
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. október 31-én 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. Rácz László, Dr. Farkas 
 István képviselık 
 
 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı  
 Dr. Baji Mihály aljegyzı  
 Benéné Szeretı Hajnalka Békés Városi Kulturális Központ mb. igazgatója 
 Balog István Békési Kistérségi Iroda vezetıje 
 Nagy György Miklósné Szociális Szolgáltató Központ igazgatója 
 Bárdiné Békési Mária Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 Szőcs Gáborné Civil Szervezetek Háza 
 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 
 Vámos Zoltán Békés Tv 
 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetıje 
 Gál András Mőszaki Osztály vezetıje 
 Dr. Gebei Szabolcs Igazgatási Osztály vezetıje 
 Csökmei László Erik városi fıépítész 
 Dr. Takács Éva jogi munkatárs 
 Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó 
 Sápi András, Kálmán Tibor, Nagy József, Ilyés Péter, Kis Tamás, 
 a Polgármesteri Hivatal munkatársai, meghívottak 
 
Igazoltan távolmaradt: Dr. Gosztolya Ferenc képviselı  
 
Az ülés kezdésének idıpontja: 14,00 h 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a képviselık többsége, 15 
képviselı jelen van (Barkász Sándor képviselı az ülés folyamán késıbb érkezett).  
 
Bejelenti, hogy napirend elıtt szót kért az állatvédık részérıl Papp Zsolt. Szavazásra bocsátja, 
hogy a képviselı-testület egyetért-e azzal, hogy nevezett szót kapjon.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
314/2007. (X. 31.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete megadja a szót Papp 
Zsoltnak, a helyi állatvédık képviselıjének.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
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PAPP ZSOLT: A Békési Önkéntes Állatvédık képviseletében jelentek meg a testületi ülésen. 
Már régóta tevékenykednek Békés Város Gyepmesteri Telepén. A nemrégiben meghozott 
szabályozásokkal jelentıs mértékben meg lett nehezítve a hatékony munkavégzés a telepen. 
Az elmúlt hónapokban az önkéntes állatvédıknek köszönhetıen a gyepmesteri teleprıl 
számos kutyát közvetítettek ki, ami példátlan volt az elmúlt évekhez képest. A további 
eredményes munkavégzés érdekében az önkéntes állatvédık kérik a képviselı-testületet, hogy 
szavazzák meg a gyepmesteri telepre való korlátlan bejárást számukra, mivel sajnos napi egy 
órára szőkült a benntartózkodási idejük, ezáltal a hatékony munkavégzésnek csak néhány 
százalékát sikerül megvalósítaniuk. Értik ez alatt a sikeres kiközvetítést, mozgástér 
biztosítását, és a kutyákkal való foglalkozást, ami nagyon fontos, mert ezzel teszik lehetıvé, 
hogy az ott élı kutyák továbbra is alkalmasak legyenek a kiközvetítésre. Az állatvédık 
véleménye szerint a gyepmester nem végzi megfelelıen a munkáját. Ezért kérik kérésük 
teljesítését. Az állatvédık szeretnének együttmőködni az önkormányzattal.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A kérést meg fogják fontolni. Tudomásul vették az 
elmondottakat, köszönik az eddig végzett munkát. 
 
Javaslatot tesz a napirend elfogadására.  
 
Elsıként a meghívóban kiközölt napirendi pontokon túlmenıen sürgısséggel javasolja 
felvenni a mai ülés napirendjére az alábbi elıterjesztéseket:  
 
IV/16. sorszámmal: Bőnmegelızési pályázat 
IV/17. sorszámmal: Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése 
IV/18. sorszámmal: Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl szóló 
  rendelet módosítása 
IV/19. sorszámmal: Kamatmentes kölcsön elosztása 
IV/20. sorszámmal: Lejárt lakásbérleti szerzıdéssel kapcsolatos kérelem elbírálása 
 (munkaviszonyhoz kötött) 
IV/21. sorszámmal: Lejárt lakásbérleti szerzıdéssel kapcsolatos kérelem elbírálása 
IV/22. sorszámmal: Bagoly vendéglı értékesítése 
 
Mivel a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
(Szalai László képviselı nem szavazott) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
315/2007. (X. 31.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2007. október 31-i 
ülése napirendjére sürgısséggel felveszi az alábbi 
napirendi pontok megtárgyalását:  
 
IV/16. sorszámmal:  Bőnmegelızési pályázat 
IV/17. sorszámmal:  Szociális Szolgáltató Központ  
 fejlesztése 
IV/18. sorszámmal:  Az önkormányzat tulajdonában lévı 
 lakások elidegenítésérıl szóló 
  rendelet módosítása 
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IV/19. sorszámmal:  Kamatmentes kölcsön elosztása 
IV/20. sorszámmal: Lejárt lakásbérleti szerzıdéssel  
 kapcsolatos kérelem elbírálása 
 (munkaviszonyhoz kötött) 
IV/21. sorszámmal: Lejárt lakásbérleti szerzıdéssel  
 kapcsolatos kérelem elbírálása 
IV/22. sorszámmal:  Bagoly vendéglı értékesítése 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja levenni a mai ülés napirendjérıl a II/1. sorszámú, 
Tájékoztató a Békési Férfi Kézilabda Kft 2007. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 
jelentést.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Ügyrendi kérdésben kíván szólni. Jegyzı asszonyhoz kérdése, 
hogy a mai testületi ülés szabályosan lett-e összehíva? Ugyanis az SZMSZ 4. Fejezet 5. §-a 5. 
bekezdése szerint a meghívót 5 nappal korábban kell kiküldeni. Az anyagokat szombat este 
kapták meg, és azóta nem telt el 5 nap.  
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Véleménye szerint szabályosan lett 
összehíva a képviselı-testületi ülés, legfeljebb az ünnepnapok áthelyezése miatt torlódtak a 
napok, és ez lehetett az oka a csúszásnak, hogy a postázással nem készültek el. Nem gondolja, 
hogy ez érdemben befolyásolná a testület munkáját. Egyébként a testületi ülések 
összehívásáért a polgármester úr felelıs, tehát az indoklást ı is megadhatja.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ugyanez a válasza.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A választ megkapta, mely szerint nem lett kiküldve az SZMSZ-
nek megfelelıen 5 nappal korábban a testületi anyag.  
 
A napirenddel kapcsolatban az a javaslata, hogy tárgyalják meg a Békési Férfi Kézilabda Kft-
vel kapcsolatos II/1. sorszámú elıterjesztést, és ne vegyék le a mai ülés napirendjérıl, ugyanis 
a tegnapi bizottsági ülésen mindenki számára kiderült, hogy a döntés halogatása csak a 
felelısség áttolását jelenti másra, ugyanis a Kft november 10-én nem tud bért fizetni. A 
tegnapi bizottsági ülésen megtárgyalták, de a frakcióban nem tudtak közös egyezségre jutni 
ebben a kérdésben. Ne legyen a frakció áldozata a békési férfi kézilabda.  
 
Javasolja továbbá, hogy tőzzék a mai ülésen napirendre a Békés-Mezıberény közötti 
kerékpárút pályázatához kapcsolódó kifizetést, amelyet az elızı testületi ülésen tárgyaltak. 
Ugyanis új információk merültek fel. Mezıberény képviselı-testülete levette a napirendrıl 
ennek a sikerdíjnak a kifizetését. Tisztázni kellene több kérdést, pl. miért volt szükség egy kft 
beiktatására akkor, amikor a város szakemberei az elmúlt idıszakban két sikeres kerékpárút 
pályázatot vittek véghez sikerdíj nélkül. Arra is választ várnának, hogy ki ajánlotta a kft-t, 
milyen referenciákkal rendelkezett? Hogy egy fél éve alakult kft-t a város megbízott egy 7 
millió Ft-os sikerdíjjal. Arra is kíváncsiak lennének, hogy milyen konkrét munkát végzett ez a 
kft?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyelıre a napirendi javaslatoknál tartanak. Ha megszavazzák a 
napirendre vételt, akkor majd bıvebben ki lehet fejteni az ezzel kapcsolatos kérdéseket. 
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SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az SZMSZ nem tiltja azt, hogy a javaslattevı indokolja a 
javaslatát. Azt indokolta, hogy miért javasolja a téma napirendre vételét.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Úgy ítélte meg, hogy kellıen megindokolta a képviselı úr, hogy 
miért javasolja napirendre venni ezt a kérdést.  
 
A maga részérıl továbbra is javasolja levenni a mai ülés napirendjérıl a II/1. sorszámú, 
Tájékoztató a Békési Férfi Kézilabda Kft 2007. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 
jelentést, melyet szavazásra bocsát. 
 
A képviselı-testület 9  szavazattal, 1 ellenszavazattal – 1 tartózkodás mellett  – az alábbi 
határozatot hozza: (Szalai László, Pataki István, Belleli Lajos és Mészáros Sándor  képviselık 
nem szavaztak) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
316/2007. (X. 31.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a II/1. sorszámú, 
Tájékoztató a Békési Férfi Kézilabda Kft 2007. I-III. 
negyedéves gazdálkodásáról szóló jelentést leveszi a 2007. 
október 31-i ülése napirendjérıl.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
DR. PÁSZTOR GYULA képviselı: Igaza van Szalai László képviselı úrnak, nincs meg az 5 
nap a kézbesítési idı, ezért javasolja, szavazzon arról a testület, hogy elfogadja szabályosnak 
a 4 nappal korábbi kipostázást, mert ellenkezı esetben véleménye szerint a Közigazgatási 
Hivatal érvénytelennek nyilváníthatja az ülést. 
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Egy nap csúszásért nem tesznek ilyet, 
de szavazhat arról a testület, hogy a késés ellenére volt elég ideje felkészülni az ülésre.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Támogatja Dr. Pásztor Gyula képviselı javaslatát, szavazzák 
meg, hogy a testületi ülést szabályosan tartják meg, de legközelebb az SZMSZ-nek 
megfelelıen küldjék ki idıben a testületi anyagot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja Dr. Pásztor Gyula képviselı javaslatát, 
mely szerint a képviselı-testület tolerálja azt, hogy az ünnepnapok körüli munkanap 
összevonások miatt nem 5, hanem 4 nappal korábban került kipostázásra a testületi anyag.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
317/2007. (X. 31.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete tolerálja, hogy az 
ünnepnapok körüli munkanap összevonások miatt a 
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testületi anyagok az SZMSZ-ben elıírt határidıhöz képest 
egy nap késéssel kerültek kipostázásra. 
 
Kinyilvánítja, hogy a határidı-csúszás érdemben nem 
hátráltatta a testületi ülésre való felkészülést.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Békés-Mezıberény kerékpárúttal kapcsolatos téma 
napirendre tőzésére vonatkozó javaslattal kapcsolatban tájékoztatásul elıadja, hogy 
személyesen beszélt a mezıberényi polgármesterrel, aki azt a tájékoztatást adta, hogy nem 
vették le napirendrıl ezt a kérdést, hanem a 40 napirendi pont között nem került rá sor, mert 
nem volt kellı idı az áttanulmányozására. Tehát nem vetette el az ottani testület a javaslatot.  
 
Szavazásra bocsátja Szalai László képviselı javaslatát a Békés-Mezıberény közötti 
kerékpárút pályázatához kapcsolódó kifizetés mai testületi ülés napirendjére történı felvételét.  
 
Megállapítja a szavazás eredményét: 7 igen, 7 nem, 1 tartózkodás, mely alapján kimondja a 
testület határozatát:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
318/2007. (X. 31.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete egyszerő szótöbbség 
hiányában nem veszi fel a mai ülése napirendjére a Békés-
Mezıberény közötti kerékpárút pályázatához kapcsolódó 
kifizetés tárgyalását.  
 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Zárt ülésen javasolja tárgyalni a következı napirendi pontokat, 
mivel azok az önkormányzat vagyonának hasznosításával kapcsolatos kérdéseket 
tartalmaznak, és a nyilvános tárgyalást üzleti érdeket sértene:  
- IV/13. sorszámmal: Önkormányzati lakások tervezett értékesítése – kivéve a rendeletet, 
amelyet nyílt ülésen kell tárgyalni 
- IV/14. sorszámmal: Önkormányzati kötvény kibocsátása 
- IV/22. sorszámmal: Bagoly Vendéglı értékesítése 
 
Szavazásra bocsátja a fenti javaslatot.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
319/2007. (X. 31.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete zárt tárgyalást rendel el 
az alábbi napirendi pontok tárgyalására:  
 



 6 

- IV/13. sorszámmal: Önkormányzati lakások tervezett 
értékesítése – kivéve a rendeletet, amelyet nyílt ülésen kell 
tárgyalni 
- IV/14. sorszámmal: Önkormányzati kötvény kibocsátása 
- IV/22. sorszámmal: Bagoly Vendéglı értékesítése 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A törvény alapján zárt ülésen kell tárgyalni a IV/15., 19., 20., 
21. sorszámú egyéb elıterjesztéseket.  
 
A fentiek alapján javasolja elfogadásra a mai ülés napirendjét azzal, hogy a IV/11. sorszámú, 
Ellátási szerzıdés módosítása tárgyú egyéb elıterjesztést vegyék elıre, és közvetlenül az 
elızı ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló jelentés után tárgyalják meg, mivel 
az ezzel kapcsolatos pályázat postára adási határideje a mai nap 17,00 óra, és a pályázathoz 
csatolni kell a határozatot.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend fentiek szerinti 
elfogadását.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
320/2007. (X. 31.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2007. október 31-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/11. Ellátási szerzıdés módosítása 
 Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
 
III. El ıterjesztések: 
 1.) Békés Város Közoktatási Minıségirányítási Programja 
  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester  
 2.) Szociális szolgáltatás-tervezési koncepció felülvizsgálata 
  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester  
 3.) Beszámoló a Békési Kistérségi Társulás munkájáról 
  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester   
 4.) A városi parkolás helyzete 
  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester  
 
IV. Egyéb elıterjesztések 
 1.)  IX. Madzagfalvi Napok és I. Békési Szilvapálinka Ünnep rendezvény 

értékelése  
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 2.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és Szerveinek Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatának módosítása 

 3.) A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 29.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 4.) Békés Város Önkormányzata 2007-2010. évi stratégiai fejlesztési terve, 
valamint 2008. évi éves ellenırzési terve 

 5.) Közterületen elhelyezkedı fák állapotának felmérése 
 6.) Mővészetoktatási csoportok létszáma 
 7.) Doboz község csatlakozása a Békési Kistérségi Társuláshoz 
 8.) Hozzájárulás DAREH Társuláshoz történı csatlakozáshoz 
 9.) Pályázati önerı összegének módosítása 
 10.) Szociális Szolgáltató Központ akadálymentesítése 
 11.) Békés város fejlesztési programjának rövid távú cselekvési terve 
 12.) Önkormányzati lakások tervezett értékesítése  
  Zárt ülésen 
  Rendelet-módosítás 
  Nyílt ülésen 
 13.) Önkormányzati kötvény kibocsátása 
  Zárt ülésen 
 14.) Hajdú Sándor ingatlancsere kérelme 
  Zárt ülésen 
 15.)  Bőnmegelızési pályázat 
 16.) Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése 
 17.)  Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl szóló  
  rendelet módosítása 
 18.) Kamatmentes kölcsön elosztása 
  Zárt ülésen 
 19.) Lejárt lakásbérleti szerzıdéssel kapcsolatos kérelem elbírálása 
  (munkaviszonyhoz kötött) 
  Zárt ülésen 
 20.) Lejárt lakásbérleti szerzıdéssel kapcsolatos kérelem elbírálása 
  Zárt ülésen 
 21.) Bagoly vendéglı értékesítése 
  Zárt ülésen 
 
V. Bejelentések, interpellációk 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a képviselı-testület két ülése között történt  
    eseményekrıl, értekezletekrıl 
 
MUCSI ANDRÁS képviselı: A tájékoztatót a következıkkel egészíti ki: Szeptember 29-én 
került sor a Református Templomban az ıszi hálaadó istentiszteletre, amelyen polgármester, 
alpolgármester úr mellett Farkas Zoltán, a Megyei Közgyőlés alelnöke is részt vett. Az épület 
felújításra került. Ezúton szeretné tolmácsolni a Református Presbitérium köszönetét, hogy 
több mint egy millió Ft-tal támogatta a város a templom felújítását. A gyülekezet tervezi az 
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orgona felújítását, illetve új harangok öntését, amelyben számítana majd a város támogatására 
is.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy 
Békési Zoltán vállalkozó tett egy ajánlatot arra, hogy az elkövetkezıkben a Békési 
Szilvapálinka Ünnepe önálló rendezvényként kerüljön lebonyolításra. Idıpontként június 
hónapot jelölte meg. Tudják azt, hogy a kiemelt projektjeik között elsısorban 
magánberuházásban szerepel a Közép-Békési Szilvapálinka Útnak a megtervezése, és 
turisztikai attrakcióként történı hasznosítása. Ezt a Kulturális és Sport Bizottság már 
tárgyalta, egy megállapodás-tervezetet és készítettek, melyet megfontolásra javasol.  
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy 
a polgármesteri hivatal egyik kiváló munkatársától, Dr. Takács Évától, a jegyzı jogi 
munkatársától kell megválni, mert áthelyezését kérte másik munkahelyre. Munkája szorosan 
kötıdött a képviselı-testület munkájához, az elmúlt két, két és fél évben a testületi ülések 
anyagának elıkészítésében jelentıs részt vállalt. Fájó szívvel válnak meg tıle, de megértik, és 
szakmai boldogulása útjába nem kívánnak akadályt gördíteni. Munkájával maximálisan meg 
voltak elégedve, melyet ezúton is megköszönnek. A megüresedı álláshely pótlásáról 
gondoskodtak.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szintén megköszöni Dr. Takács Éva munkáját, és további 
szakmai sikereket kíván részére.  
 
K é r d é s e k    -   é s z r e v é t e l e k : 
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Kérdése, hogy az Önkéntes Tőzoltó Egyesületnek sikerült-
e megvásárolnia a tőzoltó gépjármővet Németországban?  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: Válaszában elıadja, mint ismeretes, a képviselı-testület 
döntött az Önkéntes Tőzoltó Egyesület köztestületté alakulásáról. Az a jogi helyzet állt elı, 
hogy köztestületté alakult ugyan a tőzoltóság, de nincs kijelölt területe. Ezzel kapcsolatban 
tárgyalásokat folytatnak, illetve folytattak İri Zoltánnal, a tőzoltóság parancsnokával, 
továbbá az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel. Reálisan nem látja annak a 
lehetıségét, hogy már ebben az évben létrejöjjön a területtel is rendelkezı köztestületi 
tőzoltóság. Két hét múlva tárgyalást folytatnak a megyei katasztrófavédelem vezetıivel, és 
közösen tisztázzák, hogy melyek azok a feltételek, eszközök, amelyek hiányoznak, illetve 
amelyekkel már rendelkeznek. Gyomaendrıdön is hasonló kezdeményezés folyik, és remény 
van arra, hogy mind ott, mind Békésen jövıre megalakulhat a köztestületi tőzoltóság.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A tőzoltófecskendı beszerzése megtörtént 
Németországban. A  fecskendı Mercedesz típusú, 2-3 évvel fiatalabb gyártású, mint a 
jelenlegi, így most már két igen komoly tőzoltó fecskendıvel rendelkezik a tőzoltóság. Ezek 
mellett a régebbi létrás autóját is lecserélte egy újabbra, illetve ezen kívül még egy külön 
vízhordó jármővel is rendelkezik. Elmondhatják, hogy az egész megyében nem rendelkeznek 
hivatásos tőzoltóságok olyan felszereléssel, mint Békésen, pl. 5 db lélegeztetı készülékük 
van.  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: Mucsi András képviselınek a Postával folyatott 
tárgyalások eredményérıl szóló tájékoztatóját kiegészíti azzal, hogy Budapesten tárgyalt még 
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a vezérigazgatóval, Szabó úrral abban az ügyben, hogy a Posta két órával tovább legyen 
nyitva. Írásos megkereséssel is éltek, és bíznak a kedvezı válaszban.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
321/2007. (X. 31.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a két ülése közötti 
eseményekrıl, értekezletekrıl szóló polgármesteri 
tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel és a vitában 
elhangzottakkal együtt elfogadja.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

NAPIREND TÁRGYA:   Tájékoztató az elızı testületi ülésen elfogadott határozatok 
 végrehajtásáról 
 
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: Hiányolja, hogy polgármester úr nem tájékoztatta arról a 
testületet, hogy tudomása szerint aláírta a szerzıdést a kerékpárút-pályázathoz kapcsolódó 
sikerdíjról az érintett Kft-vel. Tisztázni kívánja, hogy mi történt a mezıberényi testületi 
ülésen. Mezıberény Képviselı-testülete azért vette le a kérdést napirendrıl, mert ott 
megkapták a képviselık a szerzıdés-tervezetet, míg az itteni képviselık nem, és az a 
szerzıdés-tervezet nem volt egyértelmő, illetve ott derült ki a képviselık számára, hogy ez a 
Kft hat hónapja alakult, és nem biztos, hogy olyan nagy politikai befolyással bír. Nem 
szerepel a hivatásos, képzett pályázatírók listáján sem. Úgy gondolja, hogy amikor kevés a 
pénz, nem szabad 7 millió Ft-ot kidobni, mivel a hivatal szakemberei is megfelelı szinten el 
tudják készíteni a pályázatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elnézést kér, ez valóban kimaradt a tájékoztatóból. Aláírta a 
szerzıdést, mivel képviselı-testületi döntés született erre vonatkozóan. A képviselı úr 
aggályait nem osztja. Elıször is, csak nyertes pályázat esetén fizetnek, tehát az önkormányzat 
nem kockáztat semmit. A másik, hogy az utóbbi idıben beadott pályázataink sikerességét 
illetıen annak ellenére, hogy ugyanaz a pályázatíró team végezte a munkát, mint amely 
korábban, meglehetısen gyenge eredményeket értek el, ami nem a pályázatok szakmai 
színvonalán múlik, hiszen a szakmai színvonalat mindig a maximális pontszám közelében 
értékelték. Az nem tilos, hogy befolyásos pályázatíró, pályázatmenedzser cégeket keresnek 
meg, illetve fogadják el a segítségüket, akik a megfelelı információkkal rendelkeznek ahhoz, 
hogy hogyan kell egy pályázatot készíteni. A szerzıdés teljesen szabályos. Nem tudja, hogy 
képviselı urat miért aggasztja az, hogy csak fél éve alakult ezt a Kft; lehet, hogy elıtte olyan 
tevékenységet végzett, illetve olyan befolyással bír, amelyet hasznosíthat mostani munkájában 
is. Szeretnék, hogy sikeres legyen a pályázat, mivel az elızı négy pályázaton nem nyert az 
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önkormányzat. Nagyon komoly, 230 millió Ft összértékő pályázatnál 5%-os sikerdíj 
kockáztatása vélemény szerint jó üzlet és befektetés. Semmiféle szabálytalanság nincs ebben 
a kérdésben.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Tudomása szerint alpolgármester úr is lobbizott a kerékpárút 
érdekében, és ık is léptek a békéscsabai kerékpárút érdekében. Véleménye szerint a munkát a 
polgármesteri hivatal szakemberei végezték, a Kft nem végzett munkát. Polgármester úr arra 
célzott, hogy ez az úr az elızı munkahelyén mennyire jó befolyást szerzett. Utánajárt, és 
Baranya megyében végzett katasztrófavédelemmel kapcsolatos dolgokat. Úgy tőnik, hogy ez  
egy „kis békési Tocsik ügy” lesz, amikor munka nélkül kifizetnek 7 millió Ft-ot egy Kft-nek. 
Polgármester úr azt mondta, azért ajánlottak fel ennyi összeget, hogy biztosra menjenek. 
Milyen referenciákkal rendelkezik ez a Kft az elmúlt fél évben? Milyen pályázatok érdekében 
lobbizott eredményesen, hogy polgármester urat egybıl meggyızte arról, hogy ı az egyetlen, 
aki lobbizni tud Békés Város érdekében?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Biztosra nyilván nem mehetnek, ez egy lehetıség volt erre az 
esetre. Ha más megkeresi, mással is fog szerzıdést kötni. A képviselı úr nem fogja 
elrettenteni attól, hogy Békés Városnak pénzt szerezzen, és megfelelı kerékpárutat építsen 
Mezıberénybe. Tocsik ügyet akar csinálni abból, ami nem az, mesterségesen felturbózni egy 
olyan ügyet, amiben elismeri, többen is lobbiztak, de mégsem sikerült. Természetesen 
mindenki lobbizik, ez egy újabb lehetıség volt, amit kihasználtak. Másik lehetıséget is ki 
fognak használni, ha az törvényes és szabályos. Semmilyen törvénytelenségbe és 
szabálytalanságba nem hajlandó belemenni.  
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Kéri a képviselı úrtól, hogy amikor a 
leinformált adatokat napvilágra hozza, akkor tartsa tiszteletben a személyiségi jogait az 
érintett személynek, mert elképzelhetı, hogy meg fogja kérdıjelezni ennek a törvényességét.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Annak idején a gázközmő vagyon visszaszerzéséért is 
lobbizni kellett, és azért is fizettek ki sikerdíjat, amit Szalai képviselı úr is megszavazott. 
Most ez miért gond?  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Amit elmondott az illetı személyrıl személyes adatot, az mind 
nyilvánosan hozzáférhetı adat volt.  
 
Nem a lobbizással van problémája, hanem azzal, hogy nem kapott választ arra a kérdésére, 
hogy konkrétan mit tett a Kft a pályázat sikeressége érdekében.  
 
A gázközmő vagyon és jelen eset között az a különbség, hogy itt közpénz magánzsebbe kerül, 
ott pedig egy szövetség kezébe került. A kettı között jelentıs különbség van.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Kéri képviselı társait, hogy hagyják abba a 
személyeskedéseket.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elıadja, a Kft-vel június közepén kötött egy 
elıszerzıdést pályázatok elkészítésének segítésére és menedzselésére. Leellenırizték a 
pályázatok szabályosságát, pl. a terveket elkérték, átnézték, a kerékpárút szélességével 
kapcsolatban is információkkal szolgáltak, a kapcsolatot folyamatosan tartották.  
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Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató 
elfogadását.  
 
 A képviselı-testület 13 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
322/2007. (X. 31.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete az elızı testületi ülésen 
elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót a 
vitában elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:  Ellátási szerzıdés módosítása 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nagy erıvel folyik az átalakítás, kérdése, mikorra várható az 
épület átadása?  
 
KOVÁCS ISTVÁNNÉ: A Lazarus Kft képviselıje: 2008. január 1-jétıl be kívánják indítani a 
tevékenységet.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság is 
megtárgyalta, és szintén elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
323/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete az 
elıterjesztés mellékletét képezı szerzıdésmódosítás szerint 
módosítja a Szent Lázár Alapítvánnyal (Békés, Gorkij u. 
2/2.) 2007. január 17-én kötött ellátási szerzıdést, és 
felhatalmazza polgármesterét a szerzıdésmódosítás 
aláírására.  
 
Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA: Békés Város Közoktatási Minıségirányítási Programja 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Ezúton is szeretné megköszönni azt az igen jelentıs és alapos 
munkát, amit Sápi András oktatási referens végzett az anyag elıkészítése során.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: A gyermekek közel kétharmada hátrányos, vagy 
halmozottan hátrányos helyzető. Ez nagyon elkeserítı adat. Mi lehet ennek az oka?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ennek megvannak a kritériumai. Felkéri Sápi Andrást a 
válaszadásra.  
 
SÁPI ANDRÁS oktatási referens: Hátrányos helyzető az, aki gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult. Csak az általános iskolás korúakról van szó az anyagban, ez a halmozottan hátrányos 
helyzetőek esetében a 0-18 éves korig terjedı korosztály, és 1800 gyermek tartozik ebbe a 
körbe. A korosztály 54%-a hátrányos helyzető. Ez nagyon sok, és nyilván az oktatásban is 
jelentıs feladatokat jelent, hiszen ezeket a szociális egyenlıtlenségeket valamilyen módon az 
oktatási rendszernek is kompenzálnia kell, erre szolgál az esélyegyenlıségi terv. Miközben 
maga a probléma nem oktatási jellegő, a megoldást sem az oktatástól kell várni. A 
halmozottan hátrányos helyzetőek létszáma nem plusz létszám, hanem a hátrányos 
helyzetőeken belüliek egy csoportja, akik egyrészt gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultak, másrészt a szülık önkéntesen nyilatkoztak, hogy 8 osztályt végeztek.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elég szomorú, hogy ilyen sokan esnek ebbe a kategóriába. 
Megemlíti a napirend kapcsán, hogy tárgyalásokat folytatnak Murony és Kamut irányában, 
Tarhossal már korábban megkötötték a megállapodást, elıkészítés alatt van egy közoktatási 
megállapodás a Farkas Gyula Közoktatási Intézménnyel beiskolázási együttmőködésre. Ezzel 
is erısíteni szeretnék a kistérség vonzáskörzetét. Elképzelhetı, hogy óvodai nevelés terén is 
együttmőködés alakulhat ki a kistérségben.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
324/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete Békés Város közoktatási 
intézkedési tervét, Minıségirányítási programját és 
Esélyegyenlıségi tervét tájékoztatásul tudomásul veszi. 
Kéri Békés Város Polgármesterét, hogy a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal az egyeztetést folytassa le. 
Utasítja a közoktatási intézmények vezetıit, hogy a 
tantestületekkel, szülıi szervezetekkel a kötelezı 
egyeztetéseket folytassák le.  
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Határidı:  intézkedésre azonnal 
  beszámolásra: 2007. december 20.  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
  Nevelési-oktatási intézmények vezetıi 
 
 

NAPIREND TÁRGYA:   Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció felülvizsgálata 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság szintén elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
325/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete Békés Város Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatának 
határidejét a kistérségi koncepció elkészítéséig 
meghosszabbítja.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:   Beszámoló a Békési Kistérségi Társulás munkájáról 
 
BALOG ISTVÁN irodavezetı: Szóbeli kiegészítésében elıadja, a most kiosztott kiegészítés 
még teljesebb képet ad a társulás munkájáról. Felhívja a testület figyelmét arra, ami az 
anyagban is szerepel, hogy megtörtént a kistérségi határok újjászervezése. Ennek kapcsán 
Gyomaendrıd és Hunya kivált a kistérségbıl, illetve Doboz ebbe a kistérségbe került. Ennek 
következtében átalakultak a lakossági arányok is, így megnıtt Békés Város felelıssége, mivel 
lakosságszáma megközelíti a kistérség lakosságszámának 50%-át. Ez azt vonja maga után, 
hogy amely feladatban Békés nem vesz részt, az a feladat nem lesz ellátva, és normatíva 
többnyire nem lesz igényelhetı. A gyermekjóléti szolgálat ellátásában nem felelnek meg 
azoknak a feltételeknek, ami alapján normatívát kaphatna a kistérség bármely települése 
anélkül, hogy Békés ebbe a feladatellátásba nem lép be Tarhos részvételével. Tehát már 
elızetes tárgyalások folytak arra, hogy ezt az intézményfenntartó társulást létrehozzák, hogy a 
kistérség települései a kiegészítı normatívát megkapják. Ezt még ez évben, illetve január 31-
ig létre kell hozni.  
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K é r d é s e k    -   é s z r e v é t e l e k :  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az idı igazolta Pataki Istvánt, aki a kistérségi társulás egyik 
kezdeményezıje volt, és a létrehozásában is döntı szerepe volt, ugyanis a pályázatoknál 
elınyt jelentett ez. Pataki István lobbi tevékenységét mind a pályázatok területén, mind a 
város érdekérvényesítésénél sikeresnek ítéli meg. Véleménye szerint a térség szerepe, súlya 
csökkent azzal, hogy kivált Gyomaendrıd és Hunya. 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Felhívja a 
figyelmet, hogy a most megjelentı Dél-alföldi regionális program keretében a járóbeteg 
szakellátás rekonstrukciójára a kistérségi támogatottság jelentıs. Mivel ilyen ellátás csak 
Békésen van, a térség ellátottságának biztosítása nagyon fontos.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és azzal az észrevétellel javasolják elfogadásra a 
tájékoztatót, hogy meg kell vizsgálni, hogy a létszám változásával hogyan változnak a 
pályázati lehetıségek. Az elıbb elhangzottakból már kitőnik, hogy ezzel a kérdéssel 
foglalkoznak, így okafogyottá vált a felvetés.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Szintén nagyon fontosnak tartja a pályázati lehetıségek 
kihasználását, különösen nagy jelentısége lenne ennek a járóbeteg szakellátás rekonstrukciója 
esetében.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A kistérségek szerepe egyre nı, elsısorban az oktatás és 
szociális ellátás területén, de most például a szélessávú internet infrastrukturális összeköttetést 
tesz lehetıvé az önkormányzatok között. Gyomaendrıd kiválásával Békés szerepe nı, ez 
pozitívan értékelhetı. Bíznak benne, hogy ezzel az összetétellel is jól fog mőködni a 
kistérség.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az beszámoló 
elfogadását.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
326/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete Izsó Gábor 
polgármesternek, mint a többcélú Békési Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa elnökének a Társulás 
tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

NAPIREND TÁRGYA:   A városi parkolás helyzete 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és a 
határozati javaslatot azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy a „szakértıi díjakról 
árajánlat kérésére” szövegrész maradjon ki. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet szakértıt 
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bevonni, de elsısorban a hivatal szakemberei dolgozzanak benne. Javasolják továbbá, hogy 
határidıként a következı testületi ülés idıpontját jelöljék meg. 
 
K é r d é s e k    -   é s z r e v é t e l e k : 
 
MUCSI ANDRÁS képviselı: Észrevételezi, hogy az elıterjesztés mellékletében lévı térképen 
a Szabó Dezsı utca nevét helytelenül Hızsı utcának tüntették fel. Az új híd pedig még nincs 
feltüntetve.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Javasolja, hogy a parkolási koncepció kidolgozását úgy 
értelmezze a képviselı-testület, hogy a meglévı problémákat a város szakemberei tárják fel, 
és a megoldási javaslatokat is dolgozzák ki, ne külsı szakértıkkel végeztessék el drága 
pénzért. Majd utána vonjanak be külsı szakértıket az anyag elkészítésébe, ha szükséges.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Ez a javaslat azonos a Pénzügyi Bizottság elnöke által 
elıterjesztett javaslattal.  
 
GÁL ANDRÁS mőszaki osztályvezetı: Javasolja, hogy a határidı ne a következı testületi 
ülés, hanem 2008. január 31. legyen, mivel ez nem kis munka.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint elfogadható ez a javaslat, határidıként a 
2008. januári testületi ülés idıpontját jelöljék meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem 
hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a fenti módosításokkal.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
327/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza 
polgármesterét a városi parkolási koncepció 
kidolgoztatására.  
 
Határidı:  2008. januári testületi ülés 
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.) IX. Madzagfalvi Napok és I. Békési Szilvapálinka Ünnep rendezvény értékelése 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság részletesen 
megtárgyalta a beszámolót. A média képviselıi is megjelentek, és elıadták segítı szándékú 
véleményüket, elsısorban stratégiai, marketing és kommunikációs szempontból közelítve 
meg ezt a kérdést. Békési Zoltán vállalkozónak az volt a kérése, hogy a Szilvapálinka Ünnep 
váljon le a Madzagfalvi Napokról, ezt a bizottság egyhangú szavazással támogatta. Azért 
kérte az azonnali szavazást, hogy legyen ideje felkészülni a következı rendezvényre, melynek 
idıpontja június 6-7. lenne, mellyel szintén egyetértett a bizottság. Természetesen a békési 
pálinka a Madzagfalvi Napokon is jelen lesz, de lesz egy külön rendezvénye is. A bizottság 
ezt úgy ítélte meg, hogy hasznos a városnak, ha minél több jelentıs rendezvénye van. A 



 16 

beszámolót a bizottság elfogadta, és javasolja, hogy támogassa a testület Szilvapálinka Ünnep 
külön megrendezését.  
 
K é r d é s e k    -   é s z r e v é t e l e k : 
 
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı: Jobbító szándékú javaslatok megfontolását javasolja a 
testületnek. Szét kellene nézni a sörgyárak között, hogy lenne-e olyan, amely 2 napos 
rendezvényben gondolkodik, mert a maga részérıl a 3 napos ünnepet kicsit elnyújtottnak érzi. 
Az Ízek Utcája rendezvénnyel párhuzamosan vannak a nagyszínpadon rendezvények, ami 
azért gond, mert sokan inkább az elızı rendezvényen vesznek részt, a színpadon fellépıknek 
pedig alig van közönsége. Az árusok körében rengeteg bóvlit és giccset árusítót látott, 
véleménye szerint nagyon kevés békési érték jelent meg. Van elég érték Békésen, javasolja, 
hogy ezeket markánsabban jelenítsék meg, pl. hímzés, kolbász, pálinka, kosár stb. 
Ugyanakkor a mőanyag helyett próbáljanak meg közelíteni mindenben a természetes 
anyagokhoz, ami nem bóvli szintő. Kevésnek találta továbbá a helyi fellépıket, gondol itt a 
helyi amatır színjátszókra, mővészekre. Kicsit tegyék koncentráltabbá, „békésibbé” a 
Madzagfalvi Napokat.  
A vasárnap esti tőzijáték idıpontja nem a legideálisabb, mivel elég késın van, és a 
gyermekeknek másnap iskolába kell menni, ezért a hangsúlyt szombatra tenné át. Vasárnap 
este 10-kor, fél 11-kor ne legyen tele a tér – sokszor szülıi felügyelet nélküli – gyerekekkel.  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: Egyetért az elıtte szólóval sok mindenben. Szintén az a 
javaslata, hogy húzzák össze 2 naposra a Madzagfalvi Napokat. Továbbá jónak tartaná idıben 
elıbbre hozni a rendezvényt, szeptember közepérıl augusztus végére. A városnak 
mindenképpen fel kell sorakoznia a Szilvapálinka Ünnep mögé, amely június elején lenne. A 
kétnaposra szőkített Madzagfalvi Napok költségébıl így tudnának áldozni a Szilvapálinka 
Ünnepre is, így két nagy rendezvénnyel tudná észrevetetni magát a város.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A Madzagfalvi Napok 
idıpontjáról is hosszasan vitázott a bizottság. Szintén jónak tartanák elırehozni augusztus 
végére. Abban maradtak, hogy a következı Kulturális és Sport Bizottság-i ülésen lefixálják a 
jövı évi Madzagfalvi Napok pontos idıpontját azért, hogy idıben lehessen rá készülni. 
Egyébként két hétvége jöhet szóba: az Augusztus 20. utáni, illetve rá még egy hétre lévı 
hétvége, amely még nem esik a tanév megkezdése utáni idıszakra. Így a gyerekek is nyugodt 
szívvel láthatnák a tőzijátékot, ha másnap nincs iskola, illetve az idıjárás is jobbnak ígérkezik 
még ekkor. Egyébként minden további segítı szándékú javaslatot, ötletet jónéven vesz a 
bizottság. Pl. felmerült az is, hogy nem biztos, hogy minden rendezvénynek ingyenesnek 
kellene lennie, mert így népszerőbb elıadókat is meg tudnának hívni, színvonalasabb 
rendezvények lehetnének.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Ezeket a javaslatokat jól meg kell fontolni. A maga részérıl 
egyébként 3 nap párti, de majd megvitatják ezt is. Augusztus még a szabadságolások 
idıpontja, ezért gondot okozhat a szervezıknek a szervezés, inkább augusztus vége lenne 
célszerő, de errıl nem javasol most vitát nyitni. Az idıpont eldöntésével sokáig nem 
várhatnak, mivel meg kell jelentetni hamarosan a szponzori naptárat.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékozató 
elfogadását.  
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Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Barkász Sándor képviselı megérkezett, így a 
szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı. 
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
328/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a IX. Madzagfalvi Napok 
és I. Békési Szilvapálinka Ünnep rendezvény értékelésérıl 
készített beszámolót elfogadja.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
 
 

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és Szerveinek Szervezeti és 
    Mőködési Szabályzatának módosítása 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Mészáros Sándor képviselı elhagyta az 
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 15 fı. 
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
47/2007. (………..) 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.) számú rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 

képezi.  
 
 

3.) A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 29.) számú önkormányzati 
    rendelet módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
DR. BAJI MIHÁLY  aljegyzı: Tegnap bizottsági ülésen elhangzott, és támogatta a bizottság 
azt a javaslatot, hogy a rendelet-tervezet 3. mondatát a következık szerint pontosítva fogadják 
el:  „A lomtalanításhoz és hulladékelszállításhoz szükséges adatokat...” 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja a fenti pontosítás elfogadását. Mivel további kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, a fentiek szerint szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja:  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Mészáros Sándor képviselı ismét jelen van, így 
a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
48/2007. (………..) számú   r e n d e l e t e : 

 
A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL 

szóló 9/2002. (II. 29.) számú rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 

képezi.  
 
 

4.) Békés Város Önkormányzata 2007-2010. évi stratégiai ellenırzési terve, valamint a 
    2008. évi éves ellenırzési terve 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati 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 általános iskolákat ebben az évben vonta össze az 
önkormányzat, egy új szervezet állt fel, változtak a feltételek, a szabályozás, ezért javasolja, 
hogy a 2008. évi ellenırzési tervbe kerüljön be a Kistérségi Általános Iskola is valamikor 
október végére. Az így kapott adatokat a 2009. évi tervezésnél figyelembe lehetne venni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A kistérségnél nem szerepel esetleg ennek az iskolának, mint 
kistérségi iskolának az ellenırzése?  
 
KOVÁCS LÁSZLÓ belsı ellenır: Nem, mivel új intézményrıl van szó, és 2007. tavaszán 
mindhárom általános iskola szerepelt az ellenırzési tervben, és az a gyakorlat alakult ki, hogy 
általában kétévente volt ellenırzés. Azonban semmi akadálya, hogy 2008-ban is ellenırizzék.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel újonnan alakult iskoláról van szó, kérdés, hogy ennyi idı 
után célszerő-e átfogó ellenırzést tartani? Most szeptember 1-tıl kezdték az együttmőködést, 
idı kell az átálláshoz véleménye szerint. A Gazdálkodási Osztályvezetınek mi errıl a 
véleménye? 
 
VÁCZI JULIANNA  osztályvezetı: Valóban mindhárom általános iskola ellenırzése ez évben 
befejezıdött, errıl a jegyzıkönyveket megkapták. Nem tartja indokoltnak 2008-ban újbóli 
soros vizsgálat lefolytatását, azonban egy célvizsgálatot elrendelhet a jegyzı, mert az 
összevonás kérdéseit, tapasztalatait érdemes megvizsgálni.  
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MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az anyagban is szerepel, hogy az 
éves ellenırzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén soron kívüli ellenırzési 
feladatok is végrehajthatók legyenek. Ezért nem javasolja most belevenni a tervbe a kistérségi 
iskola ellenırzését, mert szükség esetén elvégezhetik, ha indokoltnak látják.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Maga is célvizsgálatra gondolt, egyetért az osztályvezetı 
asszonnyal.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Egyetért a Pénzügyi Bizottság elnökével. Szükség esetén 
lefolytatható a vizsgálat.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Az iskolaösszevonás esetleges hibáira, problémáira rávilágíthat 
egy ilyen célvizsgálat, ezért mindenképpen javasolja, hogy legyen egy célvizsgálat, amely 
belefér a szükséges vizsgálatok körébe.  
 
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 
329/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
1. Békés Város Képviselı-testülete Békés Város 

Önkormányzatának 2007-2010. évi stratégiai ellenırzési 
tervét az elıterjesztés 1. számú melléklete szerint 
elfogadja. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

2. Békés Város Képviselı-testülete Békés Város 
Önkormányzatának 2008. évi éves ellenırzési tervét az 
elıterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
Határidı: folyamatos, beszámolásra: 2008. évi  
  zárszámadás idıpontja 
Felelıs: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 

 
  
5.) Közterületen elhelyezkedı fák állapotának felmérése 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni Molnár József bizottsági tagnak a tanulmány 
elkészítését, amely hatalmas munka volt. Pontos, precíz munka, megfogalmazásra kerültek az 
eredmények, az analizálás és a javaslatok is. A tanulmány alkalmas fakateszter készítésére is, 
melyet mindenképpen javasol.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a „…legfeljebb 500 
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EFt értékben…” szövegrészt hagyják ki, továbbá a bizottság szükségesnek tartja egy rangsor 
felállítását az elvégzendı feladatok fontosságáról. 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: Valóban értékes anyagról van szó. Kérdése, hogy az 
intézmények területén lévı fák bekerültek-e ebbe a vizsgálati körbe? Felhívja a figyelmet, 
hogy a Tüdıgondozó területén van egy fa, amely nagyon értékes fa. Az 1. sz. Bölcsıdében 
pedig tavaly ki kellett vágni egy fát, mert az épületet tönkre tette. Javasolja polgármester 
úrnak, hogy az intézmények faállományát ugyanilyen szakmai gondossággal nézzék át.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Kérdése, azt felmérték-e, hogy melyek azok a fák, 
amelyek az itteni mikroklímát a legjobban tőrik, ha a fák pótlásáról van szó?  
 
KIS TAMÁS ügyintézı: Az intézmények területén lévı fák felmérése idı és kapacitás 
hiányában nem történt meg. Természetesen késıbb bıvíthetı a lista. Az elkészült listából 
messzemenı következtetéseket lehet levonni, hogy melyek azok a fafajták, amelyek a 
városban uralkodó mikroklímát fokozottabban tőrik, mint más fafajok, pl. kocsányos tölgy, 
platánok, japán akácok.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elkészített tanulmányt majd másolatban minden 
képviselınek rendelkezésére fogja bocsátani.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a költségvetési támogatás mértékét ne 
határozzák meg a költségvetés elfogadása elıtt. 
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
330/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a közterületen lévı fák 
állapotáról szóló jelentést elfogadja és a munkálatok 
elkezdéséhez szükséges forrást a 2008. évi költségvetésben 
a lehetıségekhez mérten biztosítja.  
 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

6.) Mővészetoktatási csoportok létszáma 
 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést, és a határozati javaslatot támogatta.  
 
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:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
331/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában foglalt fenntartói 
jogkörében eljárva a Békési Kistérségi Iskola Alapfokú 
Mővészeti Iskola Tagintézmény számára az elıkészítı 1., 
elıkészítı 2., 1. alapképzı és 3. alapképzı évfolyamon a 
csoportok maximális létszámának 20 %-kal történı 
túllépését a 2007/2008. tanévre engedélyezi.  
 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
  Farkas Lászlóné igazgató 

 
 
7.) Doboz község csatlakozása a Békési Kistérségi Társuláshoz 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi 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 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
332/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete, mint a 
többcélú Békési Kistérségi Társulás tagja, hozzájárul 
Doboz Nagyközségnek a társuláshoz történı 
csatlakozásához. 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
 
8.) Hozzájárulás a DAREH Társuláshoz történı csatlakozáshoz 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a határozati 
javaslat változtatás nélküli elfogadását.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság szintén támogatja a határozati javaslatot.  
 
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:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

333/2007. (X. 31.) számú határozata: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete, mint a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
tagja: 
A.) hozzájárul Kétsoprony Község Önkormányzata 
képviselı-testületének a társuláshoz történı 
csatlakozásához 
B.) felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a 
határozatban foglaltak szerint módosított alapító okirat 
aláírására. 

Határidı: továbbításra 15 nap 

Felelıs: Ilyés Péter, a határozat DAREH Társulás  
  részére történı továbbításáért,  

 Izsó Gábor polgármester, a módosított alapító 
okirat aláírásáért. 

 
 
9.) Pályázati önerı összegének módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a határozati 
javaslat változtatás nélküli elfogadását.  
 
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 
334/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 168/2007. (V. 24.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:   

Békés Város Önkormányzata által a Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumnál benyújtott KAB-PR-07-0002 
azonosítószámú nyertes pályázathoz szükséges 10 %-ot, 
66.666,- Ft önerı teljes összegét  készpénzben a 2007. évi 
költségvetés 5. sz. mellékletének 16. sorában biztosítja.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
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10.) Szociális Szolgáltató Központ akadálymentesítése 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a határozati 
javaslat változtatás nélküli elfogadását.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 
szintén támogatja a határozati javaslatot.  
 
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 
335/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív 
Program „Akadálymentesítés (Egyenlı esélyő hozzáférés) 
c. DAOP-2007-4.3.1 kódszámú kiírásra” 85%-os támogatás 
mellett. 

A beruházás bruttó bekerülési költsége 11.719.146,-Ft, a 
megpályázott támogatás 10.000.000,-Ft, az összköltség 
85%-a. 

A pályázathoz szükséges 15% saját erıt (1.719.146,-Ft-ot) 
Békés Város Képviselı-testülete a fejlesztési hitelkeret 
terhére biztosítja. 

 

Határidı: pályázat beadására 2007. november 16. 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 
11.) Békés Város fejlesztési programjának rövid távú cselekvési terve 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az anyag elıkészítésénél maximálisan figyelembe kellett venni 
a pályázati lehetıségeket és prioritásokat, valamint a város elképzeléseit, a költségvetési 
koncepciót, a fejlesztés irányait. Ezek az elképzelések megvoltak régebben is, sok új elemet 
nem tartalmaznak. Bı keresztmetszete annak, amit szeretnének megcsinálni. Elég jelentıs 
fejlesztések kerülnének megvalósításra, melyhez biztosítani kell a saját erıt, el kell készíteni a 
terveket, meg kell határozni a prioritásokat. Megválasztása óta az elmúlt egy évben 
tájékozódott arról, hogy a megvalósításra váró elképzeléseiket milyen operatív program 
keretén belül, milyen lobbierıvel, milyen pályázatíró csoporttal, hogyan tudnák 
megvalósítani. Bonyolult folyamatokról van szó, menetközben is alakították elképzeléseiket, 
pl. sikerült néhány olyan elképzelést elfogadtatni a Dél-Alföldi Regionális Tanáccsal, amely 
már címzett támogatásként jöhet Békésre, illetve körzetébe. A tárgyalások során sikerült 
néhány projektet szimpatikussá tenni a döntéshozók elıtt, illetve megtalálták azokat a 
forrásokat, ahol meg tudják valósítani az elképzeléseket. Majdnem minden területen uniós 
pályázatról van szó, a cselekvési terv ezt tartalmazza. Van még a tarsolyban néhány olyan 
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fejlesztés, amely nem kapcsolódik az uniós támogatásokhoz; ilyen pl. a tervezett fatelep és a 
komposztáló létrehozása. 
 
Az anyag meglehetısen bı, mindent nem tudnak megvalósítani, de közülük kell majd 
kiválasztani azokat, amelyeket meg fognak valósítani.  
 
Az anyag elıkészítésében az egész hivatal szakembergárdája, és a képviselık is részt vettek, a 
pályázatíró csoport és H. Kovács Judit projektmenedzser segítségével készült el. Az anyagot 
most tartották idıszerőnek elkészíteni és a testület elé terjeszteni, melyhez várják a 
javaslatokat, észrevételeket.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja az igen alapos anyagot, határozati javaslatot.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Véleménye szerint a cselekvési terv megvalósításának nincs 
realitása. Polgármester úr is utalt rá, hogy csak részben valósítható meg. Szerinte csak nagyon 
részben, mivel a szükséges források, és idı nem állnak rendelkezésre, mivel a három évbıl 
már egy eltelt. Úgy ítéli meg, hogy a városnak nincs a pályázatokhoz megfelelı lobbiereje; a 
korábban megszokott ígérgetésekrıl van szó. Ugyanis az elmúlt egy évben egyetlen fejlesztés 
sem indult be a városban, ne beszéljenek a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola sikertelen 
próbálkozásairól. Úgy ítéli meg, hogy a koncepcióban az elmúlt egy év ötletei szerepelnek 
döntı részben, azokból még meg kell írni a pályázatot, meg kell terveztetni, a közbeszerzést le 
kell folytatni, és ezek mind idıigényesek, ezért nagyrészük nem fog beleférni a következı két 
évbe. Háromnegyed év alatt kilenc millió Ft pályázati pénz érkezett csak a városba, az elmúlt 
évekhez mérten ebben az évben nem került sor útaszfaltozásra, míg Mezıberényben 4 db 
utcát aszfaltoztak le. Több cél a Norvég Alapra vonatkozik, aminek az elnyerésére nincs reális 
lehetıség. Egész Békés Megyében egy támogatást ítéltek meg ebbıl az alapból. Az anyagban 
elismerik azt, hogy a saját erı megteremtése nehezen oldható meg, mivel olyan nagymértékő 
lenne, hogy azt a város még részben sem tudja elıteremteni. Gazdaságfejlesztési prioritásként 
csak olyan dolgokat ír le, amely nagyon jóindulatúan fogalmazva is csak közvetve segíti a 
város gazdasági fejlıdését. Korábban többször számon kérték Pataki István volt 
polgármestertıl az ipari park létesítését, most még csak az elképzelések között sem szerepel. 
Az ügyfélbarát önkormányzat kialakítása is csak általánosságokat tartalmaz. Az anyagban 
több helyen is az látszik, hogy az eddigieknek megfelelıen a kormányra próbálja hárítani az 
esetleges sikertelenség felelısségét. Nem a kormányt akarja védeni, de egy önkormányzatnak 
ki kell állnia a saját munkája és elképzelései mellett, és nem másban keresni állandóan a baj 
forrását.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Nagyon szépek az elképzelések, és nagyon örülne, ha azok 
megvalósulnának, de ha ilyen sokat próbálnak egyszerre megvalósítani, abból bizony nem 
lesz semmi. Egy dologra felfigyelt az anyagban, ez a hı- és/vagy villamosenergia elıállítása 
megújuló energiaforrásból, geotermikus energia kiaknázása. Szó volt már korábbi években is 
a szélerımővek létrehozásáról és a geotermikus energia kihasználásáról, de ezek valami miatt 
elcsihadtak. Véleménye szerint ezekre kellene a hangsúlyt fektetni, mert a fosszilis 
energiahordozók elıbb-utóbb elfogynak, és például a termálvíz adott Békésen.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A maga részérıl éppen ellenkezıleg gondolja, minél több 
elképzelést meg kell kísérelni megvalósítani, így annál több sikerülhet. A koncepció 5-8 évre 
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fogalmaz meg elképzeléseket, nem kettıre. Aki kettıre hivatkozik, az nem olvasta el a 
koncepció elsı bekezdését. A másik, hogy még csak egy év telt el a választások óta, és ha jól 
emlékszik, 1994. és 1998. között mindössze egy szökıkút épült Békésen. Tehát folyamatosan 
kívánják megvalósítani az elképzeléseket, még nem telt el a négy év. Biztos benne, hogy az 
elképzelésekbıl sok meg fog valósulni. Nem tudja, hogy akkor majd mit fog erre szólni 
képviselıtársa. Szalai képviselı úr utalt arra, hogy nem akarja mindenáron megvédeni a 
kormányt; erre csak azt tudja mondani, hogy nem is lehet.  
 
NAGY JÓZSEF osztályvezetı helyettes: A szélerımővek létesítésével kapcsolatban 
tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy négy éves viharos munka után a múlt héten a Békés 
Szélerımő Park Kft 8 db szélerımő létesítésére megkaptak az építési engedélyt. Ezt követıen 
minden valószínőség szerint megépül további 30 szélerımő is. Ezt azért nem szerepeltették 
ebben az anyagban, mert nem önkormányzati beruházásban valósul meg, hanem teljes 
mértékben egy osztrák cég fogja finanszírozni.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Az elızı négy évben is tagja volt a képviselı-testületnek, de 
ilyen részletes elıterjesztés nem volt ebben  a témában.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Kapcsolódik az elıtte szólóhoz. A maga részérıl az elmúlt 
kilenc évben nem találkozott ilyen elıterjesztéssel.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A termálenergia komplex hasznosításának kérdését 
megvizsgálták, Hódmezıvásárhelyen is jártak tapasztalatszerzés céljából. Egy 90 fokos kút 
fúrása lett volna a cél a város közepén, melyet főtésre, fürdésre és üvegházak főtésére lehetett 
volna használni. Megkéri Barkász Sándor képviselıt, aki részt vett ebben a szakmai 
munkában, hogy tájékoztassa Dr. Farkas István képviselı urat a tapasztalatokról. 
 
BARKÁSZ SÁNDOR képviselı: A geotermikus energia hasznosításában 
Hódmezıvásárhelynek van a legnagyobb gyakorlata. A gyakorlatban mőködı rendszert 
tekintették meg a Mőszaki Osztály szakembereivel. 85-90 fokos termál kutakat fúrtak, és azok 
hıjét használják lépcsızetesen, 20 fokos leépítéssel. Ott távfőtésre használják a meleg vizet. 
Békésen az a gond, hogy nincs távfőtés. A gazdaságosan főthetı tömblakások gázkonvektoros 
főtésőek. Ahhoz, hogy Békés ezt a megoldást válassza, át kellene alakítani ezen lakások főtési 
rendszerét a melegvíz fogadására. Az intézmények főtésére viszont lehetne hasznosítani ezt az 
energiát ún. hıszivattyús rendszerrel, ebben további tárgyalásokat és elıkészítéseket fognak 
végezni.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Elhangzott, hogy az elmúlt években nem találkoztak ilyen 
anyagokkal. Elıfordulhatott, és nagyon sajnálja, hogy nem találkoztak vele, bár voltak 
hasonló anyagok, de találkoztak azokkal a fejlesztésekkel és beruházásokkal, amelyek az 
elmúlt 12 évben megtörténtek, és ehhez milliárdos nagyságrendő állami támogatásokat 
kaptak. Csak egyet említ: évente 10-12 utca aszfaltozására került sor az elmúlt 6 évben. 
Ebben az évben azokat a fejlesztéseket adták át, amelyekhez Pataki István, elızı polgármester 
szerzett támogatást. A maga részérıl ezzel lezárja a vitát, aminek semmi értelmét nem látja.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri a képviselıket, hogy próbálják betartani a 
parlamentáris kereteket, és megfelelı hangnemet használjanak. Meg kívánja jegyezni, hogy 
egyébként még fizetik az utcák aszfaltozását az idén is, amit 2006-ban aszfaltoztak le. Így 
nézve tényleg jó beruházás volt az elızı testületnek. A maga részérıl mindent megtesz az 
elképzelések megvalósításának sikere érdekében.  
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Szalai képviselı úr említette, hogy nincs szó az anyagban az ipari park létesítésérıl.  A 
projektterveknél az elsık között szerepel az ipari terület infrastruktúra fejlesztése, 
inkubátorház építése, ezzel az alap infrastruktúrát szeretnék biztosítani a vállalkozások 
számára. Ilyen terület jelenleg a téglagyár területén található. Tehát próbálják megteremteni a 
vállalkozásoknak a feltételeket, hogy idejöjjenek. Az inkubátorház is egyértelmően a 
munkahelyteremtést célozná meg, a megyével is próbálnak összefogni ebben. A norvég 
finanszírozású pályázatot beadják, majd meglátják, mennyire lesz sikeres. Úgy gondolja, hogy 
ez az elıterjesztés egy bıséges anyag, és úgy látta célszerőnek, hogy ilyen szinten 
fogalmazzák meg az elképzeléseket. Úgy gondolták, hogy egy tágabb lehetıséget vázolnak 
fel, amely a lehetıségek függvényében szőkül. Javasolja, hogy fogadják el az elıterjesztést 
azzal, hogy az elképzeléseket majd a késıbbiekben a lehetıségek függvényében rangsorolni 
fogják.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
336/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete elfogadja a polgármester 
által beterjesztett cselekvési tervre vonatkozó javaslatot 
azzal, hogy az abban szereplı fejlesztéseket az érvényes 
pályázati lehetıségek elıírásainak figyelembevételével, 
saját erı biztosítása mellett támogatások, hitelkonstrukció 
bevonásával valósítja meg. A szükséges tanulmányok, 
tervek, elkészítéséhez, valamint a saját erı biztosításához, 
az esetleg szükséges hitel és/vagy biztosítékkal 
kapcsolatos kötelezettség vállalás esetén a projekt terveket 
a Képviselı-testület elé terjeszti, és a város éves 
költségvetési tervének elkészítésekor számításba veszi. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 
 
 
12.) Bőnmegelızési pályázat 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Pásztor Gyula képviselı ismét jelen van, így 
a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
337/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közterületen 
elkövetett jogsértések visszaszorítására készített 
programok megvalósításának támogatására. 
A pályázathoz szükséges 15% saját erıt maximum 
600 000,-Ft-ot Békés Város Képviselı-testülete a 2008. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidı: pályázat beadására 2007. november 16. 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 
 
13.) Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 
szintén megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
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 
338/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
engedélyezi a tulajdonát képezı Békés 6413/1. és a 
6413/2. hrsz. ingatlanokat érintı telekalakítást a mellékelt 
helyszínrajz szerint, azzal, hogy a telekalakítást követıen 
a vagyonrendeletet módosítani kell. 
A felmerülı költségeket a Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ viseli. 
 
Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester  

 
 
 
14.)    Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl szóló rendelet 
          módosítása 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezeteket.  
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A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e k e t  
alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
49/2007. (………) számú  r e n d e l e t e : 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ 

LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉRİL 
szóló 15/1995. (VII. 01.) számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 
képezi. 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

50/2007. (………) számú  r e n d e l e t e : 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETÉRİL 
szóló 3/1994. (II. 11.) számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 
képezi. 

 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület 319/2007. (X. 31.) 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 meghatározottak szerint külön jegyzıkönyv készült. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület határozatának megfelelıen az 
önkormányzati lakások értékesítésére vonatkozó elıterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezet 
tárgyalását  n y í l t   ülésen folytatja. 
 
15.) Önkormányzati lakások tervezett értékesítésével kapcsolatos rendelet-módosítás 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet, mellyel kapcsolatos módosító javaslatai az írásos kiegészítésben 
szerepelnek. Egyrészt a bizottság nem 30, hanem 20% engedményt javasol egyösszegő 
vásárlás esetén, másrészt javasolják kiegészíteni egy i.) ponttal, mely szerint elidegenítési és 
terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az önkormányzat javára. 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság is megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és az i.) pontot a következı 
kiegészítéssel javasolja elfogadásra: 
 

„i.) A részletfizetést vállalók ingatlanára a vételár hátralék tıkeösszegére, és annak 
kamataira együttesen jelzálogjogot, és az ennek biztosítékául szolgáló elidegenítési és 
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terhelési tilalmi jogot kell bejegyeztetni az Önkormányzat javára a hátralék teljes 
összegének megfizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba.” 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Módosító javaslata, hogy egyösszegő vásárlás esetén 25% 
kedvezményt biztosítsanak a vételárból, ugyanis a felmérések azt mutatják, hogy ez esetben 
nagyobb érdeklıdés mutatkozna a lakások megvásárlására.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként szavazásra bocsátja a módosító 
javaslatokat.  
 
1.) A rendelet-tervezet kiegészítése a következı i.) ponttal:  
 

„i.) A részletfizetést vállalók ingatlanára a vételár hátralék tıkeösszegére, és annak 
kamataira együttesen jelzálogjogot, és az ennek biztosítékául szolgáló elidegenítési és 
terhelési tilalmi jogot kell bejegyeztetni az Önkormányzat javára a hátralék teljes 
összegének megfizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba.” 

  
A képviselı-testület 14 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
340/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
A képviselı-testület az önkormányzati lakások 
értékesítésére vonatkozó rendelet-tervezetet az alábbi i.) 
ponttal egészíti ki:  
 
„i.) A részletfizetést vállalók ingatlanára a vételár hátralék 
tıkeösszegére, és annak kamataira együttesen 
jelzálogjogot, és az ennek biztosítékául szolgáló 
elidegenítési és terhelési tilalmi jogot kell bejegyeztetni az 
Önkormányzat javára a hátralék teljes összegének 
megfizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba.” 
  

2.) Egyösszegő vásárlás esetén 20% kedvezményt biztosítson a testület a vételárból. 
 
Megállapítja a szavazás eredményét: 4 igen, 6 nem, 5 tartózkodás, mely alapján kimondja a 
testület határozatát:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
341/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
A képviselı-testület minısített többségő szavazat hiányában 
nem fogadja el azon módosító javaslatot, hogy az 
önkormányzati lakások tervezett értékesítése során 20% 
vételárkedvezmény illesse meg a vevıket a vételár 
egyösszegő kifizetése esetén. 
 

3.) Egyösszegő vásárlás esetén 25% kedvezményt biztosítson a testület a vételárból. 
 
A képviselı-testület 10 szavazattal – 5 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
342/2007. (X. 31.) számú határozata: 

 
A képviselı-testület elfogadja azon módosító javaslatot, 
hogy az önkormányzati lakások tervezett értékesítése során 
25% vételárkedvezmény illesse meg a vevıket a vételár 
egyösszegő kifizetése esetén. 
  

IZSÓ GÁBOR polgármester:  A fenti módosítások figyelembevételével szavazásra bocsátja 
az elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Belleli Lajos képviselı elhagyta az üléstermet, 
így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 14 fı. 
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
51/2007. (……..) számú  r e n d e l e t e : 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ 

LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉRİL 
szóló 15/1995. (VII. 01.) számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.  

 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elıadja, az Ügyrendi, Lakásügyi, 
Közrendvédelmi Bizottság ülésén elhangzott, hogy vizsgálják meg azon nagyobb ingatlanok 
átalakításának lehetıségét, amelyekbıl fiatal házasok részére kisebb, átmeneti, ún. 
„fecskelakások”-at tudnának kialakítani.  
 
Bejelenti, hogy a testület ismét  z á r t  ülésen folytatja munkáját az elfogadott napirendnek 
megfelelıen. 
 
A zárt ülésrıl az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelıen külön jegyzıkönyv készült.  
 
A zárt ülés befejezése után a testület ismét  n y í l t   ülésen folytatja munkáját a bejelentések, 
interpellációk tárgyalásával.  
 
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.  
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- Szalai László képviselı interpellációjára adott válasz – testületi ülések szervezése 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A választ elfogadja, de ezt kérdésként tette fel, nem 
interpellációként, és nem is várt rá választ.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részérıl ezt interpellációnak minısítette.  
 
Megállapítja, hogy közben a képviselı-testület ülése határozatképtelenné vált, ezért az ülést 
berekeszti.  
 

K. m. f. 
 
 

   Izsó Gábor       Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
   polgármester        jegyzı  

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
  
  


