JEGYZİKÖNYV

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. december 20-án tartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester,
Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás, Vámos
László, Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András, Miklós
Lajos, Tóth Attila, Dr. Pásztor Gyula, Belleli Lajos, Pataki
István, Szalai László, Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Rácz László,
Dr. Farkas István képviselık
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı
Dr. Baji Mihály aljegyzı
Farkas Lászlóné Békési Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Nagy György Miklósné Szociális Szolgáltató Központ igazgatója
Méri Zoltán LISZ Kft és Városüzemeltetési Kft ügyvezetıje
Erdısné Sági Mária Városi Könyvtár igazgatója
Benéné Szeretı Hajnalka Városi Kulturális Központ igazgatója
Koszecz Sándor pályázó
Ugrai István a Agroferment Invest Kft ügyvezetıje
Bárdiné Békési Mária Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Fábi Andrásné Munkáspárt Helyi Szervezetének vezetıje
Szőcs Gáborné Civil Ház koordinátora
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetıje
Gál András Mőszaki Osztály vezetıje
Tárnok Lászlóné Igazgatási Osztály vezetıje
Csökmei László Erik városi fıépítész
Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó
Sápi András, Ilyés Péter, Kálmán Tibor
Polgármesteri Hivatal munkatársai, meghívottak

Az ülés kezdésének idıpontja:

14,00 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait. Az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselık többsége, 16
fı jelen van (Pataki István képviselı az ülés folyamán késıbb érkezett).
Javasolja, hogy a napirend elfogadása elıtt tekintsenek meg egy prezentáziót a járóbeteg
ellátás fejlesztésére beadandó uniós pályázatról, amelyet a békési fürdı fejlesztési megoldásai
közül választottak ki. Azért ezt, mert ez 90%-os támogatottságú pályázat. A hozzá kapcsolódó
létesítmények a jövıben megvalósításra kerülnek. A fejlesztésre részben azért van szükség,
mert elavult az épület, másrészt hozzá kapcsolódó fizikoterápiás és gyógykezelést tudnak
biztosítani. Évtizedes problémája a városnak, hogy rendbe tegyék a fürdıt, illetve a lakosság
részére bıvíteni kívánják a szolgáltatásokat. Dr. Rácz László, a rendelıintézet igazgatófıorvosa ismerteti a pályázat szakmai részét, Csökmei László Erik fıépítész pedig a terveket
mutatja be.

2
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, igazgató-fıorvos: Ismerteti a szakmai elképzeléseket.
Jelenleg a járóbeteg szakrendelés Békésen a megyében a legtöbb járóbeteget látja el.
Szeretnék, ha a Dél-Alföldi régióban a négy kiemelt intézmény egyike lehetne Békés. A
mozgásszervi betegek gyógyászati ellátását szeretnék itt megvalósítani, konkrétan a
reumatológiát és az ortopédiát. A jelenlegi 8 fizioterápiás kezelıhelyet 12 kezelıhelyre
bıvítenék. Ehhez kapcsolódna a gyógytorna végzésére szolgáló helyiség. A másik egység a
gyógyvízhez kötött ellátás. Szeretnék a vízfelületet olyan mértékben növelni, hogy
megduplázódhasson a befogadható betegek száma. Szeretnének iszapkezelést és súlyfürdıt is
bevezetni új szolgáltatásként.
A tervek készen vannak, a szükséges egyeztetések
megtörténtek, az Egészségügyi és Szociális Bizottság is megtárgyalta. Várhatóan január
közepén fog megjelenni a pályázati kiírás, így addigra elkészítik a pályázatot.
CSÖKMEI LÁSZLÓ ERIK városi fıépítész: Bemutatja az épület átalakítására vonatkozó
részletes tervet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javaslatot tesz a meghívó szerint kiközölt napirend
megtárgyalására azzal a kiegészítéssel, hogy sürgısségi indítványnak nem minısülı napirendi
pontként vegye fel a testület a mai ülése napirendjére a IV/21. sorszámú, Átalakuló
önkormányzati tulajdonú Kft-k vagyonmérleg-tervezetének fordulónapja tárgyú egyéb
elıterjesztést.
Javasolja továbbá, hogy a IV/16. sorszámú, Agroferment Invest Kft részére vonatkozó
szándéknyilatkozat és önkormányzati terület cseréje tárgyú egyéb elıterjesztést 1. napirendi
pontként tárgyalják meg, tekintettel a cég képviselıjének elfoglaltságára.
A IV/17. sorszámú, intézményvezetıi kinevezések tárgyú egyéb elıterjesztés személyes
érintettségő pályázói elızetesen nyilatkoztak, hogy nem kérnek zárt tárgyalást. Most
ismételten megkérdezi a jelenlévı három pályázót, hogy kívánnak-e zárt tárgyalást?
A pályázók nyilatkoznak, hogy nem kérnek zárt tárgyalást.
Javasolja, hogy a IV/2. sorszámú, értékesítésre kijelölt ingatlanok versenyeztetési eljárása
tárgyú egyéb elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a testület, mivel a nyilvános tárgyalás
üzleti érdeket sérthet.
Szavazásra bocsátja ez utóbbi javaslatot.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
387/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete az értékesítésre kijelölt
ingatlanok versenyeztetési eljárására vonatkozó IV/2.
sorszámú egyéb elıterjesztés tárgyalására z á r t ü l é s t
rendel el.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a napirend elfogadására elızıek szerint
elıterjesztett javaslatot.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
388/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2007. december 20-i
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)

I.

I/1.

Agroferment Invest Kft részére vonatkozó szándéknyilatkozat és önkormányzati
terület cseréje
Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti fontosabb
eseményekrıl, értekezletekrıl
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Tájékoztató az elızı képviselı-testületi ülésen elfogadott
határozatok végrehajtásáról
Izsó Gábor polgármester
Elıterjesztı:

II.

Jelentés lejárt határidejő határozat végrehajtásáról
1.) Oktatási intézkedési terv
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester

III.

Elıterjesztések:
1.)
Békés Város Képviselı-testületének 2008. I. félévi munkaterve
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
2.)
Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alkotása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
3.)
Beszámoló a romaügyi tanácsnok és a Romaügyi Koordinációs Tanács
2007. évi munkájáról
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester

IV.

Egyéb elıterjesztések
1.) A szociális igazgatásról, ellátásról és egyéb támogatásokról, valamint a
gyermekvédelemrıl szóló rendelet módosítása
2.) Értékesítésre kijelölt ingatlanok versenyeztetési eljárása, a vagyonrendelet
módosítása
Zárt ülésen, a rendelet-tervezet kivételével
3.) Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl szóló rendelet
módosítása
4.) 2008. évi bőnmegelızési program
5.) Alapító okiratok módosítása
6.) Békési Szilvapálinka Ünnep
7.) Családi események díjazása
8.) Uszoda építése
9.) Villamos-energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása
10.) Inkubátorház létrehozása
11.) Tiszteletdíjról való lemondás
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12.) Illetményelıleg folyósítása
13.) Tarhos Község és a Farkas Gyula Szakképzı Intézmény kérelme állati tetemek
elszállítása ügyében
14.) A 2007. évi létszámkeret módosítása
15.) 2008. évi létszámkeret
17.) Intézményvezetık kinevezése
18.) Szakember elhelyezés
Zárt ülésen
19.) Kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
20.) Lejárt lakásbérleti szerzıdéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
21.) Átalakuló önkormányzati tulajdonú Kft-k vagyonmérleg-tervezetének
fordulónapja
V.

Bejelentések, interpellációk

Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Agroferment Invest Kft részére vonatkozó szándéknyilatkozat,
és önkormányzati terület cseréje

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti Ugrai István urat, a Kft ügyvezetıjét, illetve megjelent
munkatársait. Felkéri a Kft ügyvezetıjét, hogy az elıterjesztésben foglaltak kiegészítéseként
tájékoztassa a testületet a Kft eddigi tevékenységérıl, a tervezett beruházással kapcsolatos
jövıbeni elképzelésirıl.
UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: Elıadja, hogy a Kft hét évvel ezelıtt elkezdett egy programot,
melynek az a lényege, hogy állati trágyát dolgoznak fel különbözı ásványi anyagok és
baktériumok segítségével, melynek során egy rendkívül magas értékő biológiai talajjavító
anyagot állítanak elı. Jelenleg Magyarországon ilyen üzemek létesítésére van engedélyük, és
már 9 önkormányzat a partnerük. Általában azokon a helyeken kötik meg a szerzıdéseket,
ahol 20-30 km-es körzetben kb. 35 ezer tonna állati (elsısorban marha, de bármelyik
használható) trágya keletkezik. Ezt egy gyors eljárással fermentálják, majd a talaj
szempontjából kedvezı ásványi anyagokkal keverik be. Az üzem beruházási költsége nettó
1,2 milliárd, melynek összes anyagi vonzatát vállalja a Kft, illetve a bankok, amelyek a hitel
hátterét adják. Az önkormányzatok 49%-os tulajdonnal rendelkeznek a Kft-ben, míg a cégük
51%-os tulajdonos. Az építés befejezéséig ık adják az ügyvezetıt, utána az önkormányzat. Az
önkormányzatok részére csak annyi megterhelést jelent, hogy kijelölik a területet, amelyet a
közös Kft megvásárol, és utána minden anyagi háttér a Kft-é. Az önkormányzatnak nem kell
garanciát vállalnia, nem kell a költségvetését semmilyen formában sem terhelnie. Kb. 50-60
embernek tudnak munkahelyet biztosítani az üzemben, folyamatos mőszakban. A felmerülı
kérdésekre szívesen válaszol.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdése, hogy hol készül ilyen beruházás Magyarországon
jelenleg? A megvalósuláshoz milyen tanulmányok állnak rendelkezésre?
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UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: Az elsı üzem már Mezıkomáromban épül, március közepére
kész lesz. További négy településsel már létrehozták a közös kft-t, tavasszal kezdıdik meg az
építkezés. Pénzügyi hátterüket a Magyar Fejlesztési Bank adja, de pénzügyi támogatásaik
vannak több helyrıl. Európában már kb. 48 hasonló jellegő üzem mőködik. A Kft-jük
annyiban egyedi, hogy önállóan kifejlesztett technológiájuk van.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy tudja, hogy a mezıkomáromi üzem létesítését megelızte
egy nagyon komoly megvalósíthatósági és megtérülési tanulmány, amelyet a bank kért. Kéri,
hogy errıl szóljon pár szót.
UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: Egyrészt minden egyes esetben környezetvédelmi tanulmányt
kell készíteniük, amely a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozik. A bank felkért
esetükben egy 52 országban jelenlévı amerikai céget, hogy véleményezze ezt a projektet. A
lényege, hogy ez a projekt 100 évig életképes.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az üzem jövedelmezıségérıl kér tájékoztatást. Milyen
bevételre számíthat az önkormányzat?
UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: Erre nehéz most válaszolni. Azonban elızetes bemérésük
alapján az önkormányzat éves szinten kb. 300 ezer dollár tiszta bevételre számíthat.
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Bizonyára felmérték, hogy mennyi szarvasmarha van a
közelben, elsı kérdése erre vonatkozik. Kérdése továbbá, hogy a végterméket a környéken
használják fel, vagy elszállítják máshová?
UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: Azt pontosan nem tudja megmondani, hogy a környéken hány
szarvasmarha van, de a koncepció 25-30 km-es körzetre vonatkozik. Az üzemnek évi 35 ezer
tonna trágyaszükséglete van, és a gyakorlat azt mutatja, hogy egy-egy önkormányzat területén
100 – 150 ezer tonna trágya keletkezik, tehát lényegesen több a trágyamennyiség a
feldolgozandó mennyiségnél. A trágya a fermentáció következtében elveszti a súlyának
kétharmadát. A végtermék granulált állagú, melyet kizárólag külföldön értékesítenek,
elsısorban arab, afrikai és dél-európai piacokon. Magyarországon egyelıre ezt nem tudják
megfizetni a mezıgazdaságban.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az Európai Unió szabályozásának tükrében mi a jövıje a
magyarországi trágyafelhasználásnak?
UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: Tudomása szerint a szarvasmarha trágya kiszórása nagyon rövid
idın belül megszőnik, kötelezni fogják a gazdákat, hogy ez csak komposztált állapotban
történhet. Ez elınyös is, hiszen a felszíni vizek védelmére született a környezetvédelmi
határozat.
TÓTH ATTILA képviselı: Tudomása szerint az ilyen fermentáló üzemek eléggé szagosak.
Mennyi ennek a környezetterhelése hozzávetılegesen? Ugyanis északi szél esetében
véleménye szerint elég jelentıs adagot fog belıle kapni a város.
UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: A szaghatást két dolog befolyásolja. Azok az ásványi anyagok,
amelyekkel dolgoznak a trágyafeldolgozás során, lekötik az ammóniát, tehát nincs
szagháttere. Pl. Olaszországban egy ilyen üzemtıl kb. 300 méterre egy nagyon remek pizzéria
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mőködik. Biológiai levegıszőrıvel van ellátva az üzem, tehát nagyon minimális a keletkezı
szagmennyiség.
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı: Miért pont ebben a formában gondolták Magyarországon a
megvalósítást? Miért éri meg bárkit is bevonni ebbe az üzletbe, és miért pont az
önkormányzatokat?
UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: Azért éri meg, mert egy olyan anyagot gyártanak, amit el lehet
adni. Azért ezt a formát választották, mert az önkormányzatok, illetve a jegyzık gyakorolják a
környezetvédelmi hatósági jogköröket, és ez egyre szigorúbb hatással fog nehezedni
mindenkire. Az is indoka, hogy egyedül ne nekik kelljen gondoskodni az üzem
trágyaellátásáról.
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: A felszabaduló gázokat nem lehet elégetni?
UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: Erre az a válasza, hogy gazdaságosan nem égethetık el.
MIKLÓS LAJOS képviselı: A Kft megalakítására milyen elképzeléseik vannak anyagi
vonatkozásban? Természetesen csak arra válaszoljon, ami nem sérti az üzleti titkot.
UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: Nem sérti az üzleti titkot, minden Kft-jüket meg lehet nézni az
interneten és a cégbíróságokon. 3-5 millió Ft alaptıkével képzelik el megalakítani a Kft-t,
melynek 49%-a terheli az önkormányzatot, 51%-a cégüket. Ettıl kezdve az önkormányzatnak
nincs költsége. A különbözı engedélyeztetési eljárásokban kérik az önkormányzat segítségét.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Hallhatták, hogy az üzem majdnem
teljesen szagtalanul fog mőködni, azonban elhangzott, hogy 25-30 km-es beszállítói körzetbıl
kerül az üzembe a trágya. Ennek során nem keletkeznek olyan szagok, amelyeket a lakosság
esetleg joggal kifogásolhat? Északkelet-Magyarországon tud egy hasonló üzemrıl, ahol
szintén nem az üzem mőködésével, hanem a beszállítói útvonallal van a gond. A környéken
lakók fel vannak háborodva a szállítás közben keletkezı szagok miatt.
UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: Az unióban is történik beszállítás, néha több száz kilométeres
távolságból. A Kft olyan zárt rendszerő kocsikkal rendelkezik, amelyek semmilyen gondot
nem okoznak a szállítás során. Minden üzemhez 5-6 ilyen kocsi tartozik, ugyanis napi
viszonylatban 300 tonnás forgalmat bonyolítanak le.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Milyen áron vásárolja fel a marhatrágyát a Kft?
UGRAI ISTVÁN ügyvezetı: Jelenleg 1000 – 1500 Ft/tonna a felvásárlási ár.
ILYÉS PÉTER ügyintézı: Az elhangzottak kiegészítéseként Dr. Farkas István képviselı
kérdésére elıadja, hogy a tervezett telepet a HÁG Zrt szarvasmarha telepe mellé képzelték el,
50 ezer tonnás kapacitással. Ehhez kb. 30 ezer tonna trágya szükséges, és jelenleg az ottani
szarvasmarha állomány 2000 fı, a keletkezı trágya mennyisége 30 ezer tonna/év. Jegyzı
Asszonynak is válaszolja, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nem lesz szükség arra,
hogy máshonnak is szállítsanak ide marhatrágyát. Amennyiben szükség lesz, azt Tarhos
környékérıl meg lehet oldani, így nem kell a városon keresztül szállítani a trágyát. A telep
kiválasztásánál arra is ügyeltek, hogy az uralkodó szélirány ne a város felé legyen.
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MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a tegnapi ülésén
kívánta meghallgatni a cég képviselıit, azonban kommunikációs hiba folytán csak a mai
testületi ülésre jöttek el. Azonban Ilyés Péter ügyintézı megnyugtató módon minden felmerült
kérdésre választ tudott adni. A bizottság jelenlévı tagjai a határozati javaslat mindkét pontját
támogatták.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
389/2007. (XII. 20.) számú határozata:
1. Békés Város Önkormányzata szándéknyilatkozatát
nyilvánítja ki az Agroferment Invest Kft-vel közösen
alapítandó vállalkozás létrehozásához, és felkéri
polgármesterét a társasági szerzıdés soron következı
testületi ülésre való elıkészítésére.
2. Békés
Város
Önkormányzata
felhatalmazza
polgármesterét a jelenleg Önkormányzati tulajdonú 8,1
hektár területő és 246 aranykorona értékő 0109/45 hrsz-ú
ingatlan cseréjének elıkészítésére és lefolytatására a
Magyar Állam tulajdonát képezı 0458/4 hrsz-ú ingatlan
246 aranykorona értékő részére.
Határidı:
Felelıs:

NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

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

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében az alábbiakról tájékoztatja a képviselıtestületet:
- A Békés-Murony kerékpárút elsı szakaszára beadott pályázatunk nyert, gratulál a pályázat
készítıinek. Egy közbeszerzési eljárás keretében kívánják megvalósítani a Békés-Mezıberény
kerékpárúttal, mivel így jobb pozíciót érhetnek el.
- Az uszodával kapcsolatban szerepel egy elıterjesztés a mai testületi anyagban. Elöljáróban
tájékoztatja a testületet, hogy sikerült egy olyan megoldást találni, amivel változtatható
vízmagasságú uszodát tudnak megvalósítani. A saját erı összege 75 millió Ft, az állami
támogatás összege pedig 150 millió Ft. Ezzel kapcsolatban egy sajtóközleményt adtak ki,
amelyet az alábbiak szerint olvas fel:
„Több éve húzódó tanuszoda fejlesztési projekt kezdıdhet meg hamarosan Békésen, miután
hosszas egyeztetések után az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 150 millió Ft
támogatást ítélt meg Békés Városnak. Az elızményekhez hozzátartozik, hogy az elızı
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városvezetés elképzelései szerint egy PPP konstrukcióban, azaz egyharmad rész magántıke,
egyharmad rész önkormányzati hozzájárulás, és egyharmad rész kormányzati támogatással
épült volna meg a létesítmény, ami azonban több mint tíz éven keresztül évi 100 – 150 millió
Ft fenntartási költséget, és biztos eladósodását jelentette volna a városnak. Ezt a jelenlegi
városvezetés nem tartotta finanszírozhatónak, helyette a polgármester kezdeményezésére, az
elızı városvezetéssel egyeztetve egy fenntartható tanuszoda megépítéséhez kértek
támogatást, amelyet a minisztérium elfogadott.”
Kérdések

- észrevételek:

SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Úgy hiszi, hogy korábban senki sem sikerdíjért csinálta az
uszoda ügyét, ezért több ember megérdemel egy köszönömöt ebben az ügyben. Elsısorban
Pataki István, aki több éven keresztül fáradozott azért, hogy a Sport 21 programban elnyert
közel 800 millió Ft Békésen legyen hasznosítva. A polgármesteri hivatal szakemberei mellett
Dr. Rácz László hasznos szakmai háttérmunkát végzett. Mivel az új városvezetés nem írta ki a
közbeszerzési eljárást újra a Dánfoki Sportcentrumra, zárolták a korábban elnyert támogatást.
Megkérték Varga Zoltán országgyőlési képviselı urat, aki eredményesen tárgyalt Veress
János pénzügyminiszterrel, illetve Szilvássy György miniszterrel a zárlat feloldásáról, és így
vált lehetıvé, hogy a város hozzájusson ehhez a támogatáshoz.
A fentiek miatt úgy tartotta volna korrektnek, ha kimarad egy rész az elhangzott
sajtóközleménybıl, ami nem biztos, hogy valós volt. Úgy véli, jó volna ha elgondolkodnának
azon, hogy a támogatás megszerzésében mindkét oldal részt vett, és a város számára ez
hasznos volt. Talán ez lenne a jó példa, hogy közösen együtt lehetne dolgozni a jövıben. Kéri,
ezen mindenki gondolkodjon el, és akkor nem kellene sikerdíjat fizetni bizonyos
pályázatokért.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Vámos képviselı úr javasolta, hogy most tárgyalják meg az
uszoda ügyét, ha már belemerültek. Szavazásra bocsátja, hogy a IV/8. sorszámú, az uszoda
építésére vonatkozó egyéb elıterjesztést ezen napirendi pont keretében tárgyalják meg.
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
390/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a két ülés közti
tájékoztatóval egy napirendi pont keretében tárgyalja meg
az uszoda építésére vonatkozó elıterjesztést.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem kíván azon vitázni, hogy mi kinek az érdeme, és a sajtó
elıtt sem kívánja elmondani, mert nem ez a lényeg, hanem az uszoda ügye.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Szalai László is tartott délelıtt egy sajtótájékoztatót, és azon
nem úgy beszélt, ahogy itt. Ott egyértelmően azt mondta, hogy csak a szocialista képviselık
érdeme az uszoda támogatása.
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DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Nem érdeklik az érdemek, számára az a fontos, hogy az
uszoda megvalósul, és ez az egész városnak jó lesz. Ennek az uszodának is lesznek
üzemeltetési költségei.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
uszodával kapcsolatos elıterjesztést, és a támogatási szerzıdés 7. 3. pontjával kapcsolatban
javasolják a következı kiegészítés elfogadását: A jelzálog bejegyzésének idıtartamát 15
évben javasolják korlátozni. A határozati javaslat mindhárom pontját elfogadásra javasolják.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Pontosítani kíván. Az uszodáról Varga Zoltán tartott
sajtótájékoztatót, ı sok másról is beszélt. Megköszönte Varga Zoltán támogatását, és a
következı mondatot olvasta fel: „A példa jól mutatja, ha a város önkormányzati képviselıi,
országgyőlési képviselıi összefognak egy jó ügy érdekében, akkor több éven át tartó munka
eredménye beérik”.
PATAKI ISTVÁN
uszodánál?

képviselı: Kérdése, milyen mélységő lesz a két szint a tervezett

CSÖKMEI LÁSZLÓ városi fıépítész: Két változatban kerül kiírásra a közbeszerzési
pályázat. Az egyikben 15x33 méteres medencére a két víztartás azt jelentené, hogy az
egyiknél 80 – 140 cm között változna a mélysége, a másiknál 120 – 180 cm vízmélységet
jelentene. Az „A” variációban ketté lenne osztva a medence, ez egy 25 méteres úszómedencét
jelentene, a másik oldalon pedig egy 6x12,5 méteres medencét. Különbözı érvek szólnak a
két változat mellett és ellen. A 25 méteresnél az, hogy kis bıvítéssel, de kvalifikációs
versenymedencének minısíthetı, és nem szükséges a két víztartás megoldása. Ellene pedig az
szól, hogy egy ilyen mérető medencében nagyon nehéz úszást oktatni. Az üzemeltetési és
bekerülési oldalról is ajánlatokat fognak kérni mindkét változatra, és annak tükrében
választják ki azt, amelyik megvalósulhat.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Egy 6x15 méteres medencében lehet úszást oktatni. A maradék
25 méteres medence pedig alkalmasabb az úszóversenyekre, tehát ez a változat mindenképpen
jobb.
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Kérdése, hogy a hozzáértık szerint melyik változat a
jobb?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy ilyen részletekbe most ne menjenek bele, ha
valóban meglesz a pénz, akkor majd megvitatják.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Mennyi lesz az uszoda várható üzemeltetési költsége?
GÁL ANDRÁS mőszaki osztályvezetı: Az elızetes kalkulációk szerint, ami a Vízmővek Zrt.
számításán alapszik, mintegy 35 millió Ft lenne az éves üzemeltetési költség az amortizáción
kívül, amely még mintegy 20 milliót tenne rá.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel az uszodával kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
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Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Pataki István képviselı megérkezett, Dr. Pásztor
Gyula és Belleli Lajos képviselık viszont elhagyták az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı
képviselık létszáma: 15 fı.
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
391/2007. (XII. 20.) számú határozata:
1.) Békés Város Önkormányzata a városi uszoda építésére 2008. évi
költségvetésében bruttó 40 millió forintot, 2009. évi
költségvetésében bruttó 35 millió forintot biztosít.
2.) Felhatalmazza polgármesterét, hogy a mellékelt támogatási
szerzıdést és koordinációs szerzıdést aláírja és a tervezési
munkákat megrendelje.
3.) Békés Város Önkormányzata a városi uszoda megvalósítására a
tervek elkészülte után nyílt közbeszerzési eljárást ír ki.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a két ülés közti tájékoztatót.
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
392/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a két ülése közötti történt
eseményekrıl,
értekezletekrıl
szóló
tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató az elızı testületi ülésen elfogadott határozatok
végrehajtásáról

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásulvételét.
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
393/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete az elızı testületi ülésen
elfogadott határozatok végrehajtásáról készült tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA: Lejárt határidejő határozat végrehajtása
1.) Oktatási intézkedési terv
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és a kiegészítés
szerinti módosítással javasolják elfogadásra az elıterjesztett határozati javaslatot. A
tagiskolákat meg kívánják tartani, így azok megırizhetik tradícióikat.
MUCSI ANDRÁS képviselı: Ideje volt, hogy most lépjenek az Eötvös Tagiskolában meglévı
szegregáció felszámolásában.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Ezt hogyan kívánják megoldani?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elképzeléseik megvannak, de az elıkészítettsége még olyan
stádiumban van, hogy érdemi választ még most nem tud rá adni. Mindenképpen nehéz és
hosszú folyamat lesz. A terv kidolgozására és végrehajtására szakembereket kért fel, az
intézmény már megtette a kezdeti lépéseket. Ezzel megfelel az intézmény az esélyegyenlıség
feltételeinek megteremtésére, és pályázatokat adhat be.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett
határozati javaslatot a kiegészítésben foglalt módosítás figyelembevételével.
A képviselı-testület 13 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
394/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. január 1. - 2012. december 31. közötti idıszakra
Békés
Város
Önkormányzata
Önkormányzati
Minıségirányítási
Programját,
Esélyegyenlıségi Tervét és Intézkedési Tervét a határozat részét képezı dokumentum szerint
jóváhagyja. Felülvizsgálatát 2010. december 31-ig hajtja végre. Az elfogadott
dokumentumokhoz kapcsolódó részdöntések végrehajtása és ütemezése az alábbiak szerint
történik:
Döntés
1.

Határidı

Az
óvodai
beíratás
idıpontját
az
2008. április 7-11.
önkormányzat minden év április 2. hetére
és folyamatos
határozza meg.

Felelıs
polgármester
Óvodavezetı
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-

A beíratás elıtt a halmozottan hátrányos
helyzető 3. életévüket betöltı gyermekek
2008. március 10.
névsorát a Békés Városi Szociális Szolgáltató
és folyamatos
Központnak meg kell küldeni az óvodai
beíratási szándék felmérése céljából.

-

A Szociális Szolgáltató Központ az óvodai
beíratások megkönnyítésére javaslatot tesz a 2008. március 28.
jegyzınek,
illetve
a
polgármesternek, és folyamatos
közremőködik a feladat végrehajtásában.

2.

Békés Város Önkormányzata fejlesztési
koncepciójában a Teleky utcai és az Epreskerti
Tagóvoda körzetében prioritásként kezeli az
óvodai férıhelyek bıvítését.

3.

A magántanulói jogviszonyra vonatkozó
kérelmeket az iskola csak kivételesen indokolt
esetben teljesítheti, a szülıi kérelmeket az
okok feltárása és az akadályok lehetséges
könnyítése
után
fogadhatja
el.
A
helyzetfeltárásban közremőködik a Szociális
Szolgáltató Központ.

értelem szerint

4.

Az esélyegyenlıséget biztosító integrált
oktatásra a pedagógusokat fel kell készíteni,
illetve az iskolahasználók köre számára a
szükséges tájékoztatást megadni.

azonnal és
folyamatos

Polgármester,
iskolaigazgató

5.

A képviselı-testület a Békési Kistérségi Iskola
általános iskolai beiskolázása tekintetében
Békés várost egy iskolai körzetnek tekinti
azzal, hogy a tanulót - az esélyegyenlıségi
szempontok betartásával - elsısorban arra a
feladatellátási helyre kell felvenni, amelyik
közelében lakik.

2008. jan.1.

polgármester

-

2008. februári
Az elsı osztályosok beíratásának idıpontját képviselı-testületi
minden év februárjában határozza meg.
ülés. és
folyamatos

-

-

intézkedésre
azonnal

jegyzı
Békés Városi
SZSZK
polgármester,
jegyzı
Képviselıtestület,
fıépítész

Békés Városi
SZSZK
iskolaigazgató

Az elsı osztályok számát és indításának helyét 2008. februáriaz önkormányzat a beíratás elıtt határozza
márciusi testületi
meg és az eredmények ismeretében
ülés
véglegesíti.
és folyamatos
A tanköteles tanulók beíratása központilag
történik, az osztályok szervezésekor az iskola 2008. március és
köteles az esélyegyenlıségi szempontokat
folyamatos
figyelembe venni.

polgármester
iskolaigazgató
polgármester
iskolaigazgató

iskolaigazgató
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6.

Békés Város Önkormányzata a települési
oktatási esélyegyenlıség biztosítása érdekében
a határozat részét képezı mellékelt
közoktatási megállapodást köti a Békési
Református Egyházközséggel.

7.

A
kompetencia-mérések
eredményeinek
javítása érdekében kötelezi a Békési
Kistérségi iskolát, hogy közoktatási szakértı
bevonásával akciótervet dolgoz-zon ki az 2008. június 30.
eredményességet javító oktatási módszerek
bevezetéséhez; a tervet a fenntartóval
hagyassa jóvá.

8.

Békés Város Önkormányzata a nevelésioktatási intézmények kötelezı eszközeinek,
felszereléseinek beszer-zéséhez 2008. évi
költségvetésében forrást biztosít, melyet az
oktatási szakfeladaton céltartalékként kell
megtervezni.

9.

Az önkormányzat javasolja a Békési
Kistérségi Iskolának, hogy tanórán kívüli Iskolai munkaterv
tevékenységeit valamennyi tanuló szemelfogadása
pontjainak figyelembe vételével alakítsa ki.

10.

Az önkormányzat utasítja nevelési-oktatási
intézményeit, hogy a pedagógus továbbIntézményi
Óvodavezetı,
képzés keretében a modern tanítási módszerek
továbbképzési terv Iskolaigazgató
megszerzésére
irányuló
vég-zettségek
megszerzését preferálja.

11.

Békés Város Önkormányzata a kistérségi
feladatellátás biztosítása érdekében minden 2008. február 20.
évben a költségvetés elfogadása elıtt egyeztet és folyamatos
partnereivel a következı tanévre vonatkozóan.

NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre
azonnal

2008. februári
testületi ülés

polgármester

iskolaigazgató
Kulturális és
Sport Bizottság

polgármester

iskolaigazgató

polgármester

Békés Város Képviselı-testületének 2008. I. félévi munkaterve

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja
az elıterjesztett javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Észrevételezi, hogy a januári 3. napirendi pontnál a Vállalkozó
Tanács munkájáról csak tájékoztatót kérhetnek, mivel nem az önkormányzat bizottsága.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti
pontosítás figyelembevételével szavazásra bocsátja az elıterjesztett munkatervi javaslatot.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Gosztolya Ferenc és Belleli Lajos képviselık
ismét jelen vannak, Barkász Sándor képviselı viszont elhagyta az üléstermet, így a
szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.

14
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
395/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
Január hó:
1.)

Békés Város parkolási koncepciója
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

2.)

Önkormányzati helyiségek bérletének áttekintése
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

3.)

Tájékoztató a Vállalkozói Tanács 2007. évi munkájáról
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi bizottság

Február hó:
1.)

Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

2.)

Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének
elfogadása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

3.)

Szociális rendelet módosítása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Egészségügyi és Szociális Bizottság

4.)

Békés Város nemzetközi kapcsolatai
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Kulturális és Sport Bizottság

Március hó:
1.)

Önkormányzati lakások értékesítése
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

2.)

Az önkormányzati lakások lakbérérıl szóló helyi rendelet módosítása
Izsó Gábor polgármester
Elıterjesztı:
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
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3.)

Beszámoló a helyi adózás 2007. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı:
Dr. Baji Mihály aljegyzı
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

4.)

Helyi kitüntetések adományozása (Békés Város Díszpolgára,
Békés Városért, Év Békési Sportolója)
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: valamennyi bizottság

5.)

Építési telkek vételárának meghatározása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

Április 15.:
Ünnepi testületi ülés (kitüntetések átadása)
Április hó:
1.)

A Békés Városi Rendırkapitányság tájékoztatója Békés
város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl
Elıterjesztı:
Ladányi Zoltán kapitányságvezetı
Elıkészítésben részt vesz: Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottság

2.)

Beszámoló Békés város 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

3.)

Összefoglaló jelentés a 2007. évi ellenırzési terv végrehajtásáról
Izsó Gábor polgármester
Elıterjesztı:
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

4.)

Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Elıterjesztı:
Tárnok Lászlóné osztályvezetı
Nagy György Miklósné Szociális Szolgáltató Központ
igazgatója
Elıkészítésben részt vesz: Egészségügyi és Szociális Bizottság

4.)

Forgalmi rend változás
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

1.)

Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
részt
vesz: Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésben

Május hó:
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2.)

A Békési Férfi Kézilabda Kft ügyvezetıjének megbízása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Kulturális és Sport Bizottság

1.)

A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés város
munkanélküliségi helyzetérıl
Elıterjesztı:
Sódar Attila kirendeltségvezetı

2.)

Tájékoztató a beadott pályázatok eredményeirıl
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

3.)

Békés Város Képviselı-testülete 2008. II. félévi munkaterve
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: valamennyi bizottság

4.)

Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

5.)

Békés Város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

Június hó:

A képviselı-testület javasolja, hogy az alábbi témákat a bizottságok tárgyalják meg:
Január hónap:
Kulturális és Sport bizottság:
Tájékoztató a békési egyházak, felekezetek mőködésérıl
Pénzügyi Bizottság:
Tájékoztató a civil szervezetek mőködésérıl
Minden képviselı-testületi ülésen:

Határidı:
Felelıs:

1.)

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

2.)

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

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alkotása

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Barkász Sándor képviselı visszatért az
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 17 fı.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi r e n d e l e t e t
alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
61/2007. (……...) számú r e n d e l e t e :
AZ ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a romaügyi tanácsnok és a Roma Koordinációs
Tanács 2007. évi munkájáról

IZSÓ GÁBOR polgármester: Pontosítja a tárgyat, a romaügyi tanácsnok munkájáról
beszámolót, a Roma Koordinációs Tanács munkájáról tájékoztatót terjesztenek a testület elé.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztéseket.
MUCSI ANDRÁS képviselı: Megköszöni Lakatos Gyulának az egész évi háttérmunkáját.
Köszönetet mond még Czinanó Tihamérnak is, aki korrekt partnere volt egész éves munkája
során.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elızıek
szerinti pontosítással szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
396/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete elfogadja a romaügyi
tanácsnok 2007. évi munkájáról szóló beszámolót, és
tudomásul veszi a Roma Koordinációs Tanács 2007. évi
munkájáról szóló tájékoztatót.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb

elıterjesztések

1.) A szociális igazgatásról, ellátásról és
gyermekvédelemrıl szóló rendelet módosítása

egyes

támogatásokról,

valamint

a

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság szintén megtárgyalta
és elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az óvodai, iskolai, bölcsıdei térítési díjak 12%-kal
emelkednek, amelyet az élelmiszerárak növekedésével indokolnak. Ez a korábbi években is
így volt, de mindig csak az éves inflációval növelték a térítési díjakat. Ez 8,5% lesz várhatóan
2007-ben, és 2008-ban 5% várható, melyet a 12%-os emelés jóval meghalad.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Ha részletesen
megvizsgálják, nem 8,5%-os az ez évi infláció, az élelmiszer árak sem ezt tükrözik. Továbbá
a gyermekétkeztetésnek szigorú feltételei vannak, és még ilyen térítési díjak mellett sem
tudják ezeket a feltételeket biztosítani.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelettervezetet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi
r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
62/2007. (……...) számú r e n d e l e t e :
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, ELLÁTÁSRÓL ÉS
EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A
GYERMEKVÉDELEMRİL
szóló 5/1995. (III. 3.) számú rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

2.) Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelettervezeteket.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett rendelet-tervezeteket.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi r e n d e l e t e k e t
alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
63/2007. (……...) számú r e n d e l e t e :
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ
LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉRİL
szóló 15/1995. (vII. 1.) számú rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
64/2007. (……...) számú r e n d e l e t e :
AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETÉRİL
szóló 3/1994. (II. 11.) számú rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

4.) 2008. évi Bőnmegelızési Program
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett programot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Észrevételezi, hogy az elıterjesztés harmadik bekezdésének
második mondatában pontatlan fogalmazás van, hiszen bizonyára nem a családon belüli
erıszakot kezeli prioritásként a testület, hanem annak megelızését, vagy kezelését.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kéri az elıterjesztıt, hogy ennek megfelelıen korrigálja a
megfogalmazást. Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:

20
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
397/2007. (XII. 20.) számú határozata:
1.) Békés Város Képviselı-testülete elfogadja Békés
Város 2008. évi Bőnmegelızési Programját.
2.) Felkéri polgármesterét, hogy a 2008. évi
költségvetésben a program végrehajtásához szükséges
forrásokat a 2007. évi bázis szinten biztosítsa, illetve a
2009. évi részletes Bőnmegelızési Programot terjessze elı
a képviselı-testület 2008. decemberi ülésére.
Határidı: értelem szerint
beszámolásra: 2008. decemberi testületi ülés
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

5.) Alapító okiratok módosítása
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az elıterjesztést, és a kiegészítés szerinti módosítással javasolja elfogadásra az
elıterjesztett határozati javaslatot.
Meg kívánja jegyezni, hogy az elıterjesztés 1. pontjában már nem érvényes a tagiskolák
megszüntetésére vonatkozó mondat, hiszen egy elızı napirendi pontnál most döntött arról a
testület, hogy a tagiskolák nem szőnnek meg.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot a bizottsági kiegészítés figyelembe vételével.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
398/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzata a 177/2007. (V. 24.) KT számú határozatával alapított Békési
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
alapító okiratának 2. e./ pontját az alábbi 2. e./ pontra módosítja:
e./

Beiskolázási körzete, mőködési területe
A Békési Kistérségi Iskolafenntartó Társulás településeinek közigazgatási
területe, továbbá az alapfokú mővészetoktatás tekintetében Kamut község.

Az alapító okirat 7./ pont [Az intézmény feladatai] Alapfokú mővészetoktatás további oktatott
tárgyak bekezdése az – énekkar francia bekezdéssel egészül ki.
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A Képviselı-testület felhatalmazza polgármesterét és jegyzıjét, hogy az intézmények és a
Polgármesterei Hivatal alapító okirataiban a TEÁOR és szakfeladat rend jogszabályváltozás
miatti változásait képviselı-testületi jóváhagyás nélkül átvezesse.
Határidı:
Felelıs:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyzı

6.) Békési Szilvapálinka Ünnep
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri Békési Zoltán vezérigazgatót, hogy szóljon pár szót az
elképzelésrıl.
BÉKÉSI ZOLTÁN: Megköszöni, hogy ez az elıterjesztés a testület elé került. Úgy gondolja,
hogy természetesen a saját üzleti érdekeit is figyelembe véve egy olyan közös városi érdek
lehet a rendezvény, amely sikert, hírnevet, ismertséget, turistákat, vendégeket fog hozni a
város számára, nekik pedig, mint a békési szilvapálinka 27 országban földrajzi eredetvédett
termék jelenlegi egyedüli elıállítójának üzleti sikereket. Magát a rendezvényt nem tekinti
üzleti haszonszerzésnek, hiszen a lebonyolításhoz köszönettel veszik az önkormányzat által
biztosítandó közterületek ingyenes használatát. Ez önmagában azonban nem vonz tömegeket,
és fog esetleg országos, vagy nemzetközi hírő rendezvénnyé válni, hanem szükségesek hozzá
azok az erıforrások – részben pénzügyi, részben szellemi –, amelyeket az együttmőködési
megállapodásban igényelt, és igényelni fogja az elkövetkezendı idıben is az önkormányzati
képviselık, az önkormányzat munkáját. Csak a közös munkával lehet ezt a rendezvényt
sikeressé és naggyá tenni. Megérti a város anyagi helyzetét, ezért pályázatokból megpróbálják
elıteremteni az anyagi forrást, amelyre most lehetıség is nyílik, hiszen a miniszterelnök úr a
békési pálinka konferencián megígérte, hogy a 150 millió Ft-os pálinka marketing
költségvetésbıl ez az együttmőködéssel közös rendezvény is a támogatottak körébe tud
kerülni. Egyelıre Gyula Város hasonló rendezvénye bizonyára elınyt fog élvezni, hiszen ott
már hagyománya van ennek a rendezvénynek, illetve az idegenforgalmi adottságai is sokkal
kedvezıbbek, így nem is fog a két rendezvény egymással versenyre kelni. A rendezvény
idıpontjául azért választották a június eleji idıpontot, mert nem ütközik a térségben lévı
egyik nagy megyei rendezvénnyel sem, nem esik egybe a ballagással, gyereknappal. Úgy
gondolja, hogy egy olyan szerencsés idıpontot tudtak választani, ami alkalmas lehet arra,
hogy a pálinkafızı szezon után az emberek a munkájuk gyümölcsét megméressék, annak
örömét tudják élvezni. A 2008. programról már egy elızetes tervezetet polgármester úr
rendelkezésére bocsátott. Az elképzelés szerint a pénteki ünnepélyes megnyitó után már este
programokat szerveznének. Nem hiányoznának az ünnepélyes események, így a pálinka
bírálata és a versenyek sem, de szórakoztató, zenés programokkal is megpróbálják sok ember
számára látogathatóvá tenni ezt a rendezvényt. Szombaton úgyszintén, vasárnap pedig családi
rendezvény formájában fızıversennyel, fızınappal, esetleg közösségi lovagi játékokkal,
egyebekkel próbálják a rendezvényt tartalommal megtölteni. Vasárnap estére viszont már
nem terveznek programot. Még egyszer megköszöni a testületnek, ha megszavazza ezt az
együttmőködést.
ERDİS NORBERT alpolgármester: Kérdése, hogy a gyulai hasonló rendezvény mikor van?
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BÉKÉSI ZOLTÁN: Április 20. körül.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
399/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Békési Pálinka Zrt-vel
kötendı együttmőködési megállapodást jóváhagyja, és
egyben felkéri Izsó Gábor polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
7.) Családi események díjazása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
400/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Békés Város Polgármesteri Hivatalában a
családi események rendezési és az abban közremőködık díjait, és feltételeit 2008. január 1.
napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)Névadó ünnepség:
Alapszolgáltatás (amely a szülıknek, névadó szülıknek adandó virágot is tartalmazza)
2.220.- Ft/ ÁFA
Szavalat
1.110.- Ft/ÁFA
Pezsgıfelszolgálás
650.- Ft/ÁFA
2.) Házasságkötés:
Alapszolgáltatás
Alapszolgáltatás (2 tanú esetén)
Állófogadás (minden vendég kínálva)
Külsı helyszíni esküvı
Szavalat
Pezsgıfelszolgálás
Gyertyagyújtás

9.480.- Ft/ÁFA
1.110.- Ft/ÁFA
17.850.- Ft/ÁFA
30.000.- Ft/ÁFA
1.340.- Ft/ÁFA
1.110.- Ft/ÁFA
335.- Ft/ÁFA
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(Állófogadásos esküvın szolgáltatás kizárólag a nap utolsó rendezvényén vehetı igénybe.
Külsı helyszíni esküvı a nap utolsó rendezvénye lehet.)
3.) Közremőködık díjai:
a.) ügyeletes
b.) pezsgıfelszolgálás díja
c.) technikus díja
d.) versmondó díja
Határidı:
Felelıs:

555.- Ft/ rendezvény
555.- Ft/ rendezvény
555.-Ft/ÁFA / rendezvény
330.- Ft/ vers

2008. január 1.
Dr. Baji Mihály aljegyzı
Anyakönyvvezetık, közremőködök

8.) Villamos-energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
401/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást ír
ki Békés Város Önkormányzatának, intézményeinek, és a
városi közvilágítás villamos-energia beszerzésére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

9.) Inkubátorház létrehozása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és a
mellékelt kiegészítésben foglalt módosítással javasolja elfogadásra az elıterjesztett határozati
javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
402/2007. (XII. 20.) számú határozata:
1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Program
„Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak
infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP-2007.-1.1.1/A kódszámú
kiírásra a Verseny utca 4. sz. alatt inkubátorház
megvalósításával. Felkéri polgármesterét, hogy az 50% saját erı
biztosítására a Békés Megyei Önkormányzat vezetıivel
folytasson tárgyalásokat.
2. Az inkubátorház tervezési költségét, 3,0 millió forintot a 2008.
évi költségvetésében biztosítja.
3. Békés Város Önkormányzata a Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény által a békési 6589 hrsz-ú intézményi területen
(Hızsı utca) megvalósítandó inkubátorház létesítéséhez a
tulajdonosi hozzájárulását megadja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

10.) Tiszteletdíjról való lemondás
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselı: A határozati javaslatot úgy kéri módosítani,
hogy a március havi tiszteletdíjáról kíván lemondani. A korábbi évhez hasonlóan a Belencéres
Néptáncegyüttes javára mond le a tiszteletdíjáról.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
egyetért az elıterjesztett határozati javaslattal.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
403/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselı-testülete
tudomásul veszi, hogy Deákné Domonkos Julianna
képviselı 2008. március havi tiszteletdíjáról lemond.
Felkéri a Gazdálkodási Osztályt, hogy a felszabaduló
elıirányzat felhasználásáról a 2008. évi költségvetésben
gondoskodjon.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı
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11.) Illetményelıleg folyósítása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslattal.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
404/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Polgármesteri
Hivatalban és az önkormányzat intézményeiben
foglalkoztatott
13.
havi
illetményre
jogosult
munkavállalók részére egyedi kérelmük alapján a 2007.
évi költségvetése terhére, egyhavi nettó illetményük 40 %ának megfelelı összegő, 1.499.000 Ft elıleg kifizetését
engedélyezi. Felkéri a Gazdálkodási Osztályt, hogy a
szükséges összeg pénzügyi finanszírozásáról 2007.
december hónapban gondoskodjon.
Határidı:
Felelıs:

2007.december 21.
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı

12.) Tarhos község és a Farkas Gyula Szakképzı Intézmény kérelme állati tetemek
elszállítása ügyében
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az elıterjesztést, és felhívják a figyelmet a közegészségügyi követelmények
teljesítésére a szállítás során, illetve arra is, hogy a pontos mérésre is legyen lehetıség, ezért
feltétlenül szükséges egy mérleg beállítása. Ezekkel az észrevételekkel javasolják elfogadásra
az elıterjesztett határozati javaslatot.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és ott
is felmerült a mérleg beállításának szükségessége. Továbbá a megállapodások 7. pontját azzal
a módosítással javasolják elfogadásra, hogy a fenntartási költségek Tarhos Községre, illetve
a Farkas Gyula Szakképzı Intézményre esı összege 2007. évben havi 15.000 Ft+ ÁFA volt.
Ezek függvényében elfogadásra javasolja a bizottság az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot a fentiek figyelembevételével.
A képviselı-testület 15 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
405/2007. (XII. 20.) számú határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Tarhos községben keletkezett állati tetemeket ártalmatlanítás
céljából a békési lerakóhelyre szállítsák. Felhatalmazza
polgármesterét a megállapodás megkötésre.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tarhosi állattartó
telepén keletkezett állati tetemeket ártalmatlanítás céljából a békési
lerakóhelyre
szállítsák.
Felhatalmazza
polgármesterét
a
megállapodás megkötésre.
Határidı:
Felelıs:

szerzıdéskötésre 2007. december 31.
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı

13.) A 2007. évi létszámkeret módosítása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Barkász Sándor képviselı elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
406/2007. (XII. 20.) számú határozata:
1. Békés Város Képviselı testülete a Békés megye Önkormányzatával
történt megállapodása értemében a Jantyik Mátyás Múzeum
engedélyezett létszámát 1 fıvel csökkenti.
2. Békés
Város
Képviselı-testülete
a
Tarhos
Község
Önkormányzatával kötött társulási megállapodás 8. pontja
értelmében a létszámkeret 3 fıvel történı emelését engedélyezi a
Szociális Szolgáltató Központhoz rendelt feladatok ellátására.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

14.) 2008. évi létszámkeret
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
407/2007. (XII. 20.) számú határozata:
1. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Iskolában 2008.
január 1-jétıl 3 fı létszámcsökkentést rendel el. Az önkormányzat a
létszámcsökkentés végrehajtásához a helyi önkormányzatok
létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatást igényel.
A pályázati önerıt az önkormányzat
költségvetésébıl biztosítja.
Békés Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott(ak) –
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél
a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál nincs lehetıség.
A létszámcsökkentés végrehajtásának elveiként az alábbiakat
határozza meg:
• A határozatlan idejő kinevezéssel rendelkezı dolgozók felmentése
során elsıdlegesen azokat kell számításba venni, akik nyugdíjasnak
minısülnek.
• Az önkormányzat valamennyi jogosult és létszámcsökkentéssel
érintett dolgozónak felajánlja a prémium évek programba való
belépés lehetıségét.
A képviselı-testület felkéri polgármesterét, hogy a város
fenntartásában mőködı költségvetési szervek létszámváltozásait a
2008. évi költségvetési rendeletben szerepeltesse.
2. Békés Város Önkormányzata engedélyezi 2008. január 1-tıl a
Szociális Szolgáltató Központ létszámának bıvítését 2 fıvel a
gyermekjóléti szolgálat ellátására Tarhos község területén.
Határidı:
Felelıs:

intézkedésre azonnal
Beszámolásra: 2008. februári képviselı-testületi ülés
Izsó Gábor polgármester
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15.) Intézményvezetıi kinevezések
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a pályázatokat, melyek közül a Kulturális Központ igazgatói állására Koszecz
Sándor pályázatát támogatta.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, és megállapította, hogy a pályázatok
elızetes véleményezésére és rangsorolására felkért szakmai bizottság egyik tagja nem kapta
meg a pályázatokat, ezért ismételten meg kell hallgatni a pályázókat. Mivel nem az
önkormányzat hibájából nem kapta meg ez a tag a pályázatokat, hanem saját hibájából nem
vett részt az ülésen és nem vette át a pályázatokat, illetve nem intézkedett, hogy helyette más
vegyen részt az elızetes bírálatban, ezért jogászok álláspontját várja ebben a kérdésben.
Továbbá Dr. Gosztolya Ferenc bizottsági tag észrevételezte, hogy Koszecz Sándor nem
igazolta az 5 év szakmai gyakorlatot. Idıközben kiderült, hogy ezt pótolta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a jelenlévı Koszecz Sándor pályázótól, hogy
milyen dokumentummal tudja hitelt érdemlıen igazolni az 5 év szakmai gyakorlatát?
KOSZECZ SÁNDOR pályázó: A tegnapi bizottsági meghallgatás után áttekintette a saját
beadott pályázatát, és tapasztalta, hogy a munkáltatói igazolás pontatlan abban a tekintetben,
hogy pontosan dátumra vonatkozóan nem tartalmazza az eltöltött szakmai gyakorlat idejét,
ezért a mai nap folyamán korrekció lehetıségét kérte, és ezt a korrigált munkáltatói igazolást
eljuttatta polgármester úrhoz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Azt hiszi akkor lesznek korrektek, ha ezt az igazolást az
Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság is megvizsgálja, amelyre most lehetıség
van, hiszen a bizottság tagjai kellı számban jelen vannak.
A szakmai bizottság elıkészítı munkájával kapcsolatban felmerült hiányossággal
kapcsolatban felkéri Sápi András elıkészítıt, hogy ismertesse a felmerült problémát.
SÁPI ANDRÁS: Az ágazati törvény értelmében a pályázatokat a munkáltatói jogkör
gyakorlója által felkért szakmai bizottság véleményezi és rangsorolja, melynek 1-1 tagja a
közalkalmazotti tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált tag is, tehát annak
az intézménynek a két képviselıje, amelynek az intézményvezetıi pályáztatása folyik. Az
érintett dolgozók számára a képviselı-testületi anyagok postázásával egy idıben a meghívót
írásban megküldték, és ahogyan a tegnapi nap folyamán valamennyi képviselıt értesítettek,
hogy a pályázatok rendelkezésre állnak, sokszorosításra kerültek, és kérték mindannyiójukat,
hogy vegyék át, ugyanezt megtették mindkét intézmény vonatkozásában a közalkalmazotti
tanács, illetve a szakszervezet képviselıi vonatkozásában is. A Kulturális Központ
képviselıje telefonon azt jelezte, hogy a gyermeke beteg, Békéscsabáról nem tud átjönni sem
a bizottsági ülésre, sem az anyagot nem tudja átvenni. Tehát az anyagot nem vette át, de a
lehetıséget biztosították számára.
SZILÁGYI ERZSÉBET a Kulturális Központ dolgozója: Mivel szakszervezeti tag, ı kérte,
hogy a pályázatokat kivihesse az intézménybe, hogy a többi dolgozóval is megismertethesse,
de Sápi András azt mondta, hogy a pályázatokat csak ı olvashatja el, a kollektíva többi
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tagjának azokat nem mutathatja meg. Erre azt mondta, hogy neki ez így kevés, inkább nem élt
a jogával.
SÁPI ANDRÁS: Az elhangzottak nagyjából így történtek. Ugyancsak jogszabályra
hivatkozott, mivel az elıbb említett jogszabály egy másik bekezdése értelmében a pályázat
tartalma a pályázó beleegyezésével közölhetı a megbízó és az elbíráló bizottság tagjain kívül.
Arra vonatkozóan tagadta meg a közremőködést, hogy az intézményi kollektíva megtárgyaljae az elıterjesztést, mert a törvény erre felhatalmazást nem ad.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel az érintett saját hibájából nem vette át a pályázatokat, és
nem gondoskodott helyettesítıjérıl sem, ezért véleménye szerint az önkormányzat nem vétett
eljárásbeli hibát ebben a kérdésben.
ERDİS NORBERT alpolgármester: Saját értelmezésében az, hogy a szakszervezet és a
közalkalmazotti tanács képviselıje eljön-e, illetve átveszi-e a pályázatokat, gondoskodik-e a
helyettesítésérıl, ez nem a képviselı-testület feladata. A képviselı-testület ellátta azt a
feladatát, hogy szólt a megbízottaknak, a szakszervezeti és a közalkalmazotti tanács
képviselıinek, és az, hogy ezen személyek személyes probléma miatt nem tudnak eljönni, az
nem a képviselı-testület hibája. Véleménye szerint nekik saját maguknak kellett volna
gondoskodni megbízott helyettesrıl.
A másik problémás kérdés az volt, hogy hitelt érdemlıen igazolta-e Koszecz Sándor az 5 év
szakmai gyakorlatát. Az idıközben benyújtott újabb igazolás alapján ez megtörtént.
Kérdése Jegyzı Asszonyhoz, hogy kizárja-e a testületi határozatot az, ha az Ügyrendi,
Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság nem hozott döntést?
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Ezzel kapcsolatban elıadja, az
elızetesen felkért szakmai bizottságnak csak véleményezı szerepe van, tehát a testület
döntését nem akadályozza az, ha valamelyik érintett személy saját hibájából nem tud részt
venni az elızetes véleményezési eljárásban. A fontosabb érdek az, hogy a pályázat
határidıben el legyen bírálva, és ezt elé kell helyezni annak, hogy a bizottságnak fel nem
róható módon nem tudták kiegészíteni az intézményi kollektíva képviselıjével a bizottságot.
Az öt év szakmai gyakorlatról úgy nyilatkozott Koszecz Sándor pályázó, hogy most, a
testületi ülés idején zárt borítékban leadta a korrigált munkáltatói igazolást, amiben szerepel
az öt év szakmai gyakorlat igazolása.
Azt javasolja, hogy polgármester úr rendeljen el szünetet, és az Ügyrendi, Lakásügyi,
Közrendvédelmi Bizottság vizsgálja meg, hogy megfelel-e a formai kritériumoknak ez a
munkáltatói igazolás. Ha ezt nem tennék meg, akkor is dönthetne a testület, de mégis így
tartja korrektnek.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
tagja: A bizottság úgy döntött, hogy Koszecz Sándor pályázatát érvénytelennek minısíti.
Ezért a testület sem dönthet a kinevezésérıl.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A bizottság nem dönthet, csak javaslatot tehet.
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DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
tagja: A bizottságnak az a hatásköre, hogy megállapítsa a pályázatok érvényességét. Döntése
értelmében nem érvényes a pályázat. Gondolja, hogy errıl nyilatkozni fog a bizottság elnöke.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság megállapította, hogy Koszecz Sándor pályázatánál formai hiba történt,
mivel a beadott igazolásból nem tőnik ki az 5 éves szakmai gyakorlat igazolása, csak annak
egy része, és emiatt érvénytelen. Viszont ugyanilyen formai hiba a másik pályázatnál is van,
mivel öt hónappal korábbi a munkahelyi igazolás.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdése, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi
Bizottság hatásköre pontosan mire terjed ki? Dönthet, vagy csak javaslatot tehet ebben a
kérdésben a testületnek?
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Nem arról van szó, hogy nem csatolt be
munkáltatói igazolást Koszecz Sándor. A becsatolt igazoláson szerepel minden adat, a
munkaviszonyban töltött idı is, de abból nem olvasható ki egyértelmően a szakmai gyakorlat
ideje. Ezt Koszecz Sándor korrigáltatta a munkáltatójával, hogy egyértelmő legyen. A
bizottságnak csak javaslattételi joga van a testület felé. A bizottság kizárta a pályázót, de a
testület mondhatja azt, hogy elfogadja a pályázatát. Felmerült, hogy a másik pályázónál is van
formai hiba, mivel 30 napnál régebbi a munkáltatói igazolás. Ezért dönthet úgy a testület,
hogy érvénytelennek minısíti a pályázatokat, és új pályázatot ír ki. Egyik hiba sem olyan
azonban, fıleg a korrekciót is tekintve, amely mellett ne nyilváníthatná érvényesnek a
pályázatokat a testület. Ez az ı kompetenciája. Azonban Békés Városnak az az érdeke, hogy a
Kulturális Központ mőködjön, és ne tologassák újabb határidıkkel az igazgatóválasztást.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Hallhatták, hogy a döntéshozó mindenképpen a testület.
Javasolja, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság most vizsgálja meg
Koszecz Sándor korrigált igazolását, és továbbra is érvényesnek fogadják el a pályázatát.
A bizottsági ülés idejére szünetet rendel el.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság a most tartott ülésén úgy döntött, hogy a pályázatok formai hibák miatt
érvénytelenek, ezért újra ki kell írni a pályázatot a Kulturális Központ igazgatói állására.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A bizottság megvizsgálta, és megállapította, hogy a „Koszecz
Sándor által pótlólag benyújtott igazolás megfelel a pályázati kiírásban foglalt
feltételeknek, de ennek a pályázat benyújtásával egy idıben kellett volna beérkezni.”
„Benéné Szeretı Hajnalkánál pedig az a formai hiba, hogy öt hónapnál régebbi a
szakmai gyakorlatot igazoló munkahelyi igazolás”, amelyet az elızı pályázati anyagából
vett át. Egyébként volt egy harmadik pályázó is, akit eleve kizárt a bizottság, mivel nem
csatolt be erkölcsi bizonyítványt, ezért be sem hívták a meghallgatásra.
Szavazásra bocsátja a pályázatok érvénytelenítésére vonatkozó javaslatokat.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Barkász Sándor képviselı visszatért az
ülésterembe, Belleli Lajos képviselı viszont elhagyta az üléstermet, így a szavazásnál
jelenlévı képviselık létszáma továbbra is 16 fı.
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A képviselı-testület 14 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
408/2007. (XII. 20.) számú határozata:
1.) Békés Város Képviselı-testülete az Ügyrendi,
Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság javaslatára
Koszecz Sándornak a Békési Kulturális Központ
igazgatói
állására
benyújtott
pályázatát
érvénytelennek minısíti, mivel a Koszecz Sándor által
pótlólag benyújtott igazolás megfelel ugyan a
pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, de ennek a
pályázat benyújtásával egy idıben kellett volna
beérkezni.
2.) Békés Város Képviselı-testülete az Ügyrendi,
Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság javaslatára
Benéné Szeretı Hajnalkának a Békési Kulturális
Központ igazgatói állására benyújtott pályázatát
érvénytelennek minısíti, mivel öt hónapnál régebbi az
általa benyújtott szakmai gyakorlatot igazoló
munkahelyi igazolás.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy ismételten írjanak ki pályázatot a Békési
Kulturális Központ igazgatói állására a korábbi kiírás szerinti feltételekkel.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
409/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete ismételt pályázatot ír ki a
Békési Kulturális Központ igazgatói állására a korábbi
pályázati kiírásban foglalt feltételekkel.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
BENÉNÉ SZERETİ HAJNALKA pályázó: Megdöbbenve látja az eseményeket. Úgy
gondolja, hogy 15 éve ennek a testületnek dolgozik, teljes személyi anyaga itt van, egyébként
a törvény nem írja elı, hogy három hónapnál régebbi ne legyen a szakmai gyakorlat
igazolása. Ezzel együtt azt szeretné mondani, hogy mindenkinek békés, boldog karácsonyt
kíván, és egy Albert Camus idézetet szeretne elmondani: „Nem kötelezı nagy embernek
lenni, de legfontosabb embernek maradni.”
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Következik a Városi Könyvtár igazgatói állására beérkezett
pályázat elbírálása. Megkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottsági
javaslatokat.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az egyetlen pályázó Erdısné Sági Mária, jelenlegi igazgató pályázatát, és
egyhangúlag elfogadásra javasolják ismételt kinevezését.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a kinevezést.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a pályázót, hogy kíván-e szólni. Mivel a pályázó
nem kíván szólni, szavazásra bocsátja a kinevezésre elıterjesztett határozati javaslatot azzal a
kiegészítéssel, hogy Erdısné Sági Mária igazgató illetményét 169.200,- Ft/hó, vezetıi
pótlékát 45.000,- Ft/hó összegben állapítsa meg a testület.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Belleli Lajos képviselı visszatért az ülésterembe,
így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 17 fı.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
410/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 1-tıl 2012.
december 31-ig szóló 5 évre Erdısné Sági Máriát nevezi
ki a Békési Városi Könyvtár igazgatójává. Illetményét
169.200,- Ft/hó, vezetıi pótlékát 45.000,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
Határidı: intézkedésre azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület 387/20007. (XII. 20.), illetve
388/2007. (XII. 20.) 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 foglaltaknak megfelelıen külön jegyzıkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a testület n y í l t ülésen folytatja munkáját.
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a testület az elızıekben tartott zárt ülésén döntött a Békés,
Korona u. 3. szám alatti ingatlan pályázat útján történı értékesítésérıl, mellyel kapcsolatban
szükséges a vagyonrendelet módosítása. Szavazásra bocsátja az ezzel kapcsolatban
elıterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi r e n d e l e t e t
(Szalai László képviselı nem szavazott)

alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
65/2007. (…….) számú r e n d e l e t e :
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON
SZABÁLYOZÁSÁRÓL
szóló 46/2006. (XII. 15.) számú rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

16.) Átalakuló önkormányzati tulajdonú Kft-k vagyonmérleg-tervezetének fordulónapja
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati
javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Gosztolya Ferenc képviselı elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
415/2007. (XII. 20.) számú határozata:
1. Békés
Város
Képviselı-testülete
elfogadja,
hogy
a
Városüzemeltetési Kft. és a LISZ Kft. átalakulásával összefüggı
könyvvizsgálói feladatokat Krizsán Miklós (5600 Békéscsaba
Bogárházi sétány 13.) könyvvizsgáló látja el.
2. Békés Város Képviselı-testülete a beolvadó és a befogadó Kft-k
adataik is tartalmazó, az átalakulás után létrejövı gazdasági társaság
vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteinek fordulónapját, az éves
beszámolók fordulónapjával megegyezı idıpontban, 2007.
december 31. napjával határozza meg.
Határidı:

Felelıs:

1. pont:
értelemszerően
2. pont:
azonnal
vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek
elfogadására a 2008. januári testületi ülés
Izsó Gábor polgármester

34
Bejelentések:
IZSÓ GÁBOR polgármester: A KÉSZ mint civil szervezet levéllel fordult hozzá, amelyben
arról tájékoztatták, hogy díjat szeretnének alapítani az egészségügyben és a szociális
szférában dolgozó, arra érdemes személyek számára, akik becsületes munkájukat hosszú idın
keresztül Békésen végezték, de a kitüntetettek limitált száma miatt nem részesültek magasabb
kitüntetésben. Kérik, hogy az önkormányzat egyrészt a mindenkori Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnökét, illetve további 1 fıt delegáljon abba a bizottságba, amely ezt a díjat oda
fogja ítélni.
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı: Az elhangzottakat azzal egészíti ki, hogy beszélgetés
közben támadt az az ötlet, amikor számba vették a Békésen egészségügyi és szociális
területen dolgozó kollegákat és rájöttek, hogy jó páran vannak akik 70, sıt 80 évesen is
dolgoznak jelenleg is, és az valóban lehetetlen volna, hogy a „Békés Városért” kitüntetést
kapja mindegyikük, viszont valamilyen elismerést érdemelnének. Ezért gondolták, hogy civil
kezdeményezésként javasolják ennek a díjnak a megalapítását. Anyagi támogatást nem
kérnek, a KÉSZ adná a díjat, ami egy szép, 30x40 cm-es bırre speciális technikával
rányomott fényképe volna a díjazottnak, és alatta a neve és az évszám. Úgy gondolták, hogy
ha ez csak egy civil szervezet díja lenne, nem volna olyan rangos, mintha az önkormányzat is
legalább szellemileg mellétársulna. Ezért kérik, hogy minden évben egy ad hoc 3 tagú
bizottság alakuljon, amelynek egyik résztvevıje volna a KÉSZ mindenkori elnöke, a másik
tagja az Egészségügyi és Szociális bizottság mindenkori elnöke, és egy képviselı a jelenlévık
közül, aki vállalja. Elızetes érdeklıdés alapján Dr. Farkas István képviselı úgy nyilatkozott,
hogy vállalná a bizottságban való részvételt, ha ırá esne a választás. A díjat minden évben
januárban adnák át, 2008-ban elıször 7 fınek – 6 az egészségügyi, 1 a szociális területen –,
azután 2009-tıl évi egyet, de nem kötelezı minden évben, ez a bizottság döntésén múlik
majd. Egy ünnepi állófogadás keretében tervezik a díjátadást. Ezt a kezdeményezést más
területen is követendı példának szánják a városban.
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Elég szomorú, hogy olyan az orvosok fizetése, hogy még
80 évesen is kénytelenek dolgozni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részérıl támogatja a kezdeményezést, és egyetért mind
az Egészségügyi és Szociális bizottság elnökének, mind Dr. Farkas István képviselınek ebbe
a grémiumba történı delegálásával, melyet szavazásra bocsát.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Barkász Sándor képviselı is elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 15 fı.
A képviselı-testület 14 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
416/2007. (XII. 20.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a KÉSZ civil szervezet
által az egészségügyi és szociális ellátások területén Békés
Városban kiemelkedı tevékenységet folytató személyek
elismerésére alapítandó díj odaítélésére létrehozandó
bizottságba delegálja az Egészségügyi és Szociális
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Bizottság mindenkori elnökét, valamint Dr. Farkas István
képviselıt.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: A következı bejelentése elıtt z á r t ülést rendel el, mivel
személyes ügyrıl van szó, és az érintett a nyílt tárgyaláshoz nem járult hozzá.
Megkéri a hallgatóságot az ülésterem elhagyására.
A zárt tárgyalásról az SZMSZ-ben meghatározottak szerint külön jegyzıkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a testület n y í l t ülésen folytatja munkáját az
interpellációk tárgyalásával.
Interpellációkra adott válaszok:
- Erdıs Norbert alpolgármester interpellációjára adott válasz
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi az alpolgármestert, hogy elfogadja-e a választ.
ERDİS NORBERT alpolgármester: A választ utolsó mondata úgy szól, hogy „Az
interpellációban említett esetet konkrétan és egyediként kivizsgálva lehetne nyilatkozni a
felelısség kérdésérıl.”
Elmondja, hogy mi az az egyedi eset, amit sérelmez. A Békési Tükör címő újságban
minimum nyolc, maximum 16 alkalommal, tehát kb. egy tucatszor megjelentek olyan adatok,
amelyek semmilyen formában nem juthattak volna az újság tudomására, nevezetesen, hogy
mely képviselı hogyan szavazott bizonyos kérdésekben. Csak abban az esetben jelenhettek
volna meg ezek az adatok, ha elıtte kéri bármely képviselı a névszerinti szavazást, ez
viszont nem történt meg. Ez legalább nyolc évre visszanyúló, több ciklusban bevett gyakorlat
volt. Konkrét kérdése az, hogy ki ezért a felelıs? A képviselı-testület anyagai hogyan
juthatnak ki? Ezek nem juthattak volna ki. Személyiségi jogokat sért, politikailag rossz
színben tüntettek fel bizonyos embereket, ezért úgy gondolja, hogy ezeket a képviselıket
több szinten sértette a megjelenés. Kéri a hivatal vezetıjét, a Jegyzı Asszonyt, hogy a Békési
Tükör címő újság könyvtárban fellelhetı számaiból ezt győjtesse ki, és arra is választ kér,
hogy milyen felelısségi vonzatai vannak ennek az ügynek.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Természetesen a képviselı úr kérésére
az elévülési idın belül vissza tudnak menni, és a konkrét esetek alapján megvizsgálni ezt az
ügyet, de az ı szolgálati ideje alatt, amióta itt van Békésen, ilyen igazolást nem adott ki.
Fordult hozzá képviselı, hogy nem névszerinti szavazás eredményérıl jegyzıkönyvi
másolatot adjon ki, de egyeztetett a Közigazgatási Hivatallal, és a hivatal álláspontja is az
volt, hogy csak névszerinti szavazás esetén adhat ki ilyen dokumentumot. Amennyiben olyan
igény jelentkezik akár polgármester úr, akár a képviselık részérıl, hogy tudni szeretnék,
hogy ki hogy szavazott, akkor esetleg az SZMSZ-t módosíthatnák oly módon, hogy a
gombnyomásos nyilvános szavazást egy kézfeltartás is jelezze. Annak sincs akadálya, hogy
belenézzen a gépi összesítıbe, de ilyen tartalmú jegyzıkönyv-másolatot nem adhat ki.
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Hódmezıvásárhelyen például a kézfeltartás a szokás, mert ott a polgármester azt mondta,
hogy szeretné tudni, ki hogyan szavazott. Álláspontja szerint attól kezdve azonban, hogy
megtörtént a döntés, az már kollektív jellegő, és a többségi döntés érvényes a testületre. A
jegyzıkönyvben csak a szavazati arányokat tüntetheti fel, tehát olyan igazolást nem adhat ki,
hogy név szerint ki hogyan szavazott (természetesen a névszerinti szavazás kivételével).
Mivel alpolgármester úr nem fogadta el az interpellációra adott választ, annak kivizsgálása
bizottság elé fog kerülni, amely elvégzi azt, ami a kompetenciájába tartozik. Úgy gondolja,
hogy a jogi felelısségre vonásnak – tekintettel arra, hogy már nem hivatalában lévı
tisztviselırıl van szól –, különösebb jelentısége nincs. Maximum erkölcsi vagy politikai
konzekvenciákat lehet levonni az ügyrıl.
PATAKI ISTVÁN képviselı: Véleménye szerint alapvetı elvi kérdésrıl van szó. Azt kéri a
Jegyzı Asszonytól, hogy a Közigazgatási Hivatallal, vagy más jogszabályi forrásokból ezt a
kérdést tisztázni kell, mert amikor a képviselık a szavazógombot nyomják, nyilvánosan
szavaznak, mintha ezt kézfelemeléssel tennék. Tehát ez a szavazási lista alapján bárki
számára, aki választópolgársággal rendelkezik, hozzáférhetıvé kell hogy váljon. Van olyan
szavazógép is, ahol a kijelzın a szavazatok mellett a képviselık nevei is megjelennek, ezért
azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy mennyibe kerülne egy ilyen szavazatösszesítı
beszerzése. Természetesen ez a nyilvános ülés döntéseire vonatkozik. Ha zárt ülésrıl mentek
ki információk, természetesen azt szankcionálni kell.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A gombnyomásos szavazás is nyílt szavazásnak számít, és
gondolja, hogy mindenki vállalja is, hogyan szavaz. Ezért javasolja, hogy legyenek
hozzáférhetık a nyílt szavazás adatai. Például a parlamentben is géppel szavaznak, és az
interneten közzéteszik, hogy ki hogyan szavazott a nyílt ülésen. Ezért nem hiszi, hogy
szabálytalan lenne az, hogy nyilvánosságra hozzák, ki hogyan szavazott.
ERDİS NORBERT alpolgármester: Javasolja, hogy a Közigazgatási Hivataltól kérjenek egy
állásfoglalást arról, hogy a testület által gombnyomással hozott szavazatok nyilvánosságra
hozhatók-e. Ha igen, akkor 2006 októberétıl kezdve hozzanak nyilvánosságra minden
szavazást.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Mint elmondta, a Közigazgatási
Hivatallal már egyeztetett ebben a kérdésben, és nem tudja, hogy fog-e változni az
álláspontjuk ha most újból kérnek egy állásfoglalást. A Közigazgatási Hivatal álláspontja is
az, ami az övé, hogy a nyilvános szavazás a szavazás pillanatában nyilvános. Ha szeretnék
megtudni, hogy ki hogyan szavazott, akkor vagy olyan gépet kell beszerezni, amelyik a
képviselık nevét is kiírja a szavazat mellett, vagy egyidejő kézfeltartást is kell kérni.
Azonban azt követıen – a névszerinti szavazás kivételével – olyan adatot nem adhat ki, hogy
név szerint ki hogyan szavazott, csak a szavazati arányokat kell feltüntetni a testület ülésérıl
készített jegyzıkönyvben. Vagy esetleg ha valamelyik képviselı nyilvános fórumon számot
akar adni arról, hogy milyen ügyben hogyan szavazott, akkor szavazás elıtt mondja ezt
hangosan jegyzıkönyvbe. A gépi összesítıt egyébként meg sem kell ırizni, az nem egy
hivatalos dokumentum, az ülést követı bizonyos után meg kell semmisíteni. Ezért
visszamenıleg nem is tudja megmondani, hogy ki hogyan szavazott. Korábban szóbeli
állásfoglalást kért és kapott ezzel kapcsolatban a Közigazgatási Hivataltól, azonban most
megkéri írásban is a következı bizottsági ülésre, amely ki fogja vizsgálni ezt az ügyet.
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- Szalai László képviselı interpellációira adott válaszok
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: - A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola főtéskorszerősítésével
kapcsolatos választ elfogadja.
- A hivatal létszámával kapcsolatos választ is elfogadja, de nehezményezi, hogy helyben nem
találtak minden esetben szakmailag megfelelıen képzett munkaerıt.
- A Pénzügyi Bizottság határozatát elfogadja a kivizsgálással kapcsolatban, csak azt
kifogásolta, hogy polgármester úr nem tette meg a kiegészítését írásban is. Azonban
elfogadja a szóbeli kiegészítést.
- A Kulturális és Sport Bizottság elfogadta a polgármester úr válaszát, de ezzel továbbra sem
kapott választ a feltett kérdésére, amely úgy hangzott, hogy „Polgármester úr támogatja-e azt
a javaslatot, hogy Békésen valamennyi hátrányos helyzető gyermek származásától
függetlenül hasonló önkormányzati támogatásban részesüljön mint a Roma Koordinációs
Tanács támogatása?”
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez utóbbi interpellációra válaszolva elıadja, hogy idıközben a
múltkori testületi ülésen létrehoztak egy lehetıséget az Arany János Alapítványon keresztül,
amely ezt a kérdést megoldotta, tehát a válasza igen.
Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselık munkáját, a testület
ülését befejezettnek nyilvánítja.
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