiszteletdíjról lemondás 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az eredeti elıterjesztést 
tárgyalta meg, és támogatta a határozati javaslatot. Bizonyára támogatták volna a most 
kiosztott kiegészítés szerinti javaslatot is.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 
most kiosztott módosítás szerinti határozati javaslatot. 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
 



 25 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

299/2008. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Békés Város Képviselı-testülete Erdıs Norbert 
alpolgármester 2008. július havi tiszteletdíjából 60.000,- 
Ft-ról való lemondó nyilatkozatát tudomásul veszi. 
 
Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
 
6.) Alapítvány támogatása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság ez esetben is az eredeti 
elıterjesztést tárgyalta meg, és támogatta a határozati javaslatot. Bizonyára támogatták volna 
a most kiosztott kiegészítés szerinti javaslatot is.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 
most kiosztott módosítás szerinti határozati javaslatot. 
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
300/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésében felszabadult pénzeszközökbıl: 

 
1. Békés Mővészetéért Alapítvány számára 77.400 Ft  

 
2. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért 

Alapítvány számára 20.000 Ft  
 

támogatást biztosít az alapító okiratukban rögzített 
feladatokra.  Az alapítványok a támogatásokkal 2009. január 
31. napjáig kötelesek elszámolni. 
 
Határidı:  értelem szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

Váczi Julianna osztályvezetı 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

7.) Nyilatkozat a kisiskolák megmentéséért 
 
Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  
 
K é r d é s e k    -   é s z r e v é t e l e k : 
 
PATAKI ISTVÁN képviselı: Két észrevétele van. Az egyik elvi jellegő, a másik inkább 
gyakorlati természető. Az elvi jelentıségő az, hogy nem tartja helyesnek, ha belebonyolódnak 
országos politikai vitákba önkormányzati üléseken. Ezt a nyilatkozatot több is követheti, és 
nem tartaná helyesnek, ha ezekkel foglalkozna a testület. Az elmúlt 12 évben egyetlen 
politikai jellegő nyilatkozatot nem tett a képviselı-testület. Az nem tudja megítélni, hogy ez 
jó vagy nem, de ilyen veszélyt lát ebben a kérdésben.  
 
A másik észrevétele gyakorlati jellegő. Nem tudja, hogy az elıterjesztı mennyire ismeri a 
helyzetet a környékünkön. Egyszerő matematika: a kisiskolák megszőnése Békés Város 
Önkormányzata számára kedvezı pozíciót jelent, bármilyen nehéz is ezt kimondani. Ha mi 
tiltakozunk, akkor önmagunk, közvetve a lakosság érdekei ellen tiltakoznak. Furcsának tartja, 
hogy a saját érdekeink ellen tiltakozunk valamiért.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Már hozzászólt korábban, a jogi részét kifogásolta az 
elıterjesztésnek. Gondolja, hogy a Közigazgatási Hivatal ezt figyelembe veszi, ha elolvassa a 
jegyzıkönyvet.  
 
Korábban Dr. Farkas István, Dr. Pálmai Tamás és Barkász Sándor képviselı-társai is 
hozzászóltak, hogy képviselı-testületi ülésen ne politizáljanak. Azóta nem nagyon lehet ıket 
meggyanúsítani, hogy sokat politizáltak volna. Néhány képviselı-társuk esetében ezt nem 
tudták elkerülni, amikor szakmai érvek hiányában politikaiakat mondtak, de most a képviselı-
testület elé egyértelmő politikai nyilatkozat került be, és ezt kívánják – ráadásul jogellenesen 
– elfogadtatni. Az elmúlt 12 évben egy politikai nyilatkozatot sem fogadtak el, ugyanakkor az 
eltelt másfél év alatt ez már a második. Ez az elıterjesztés véleménye szerint méltatlan Békés 
Város Képviselı-testületéhez. Az a véleménye, hogy a szórólapokat az utcán szokták 
osztogatni, azoknak a postaládákban van a helye, nem Békés Város Képviselı-testületének 
ülésén. Nem kell végrehajtani felsıbb pártutasításokat, tanácsokat. Régebben ez Békésen nem 
volt szokás.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Azt javasolja, hogy várospolitikával foglalkozzanak, ne 
pártpolitikával.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Tudni kell ehhez a dologhoz, hogy elıször a 
megyegyőléseket kérték fel, mert azok szinte mind FIDESZ-kézben vannak, hogy 
csatlakozzanak ehhez a nyilatkozathoz. Megtette ezt a Békés Megyei Közgyőlés is, 
természetesen nem egyhangúlag. A nyilatkozat megfogalmazásával kapcsolatban az alábbi 
észrevételei vannak.  
 
„Felemeljük szavunkat az ellehetetlenítés ellen, amely a községek, és ezen keresztül a vidéki 
Magyarország felszámolásához vezet.” – Úgy gondolja, hogy ezt senki nem fogja elérni, és 
nem is akarja sem most, sem a közeljövıben.  
 
„Gyerekkorukban heteket töltenek veszélyeknek kitéve egy autóbuszon az állandó ingázásból 
következıen. Nem kötıdnek sem szülıhelyükhöz, sem ahhoz a településhez, ahová iskolába 
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járnak.” – Nem kell messzire menni. Nem csak a pénzügyi szabályozás volt az oka annak, 
hogy pl. a kamuti gyerekek felsı tagozatban átjárnak Muronyba, mert ez lesz, és nem azért, 
mert a kormány finanszírozása teszi ezt velük. Az egyértelmő, hogy pazarolni nem lehet. 
Ahogyan kórházat sem szabad minden kistelepülésre építeni, tudomásul kellett venniük a 
szülıotthonok felszámolását is, és ma már senki nincs, aki azt mondaná, hogy nyissák meg 
újra Békésen a szülıotthont. Tudomásul kell venni, hogy a világ változik, az új 
követelményeknek elınye is van, nem csak hátránya. Úgy gondolja, hogy az ilyen sommás 
nyilatkozatok csak ártanak. Haszon semmiképpen nincs belılük.  
 
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselı: Az elıbb elmondottakkal kapcsolatban el 
kívánja mondani, hogy vannak félelmei a szeptemberben elkezdıdı tanév kapcsán, mert a Dr. 
Hepp Ferenc Tagintézményben 3 tarhosi kis elsıs fogja megkezdeni a tanévet. Egyelıre nem 
tudják, hogy az ı utaztatásuk hogyan valósul meg, de mint édesanya nem nagyon örülne neki, 
ha a hatéves kisgyermeke nap mint nap autóbuszra szállva tudná a tankötelezettségét 
teljesíteni. Ez egy szerencsétlen helyzet, ennek nem örülnek. Mint tagintézményvezetı is 
elmondhatja, hogy jó néhány kollégája kötelezı óraszámát igen magasra emelték az elmúlt 
idıszakban, amelyet úgy tudnak kigazdálkodni, hogy a tarhosi tagintézménybe is kijárnak 
mínusz órában tanítani. Az az útiköltség térítés, amellyel az ingázásukat tudják finanszírozni, 
messze nem fedezi sem az autókopási, sem a benzinköltségüket. Úgy gondolja, hogy ez egy 
áldatlan állapot, nem biztos, hogy ennek így kellene lennie.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Nem vitatkozik, de látni kell azt is, hogy pl. 
Tarhosnak az is problémája, amit az ottani polgármester úr mondott, hogy a szülı is elviszi 
máshová a gyermekét, mert nem akarja a kistelepülés iskolájában taníttatni. Tehát eléggé 
összetett a probléma. Az elmondottakkal nem akar vitázni.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Messzemenıkig elfogadja, hogy rossz, ha a gyerekeknek 
utazniuk kell, fıleg akkor, ha ezek a gyerekek valamilyen formában sérültek. Annak idején is 
tiltakozni kellett volna, amikor elfogadták azt, hogy a 4. sz. iskolából a sérült gyerekeknek 
Tarhosra kell járni szülıi kísérettel. Akkor ezt a problémát a testület nem ragadta magához, 
pedig érintettek volna benne. A mostani témában pedig Békés Városa nincs negatívan érintve.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Barkász Sándor képviselı ismét jelen van, így a 
szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
301/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
csatlakozik Tolna megye polgármestereinek 
nyilatkozatához, melyben felemelik szavukat az alapfokú 
oktatás finanszírozásának szigorítása ellen, mely a 
kistelepülések iskoláinak ellehetetlenüléséhez vezet. 
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Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
8.) Szelektív hulladékgyőjtés 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és azt 
javasolják, hogy a határozati javaslat 1. pontjában tájékoztatóként fogadják el az 
elıterjesztést. A 2. pontban a határidı az augusztusi soros testületi ülés idıpontjában értendı.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti 
pontosításokkal szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
302/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 

jegyzıkönyv 3. számú melléklete szerinti „A szelektív 
hulladékgyőjtés bevezetésének döntés-elıkészítési 
tanulmányát” tájékoztatóként elfogadja, és az alábbi 
akciótervet hagyja jóvá: 
1. Rövid távú program (1-3 év): 
 a. Minden családi háznál önkormányzati támogatással 3 
hulladékgyőjtıt (kukát) kell elhelyezni. (Száraz hulladék, 
nedves és intim hulladék, komposztálható hulladék). 
 b. A tömbházaknál a közterületi hulladékgyőjtı 
szigetek számát növelni kell. 
 c. A helyi médiákban a szelektív hulladékszállításra 
való nevelés és a tudatos fogyasztás érdekében fokozott 
propagandát kell folytatni. 
 d. Az oktatási intézményekben erısíteni kell a döntés-
elıkészítési tanulmány szerinti nevelı munkát. 
 e. A hulladékszállítási közszolgáltatást végzı gazdasági 
társasággal fenti feladatok ellátásának finanszírozásában 
való közremőködésre megállapodást kell kötni. 

f. A békési hulladéklerakó telep végleges bezárása 
esetén közbeszerzési eljárást kell kiírni másik lerakó 
versenyeztetésére. 
2. Közép távú program (4-6 év): 
 a. Regionális Hulladékkezelı és Ártalmatlanító Telepet 
kell létrehozni a kistérségünket is figyelembe véve, amely 
magában foglal egy korszerő, szigetelt lerakót csurgalékvíz 
medencével, hulladékudvart, válogatócsarnokot, 
komposztáló telepet, gépkocsi tárolót, hídmérleget, irodát és 
kiszolgáló helyiségeket. 
 b. A településen keletkezı inert hulladékok 
elhelyezésére tároló területet kell kijelölni. 
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c. A jelenlegi szemétszállítási közszolgáltatási 
szerzıdés megszőnésével az új típusú hulladékszállításra 
közbeszerzési eljárást kell kiírni. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri 
polgármesterét, hogy a soron következı testületi ülésre a 
jóváhagyott akcióterv szerinti feladatok bekerülési 
költségeit határozza meg, és finanszírozására tegyen 
javaslatot. 

 
Határidı:        értelem szerint 
 beszámolásra: 2008. augusztusi testületi ülés 
Felelıs:                     Izsó Gábor polgármester 
 

9.) Szakorvosi rendelések szüneteltetése 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 
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 Belleli Lajos képviselı más irányú elfoglaltsága 
miatt eltávozott, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 14 fı. 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
303/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Városi 
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet keretein belül mőködtetett egyes 
szakrendelések a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi idıpontokban szüneteljenek:  

Reumatológiai szakrendelés szünetel: 2008. augusztus 11-tıl szeptember 5-ig 

Bırgyógyászati szakrendelés szünetel: 2008. július 21-tıl augusztus 15-ig 

Szemészeti szakrendelés szünetel: 2008. augusztus 11-tıl augusztus 22-ig 

Urológiai szakrendelés szünetel: 2008. augusztus 4-tıl augusztus 15-ig 

Neurológiai szakrendelés szünetel: 2008. június 23-tól június 27-ig, valamint 2008.  

augusztus 19-tıl augusztus 29-ig 

Belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2008. július 10-tıl augusztus 1-ig, valamint 
2008. augusztus 25-tıl augusztus 29-ig 

Tüdıgyógyászati szakrendelés szünetel: 2008. július 21-tıl augusztus 8-ig 

A betegek sürgıs szakorvosi ellátását a szabadságok ideje alatt az elıterjesztésben megjelölt 
szakrendelık látják el.  

Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs:    Dr. Rácz László igazgató fıorvos a tájékoztatásért 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület 272/2008. (VI. 26.) és 278/2008. (VI. 
26.) számú határozataival elrendelt  z á r t   ü l é s   tartására kerül sor. Megkéri a 
hallgatóságot az ülésterem elhagyására.  
 
A zárt ülésrıl az SZMSZ-ben meghatározottak szerint külön jegyzıkönyv készült.  
 
A zárt ülés után a testület  n y í l t   ülésen folytatja munkáját az elfogadott napirendnek 
megfelelıen.  
 
Megállapítja, hogy a testület nyílt ülése határozatképes, mivel a képviselık többsége, 14 fı 
jelen van. 
 
10.) Sportszervezetek 2008. II. félévi támogatása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
312/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a sportszervezetek 2008. II. félévi 
támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 

Sportszervezet 
2008. II. félévi 

támogatás 
EFt-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 2000 
BTE Ökölvívó Szakosztály 220 
BTE Súlyemelı Szakosztály 100 
BTE Sakk Szakosztály 210 
Linea Aerobik Klub 75 
Békési Kajak-Kenu Club 1600 
Békési Diákok Atlétikai Clubja 550 
Békési Futball Club 1850 
Békési ÁFÉSZ SE (nıi kosárlabda) 600 
Békési Szabadidıs Sport Klub (férfi kosárlabda) 600 
Nıi Kézilabda Torna Egylet 325 
Surman Box Club 220 
BTE Curling Szakosztály 150 

ÖSSZESEN 8500 
 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
  Vámos László, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
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11.) Társadalmi szervezet támogatása  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
313/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
1. Békés Város Képviselı-testülete hozzájárul a Körösök 

Völgye Natúrpark Egyesület által koordinált 
„Vadregényes utakon Dánfoktól Mágorig” elnevezéső, 
TRFC/DA/t/0400018/2006 azonosítási számú projekt 
befejezéséhez szükséges hitelfelvétel 
kezességvállalásához, és vállalja a településünkre esı 
legfeljebb 9.000,- Ft/hó kamatteher megfizetését az 
Önkormányzat többlet kamatbevételeinek terhére. 
 

2. Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza 
polgármesterét, hogy a támogatás nyújtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidı:       azonnal 
Felelıs:           Izsó Gábor polgármester 

 
 
 
12.) Helyi autóbusz-közlekedés normatív támogatásának igénylése 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, most 
került kiosztásra, ezért felkéri Gál András osztályvezetıt, hogy néhány szóban ismertesse az 
elıterjesztés lényegét.  
 
GÁL ANDRÁS osztályvezetı: Minden évben normatív támogatást lehet igényelni a helyi 
közlekedés támogatására, és ezzel azonos mértékő támogatást kell biztosítani az 
önkormányzatnak is. A testület minden évben meghozza a döntését a Körös Volán javaslata 
alapján. Most viszont olyan jellegő nyilatkozatot kell tenni, hogy az önkormányzat az elızı 
évben mennyi támogatást nyújtott e célra. Ez a határozat a beadandó pályázathoz szükséges, 
kormányrendelet alapján.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
314/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a helyi autóbusz-
közlekedés mőködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez 
és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint 
fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a szolgáltatónak 2007. évi 
költségvetésében biztosított bruttó 300 000,- Ft összegő 
saját forrásból származó vissza nem térítendı 
önkormányzati támogatást a 2008. január 1-tıl 2008. 
december 31-ig terjedı idıszakban is folyamatosan 
fenntartja.  
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 
 

13.) A Békés, Múzeum köz 1. szám alatti ingatlan értékesítése 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta ezt a 
kérdést, és az ott elhangzott javaslatok alapján elfogadásra javasolja az elıterjesztett 
határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
315/2008. (VI. 26.) számú határozata: 

 
1. Békés Város Képviselı-testülete a jegyzıkönyv 4. számú 

melléklete szerinti részletes pályázati kiírás alapján 
értékesíti a Múzeum köz 1. sz. alatti 2241/1/A/1 helyrajzi 
számú 588/842 tulajdoni hányadú ingatlanát. A minimális 
vételár összegét 34.500.000,- Ft + 20 % ÁFA összegben  
állapítja meg. 

2. Békés Város Képviselı-testülete felkéri polgármesterét, 
hogy a pályázati kiírás megjelentetésérıl és a beérkezett 
pályázatok képviselı-testületi ülésen való ismertetésérıl 
gondoskodjon. 
 
Határidı:  soron következı testületi ülés 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
   Váczi Julianna osztályvezetı 
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B e j e l e n t é s e k    -   i n t e r p e l l á c i ó k : 
 
Interpellációkra adott válaszok: 
 
- Mészáros Sándor képviselı interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A választ elfogadja.  
 
- Szalai László képviselı interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A válasszal kapcsolatban több problémája is van. Az egyik, 
hogy nem interpellációs kérdést tett fel, hanem az egyik napirendi pontnál tett fel kérdést, és 
ott várt rá választ.  
 
Az 1. ponttal az a problémája, hogy ı nem mondott olyat, hogy elfogadta Barkász úr válaszát. 
A jegyzıkönyv szerint azt mondta, hogy „objektív”, és nála ez azt jelenti, hogy Barkász úr a 
valóságnak megfelelıen mondta el a történteket, és azt támasztott alá, hogy rengeteg hal 
elpusztult. Ezért kérdezte meg polgármester úrtól, hogy tesz, vagy tett-e feljelentést 
környezetkárosítás miatt. Erre a mai napig nem kapott választ.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem tett feljelentést.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A 2. pont esetében a Dánfoki Üdülıközpontra szerinte 
mindenki az ismert feltételek között nyújtotta be a pályázatát, és polgármester úr azt mondta a 
testületi ülésen, hogy a pályázók tudtak arról, hogy ki lesz kotorva a meder. İ beszélt két 
pályázóval, akik nem tudtak róla. Lehet, hogy aki megnyerte, az tudott. Ezek szerint sérült az 
esélyegyenlıség ebben az esetben.  
 
A 3. pontban a polgármester úr válasza is azt támasztja alá, hogy Dánfok esetében a fejlesztési 
elképzelés nem volt átgondolt, feleslegesen lett elköltve 1,8 millió Ft. Az eset nagyban 
hasonlít a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolára azzal a különbséggel, hogy ott ki is lett írva a 
pályázat, és eredménytelen lett. Ennek az 1,8 millió Ft-nak az elköltésérıl a képviselı-testület 
nem tehet.  
 
A 4. ponttal kapcsolatban elıadja, sajnálja, hogy polgármester úr nem vette észre, hogy a 
„helyreigazítás” szóban irónia van, hanem a felvetés lényegét kellett volna megérteni, hogy a 
parton, zsákban, a vízben százával voltak a döglött halak.  
 
Kapott még egy levelet jegyzı asszonytól.  
 
Május 29-én egy nyílt ülésen kérdést tett fel jegyzı asszonynak, amire ott várta a választ. A 
jegyzı asszony nem válaszolt, pedig a problémát ismernie kellett volna, mert 6 hónappal 
korábban keletkezett, és többször napirenden volt, és gondolja, hogy a szükséges ismeretek 
birtokában volt. Ezzel szemben ı mást mondott a testületi ülésen… 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megszakítva a képviselı hozzászólását bejelenti, hogy 
idıközben a képviselı-testület határozatképtelenné vált, mert a képviselık többsége 
eltávozott, így a testületi ülést berekeszti.  
 
 

K. m. f.  
 
 
 

   Izsó Gábor       Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
   polgármester        jegyzı  


