
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. augusztus 30-án tartott ülésérıl.  
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, 
 Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Vámos László, 
 Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András, Tóth Attila, 
 Dr. Pásztor Gyula, 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, Alapfokú 
 Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 
 Nagy György Miklósné Szociális Szolgáltató Központ igazgatója 
 Bereczki Lászlóné Békés Városi Óvoda vezetıje 
 Erdısné Sági Mária Békés Városi Könyvtár igazgatója 
 Benéné Szeretı Hajnalka Városi Kulturális Központ mb. igazgatója 
 Palyov Pál pályázó 
 Békési Mihály Békési Férfi Kézilabda Kft ügyvezetıje 
 Bárdiné Békési Mária Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 
 elnöke 
 Szőcs Gáborné Civil Ház 
 Fábri Andrásné Munkáspárt Helyi Szervezete 
 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 
 Szegfő Katalin Békési Újság 
 Vámos Zoltán Békés TV 
 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály osztályvezetıje 
 Gál András Mőszaki Osztály osztályvezetı 
 Nagy József Gazdálkodási Osztály csoportvezetıje 
 Dr. Gebei Szabolcs Igazgatási Osztály osztályvezetıje 
 Dr. Takács Éva jogi munkatárs 
 Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó 
 Sápi András intézményfelügyeleti elıadó 
 
Igazoltan távolmaradt: Dr. Pálmai Tamás és Belleli Lajos képviselık 
 
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.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.  
 
Az SZMSZ lehetıséget ad arra, hogy a meghívóban nem szereplı, sürgısségi indítványnak 
nem minısülı téma napirendre tőzésérıl a képviselı-testület vita nélkül, egyszerő 
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szótöbbséggel döntsön. Ennek alapján az alábbi napirendi pontok felvételét javasolja a mai 
ülés napirendjére: 
 
- Önkormányzati kötvény kibocsátása 
- Beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft munkájáról 
- Békés Megyei belvízprogram folytatása 
- Mezei ırszolgálatról szóló rendelet módosítása 
- 4644 és 47-es utak csomóponti kialakítása 
 
Szavazásra bocsátja a fenti napirendi pontok napirendre vételére vonatkozó fenti javaslatot.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
247/2007. (VIII. 30.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete az SZMSZ 9. § (2) 
bekezdése alapján a 2007. augusztus 30-i ülése 
napirendjére felveszi az alábbi napirendi pontokat:  
 
- Önkormányzati kötvény kibocsátása 
- Beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft munkájáról 
- Békés Megyei belvízprogram folytatása 
- Mezei ırszolgálatról szóló rendelet módosítása 
- 4644 és 47-es utak csomóponti kialakítása 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Javaslatot tesz a most felvett napirendi témák tárgyalási 
sorrendjére az alábbiak szerint:  
 
Az önkormányzati kötvény kibocsátása tárgyú egyéb elıterjesztést az egyéb elıterjesztések 
között elsıként, míg a többi elıterjesztést folytatólagos sorszámmal: IV/ 27-28-29-30. 
sorszámmal javasolja tárgyalni, melyet szavazásra bocsát.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
248/2007. (VIII. 30.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a 246/2007. (VIII. 30.) 
számú határozattal napirendre vett elıterjesztéseket az 
alábbi sorszámmal tárgyalja meg:  
 
- Önkormányzati kötvény kibocsátása: 
  Az egyéb elıterjesztések között elsıként 
- Beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft munkájáról: 
  IV/27. 
 



 3 

- Békés Megyei belvízprogram folytatása: 
  IV/28 
- Mezei ırszolgálatról szóló rendelet módosítása: 
  IV/29. 
- 4644 és 47-es utak csomóponti kialakítása 
  IV/30. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  

  
IZSÓ GÁBOR  polgármester: A testület döntésétıl függıen zárt ülésen tárgyalhatják meg a 
II/1. sorszámú, Önkormányzati lakások tervezett értékesítése tárgyú, a IV/21. sorszámú, a 
Békés Megyei Temetkezési Vállalat ingatlan-nyilvántartási ügye tárgyú, és a IV/22. 
sorszámú, Fazekas László területvásárlási kérelme tárgyú egyéb elıterjesztéseket. Mivel ezek 
az önkormányzat vagyonának hasznosításával kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak, és a 
nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sérthet, ezért ezen napirendi pontokat zárt ülésen 
javasolja megtárgyalni, melyet szavazásra bocsát.  
 
A képviselı-testület 11 szavazattal, 3 ellenszavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
249/2007. (VIII. 30.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a II/1., IV/21., IV/22. 
sorszámú elıterjesztések tárgyalására  z á r t   ü l é s t   
rendel el.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A törvény alapján zárt ülést kell tartani a IV/23-24-25-26. 
sorszámú elıterjesztések tárgyalására a meghívóban feltüntetettek szerint.  
 
A fentiek szerint szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
250/2007. (VIII. 30.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2007. augusztus 30-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  
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 II.  Jelentés lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról: 
 1.)  Önkormányzati lakások tervezett értékesítése 
  Zárt ülésen 
  Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
 2.) Méltányossági közgyógyellátásra jogosultak körének felülvizsgálata 
  Elıterjesztı:   Dr. Rácz László bizottsági elnök 
 
 III.  El ıterjesztések: 
 1.) Beszámoló Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének I. 

félévi teljesítésérıl, és 2007. évi költségvetési rendeletének I. félévi 
módosítása 

  Elıterjesztı:  Izsó Gábor polgármester  
 2.) Tájékoztató a Békés-tarhosi Zenei Napokról 
  Elıterjesztı:  Benéné Szeretı Hajnalka megbízott igazgató 
  
 IV.  Egyéb elıterjesztések 
 1.) Önkormányzati kötvény kibocsátása 
 2.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és szerveinek Szervezeti 

és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 3.) Az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
 4.) A lakások elidegenítésébıl származó bevételek felhasználásáról szóló rendelet 
 5.) A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl szóló rendelet módosítása 
 6.) Védetté nyilvánítás kezdeményezése 
 7.) Az Állami Számvevıszék jelentésének ismertetése, intézkedési terv elfogadása 
 8.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz 
 9.) Pályázat gyógycentrum létrehozására 
 10.) Forgalmi rend változása 
 11.)  Magyar Posta Zrt. szolgáltatási rendje megváltoztatásának kezdeményezése 
 12.) Raktár sor 2. sz. alatti ingatlan ügyében hozott határozat visszavonása 
 13.)  Tiszteletdíjról való lemondás 
 14.)  Városvédı és Szépítı Egyesület javaslatai 
 15.) Belterületi utak aszfaltozása 
 16.)  Gyepmesteri telep mőködtetése 
 17.) Kamut község kérelme állati tetemek elszállítása ügyében 
 18.) Dr. Tamási Adrienn gyermekorvos megbízási szerzıdése 
 19.) Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. részvénycsomagjának önkormányzati  
  tulajdonba kerülésével kapcsolatos igénybejelentés 
 20.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelı Intézet igazgatói kinevezése 

 21.) Békés Városi Kulturális Központ igazgatói kinevezés 
 22.) Békés Megyei Temetkezési Vállalat ingatlan-nyilvántartási ügye 
   Zárt ülésen 

 23.) Fazekas László területvásárlási kérelme 
  Zárt ülésen 
 24.) Ifjúsági díjak adományozása 
  Zárt ülésen 
 25.) Lakáscsere kérelem elbírálása 
  Zárt ülésen 
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 26.) Lejárt lakásbérleti szerzıdéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 
  Zárt ülésen 
 27.) Kamatmentes kölcsön elosztása 
  Zárt ülésen 
 28.)  Beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft munkájáról 
 29.) Békés Megyei belvízprogram folytatása II. 
 30.) A mezei ırszolgálatról szóló rendelet módosítása 
 31.) 4644 és 47-es utak csomóponti kialakítása 
 
 V. Bejelentések, interpellációk 
 
 Határidı:  azonnal 
 Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 
NAPIREND TÁRGYA: Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti fontosabb 
 eseményekrıl, értekezletekrıl 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy 
a városi augusztus 20-i, nagyon jó színvonalú rendezvényen sokan jelen voltak, és úgy 
gondolja, hogy méltóan emlékeztek meg a Szent István napi ünnepségrıl, melynek keretében 
sor került a két új híd avatására is. A hidak hivatalos elnevezését majd a képviselı-testület 
deklarálja. A hidak elnevezésében elızetesen kikérték a Városvédı és Szépítı Egyesület 
véleményt, és úgy gondolja, hogy konszenzus alapján történt meg a hidak elnevezése. A 
következı testületi ülésre készítenek egy elıterjesztést a hidak elnevezésére vonatkozóan.  
 
K é r d é s e k    -   é s z r e v é t e l e k :  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A tájékoztatóban szerepel, hogy a Békési Kistérségi Dr. Hepp 
Ferenc Általános Iskola főtéskorszerősítésére kiírt közbeszerzés meghiúsult. Annak idején 
többször jelezték, hogy a megtérülésre vonatkozó számítás hiányos, és az élet be is 
bizonyította, hogy nem jól volt elıkészítve az anyag. Kérdése, hogy ez mennyibe került a 
városnak? Akkor is kell-e fizetni vállalkozási díjat, ha nem lett eredményes a pályázat?  
 
Örül neki, hogy polgármester úr megemlítette Augusztus 20-át, ugyanis az elıterjesztésben 
hiányolta. Fıleg azért, mert többen jelezték a városban, hogy semmi komolyabb rendezvény 
nem volt Békésen. Ez azért is furcsa, mert a korábbi években nagyon sokszor megbírálták 
Pataki Istvánt, hogy Békésen a környezı településekhez (Mezıberény, Vésztı) viszonyítva 
semmi rendezvény nincs, most meg a két hídavatáson kívül semmilyen rendezvény nem volt 
Békésen. Mi az oka ennek a visszalépésnek?  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 
az augusztus 23-i ülésén áttekintette az iskolakezdéssel kapcsolatos szociális ellátási 
feladatokat. Tájékozódtak a tankönyvtámogatási rendszerrıl, illetve a gyermekétkeztetési 
kedvezményekrıl. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 1900 gyermeknek kell 
részesülnie a városban, amely kb. 850 családot érint. A Szociális Szolgáltató Központ az 
iskolákkal együtt felkészül ezen problémák kezelésére.   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 
főtéskorszerősítésérıl nem mondtak le, újabb pályázatot kívánnak benyújtani. A mostani 
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sikertelen pályázattal a megbízás nem ért véget, tovább folytatódik, amíg eredményes nem 
lesz a pályázat.  
 
Az augusztus 20-i városi ünnepséggel kapcsolatban elıadja, úgy gondolták, hogy ennek a két 
hídnak az avatása, és a köré vont attrakció megfelelı légkört biztosít a Szent István napi 
ünnepségekhez. Mindezzel együttvéve ezen az egy ünnepségen többen voltak, mint az elızı 
ötön együttvéve.  
 
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 
251/2007. (VIII. 30.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a két ülése közötti 
fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl szóló tájékoztatót 
az írásbeli és szóbeli kiegészítésekkel, valamint a vitában 
elhangzottakkal együtt 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 tudomásul vételét.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
252/2007. (VIII. 30.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete az elızı testületi ülésen 
elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester  

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület 249/2007. (VIII. 30.) számú 
határozatával elrendelt   z á r t   ü l é s  tartására kerül sor.  
 
A zárt ülésrıl az SZMSZ-ben meghatározottak szerint külön jegyzıkönyv készült. 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A zárt tárgyalás befejezése után bejelenti, hogy a testület nyílt 
ülésen folytatja a munkáját. A zárt ülésen döntött a testület önkormányzati lakások 
értékesítésérıl, mellyel összefüggésben szükséges két helyi rendeletet is módosítani.  
 
Elsıként szavazásra bocsátja az  önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl 
szóló rendelet módosítására elıterjesztett tervezetet az írásos kiegészítés figyelembe 
vételével, illetve technikai módosításként az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
javaslatára javasolja a rendelet-tervezet 3. §-át kiegészíteni a Daru u. 2. sz. alatti ingatlannal, 
amely szerkesztési hiba folytán kimaradt a tervezetbıl.  
 
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 
33/2007. (………..) 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: Szavazásra bocsátja az  önkormányzati lakások bérletérıl szóló 
rendelet módosítására elıterjesztett tervezetet.  
 
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 
34/2007. (………..) 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.  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:  Lejárt határidejő határozat végrehajtása 
 
- Méltányossági közgyógyellátásra jogosultak körének felülvizsgálata 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 
áttekintette ezt a feladatot, és a jelentés szerinti javaslatot terjesztik a testület elé. A szociális 
pénzeszközök áttekintésénél a közgyógyellátásnál 77%-os volt augusztusig a felhasználás. 
Ezért kéri a bizottság, hogy a határozati javaslat szerint továbbra is tartsák napirenden ezt a 
kérdést, melyet a bizottság továbbra is prioritásként kezel.  
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K é r d é s e k    -    é s z r e v é t e l e k : 
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: A határozat pontosítására tesz javaslatot. A testület 
hatáskörérıl van szó, ezért azt a megfogalmazást javasolja, hogy a testület „…nem bıvíti a 
méltányossági közgyógyellátásra jogosultak körét.” 
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Mindenképpen foglalkozni kell a méltányossági alapon 
adható közgyógyellátási támogatással, növelni kell az e célra szánt keretet, mert nagyon 
komoly gondok vannak e téren a városban. Ezt gyakorló orvosként mondja, napi 
tapasztalataira alapozva. Ezért javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy 
„ jelenleg” nem bıvítik a jogosultsági kört.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti 
pontosításokkal bocsátja szavazásra az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
254/2007. (VIII. 30.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a 199/2007. (VI. 28.) sz. 
határozat végrehajtása során nem javasolja a 
méltányossági közgyógyellátásra jogosultak körének 
bıvítését. Felkéri az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságot, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a 
szociális pénzeszközök felhasználását, és amennyiben 
pénzügyi tartalék keletkezik e szakfeladaton, akkor tegyen 
javaslatot a közgyógyellátásra jogosultak körének 
bıvítésére.   
 
Határidı:  intézkedésre folyamatos 
Felelıs:  Dr. Rácz László bizottsági elnök 
 
 

NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésé- 
 nek I. félévi teljesítésérıl, és 2007. évi költségvetési rendeletének 
 I. félévi  módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a 
beszámolót. Figyelembe véve azt a helyzetet, ami az egész országban van, néhány kis 
csoporton kívül mindenkinek rossz, különösen az önkormányzatoknak is, és ennek 
függvényében vették figyelembe, hogy mit, hogyan tudtak csinálni, és azt állapították meg, 
hogy a 2007. I. félévi teljesítés az elvárásoknak megfelelıen alakult. Igaz, hogy az egyensúly 
úgy alakult, hogy a bevételi oldal nem teljesült teljes mértékben, tehát az idıarányosnál 
kevesebb, a kiadások kis eltéréssel az elvárásoknak megfelelıen alakultak. A bevételek 
elmaradásának okai között említhetı meg, hogy különösen a felhalmozási kiadások 
megjelenésével párhuzamosan még nem jelentek meg a bevételek, illetve adóbevételeknél is 
bevétel elmaradás jelentkezett. Azonban ezeket úgy értékelték, hogy az év második félévében 
teljesíthetık. Úgy értékelték, hogy hasonlóan alakult ez az elızı évekhez is, inkább a 
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harmadik negyedévben várhatók nagyobb mértékben adóbevételek. Az intézmények is 
tartották a kiadásaikat. Most az egyensúly megtartása érdekében likvidhitelt használtak fel, 
mely magas, de ez le fog csökkenni. A bizottság többségi véleménnyel támogatta a határozati 
javaslat és a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k :  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Nem akar elnök úrral vitázni, de a helyi adóbevétel elmaradása 
ötszöröse a tavalyinak. Az aljegyzı úgy nyilatkozott, hogy ezt megpróbálják behajtani. Az 
elıterjesztés azt mutatja, hogy a 2007. évi költségvetés elsı félévi teljesítése közel sem olyan 
kedvezı, mint ahogy ezt egyesek februárban levázolták. Ugyanis a város adósságállománya 
egy év alatt nulla forintról közel 170 millió Ft-ra emelkedett, annak ellenére, hogy több 
területen visszalépés történt. És ami még rosszabb, az elmúlt egy évben nem indult be olyan 
beruházás, fejlesztés, amit a jelenlegi városvezetés kezdeményezett. Ennél még nagyobb baj, 
hogy jelentısebb pályázati pénzeket nem sikerült befordítani a fejlesztésbe, és hitelbıl nem 
nagyon lehet fejleszteni. A költségvetésben egyes kiadások alul lettek tervezve, pl. energia, 
melyeket az enyhe tél ellenére is túlteljesítettek. Az a probléma szerinte, ami már látszódik a 
második félévben is, hogy a folyamatos forráshiányra az a válasz, hogy jelentıs 
vagyonértékesítés történik, illetve a város eladósítása a válasz. Elnök úr is azt mondta, és a 
beszámolóból is az tőnik ki, hogy az elvárt számok teljesülni fognak 2007-ben. Ennek örül, 
csak ez ellentmond annak, hogy amikor a múltkor a 150 millió hitelfelvételrıl beszéltek, azt 
mondták, azért kell felvenni, mert ennyi pénzre szüksége van a városnak. Közben ha 
megnézik a betervezett fejlesztéseket, a 150 millióból 80 millió nem valósul meg, és tegnap 
azt mondta az osztályvezetı asszony, hogy a város által eddig megelılegezett pénzek 
kezdenek visszafolyni, augusztusban közel 44 millió folyt vissza, tehát nem volt indokolt, 
megalapozott a 150 millió Ft-os hitel felvétele. Ezekbıl is lehet látni, hogy a hitel nem a 
fejlesztés finanszírozására kellett, hanem a mőködésre kellett fordítani egy részét.  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: Osztályvezetı asszonytól kérdezi, hogy pontosan 
mennyi az a normatíva kiesés, amennyivel Békés Város Képviselı-testülete kevesebb pénzt 
kapott a tavalyi évhez viszonyítva? Illetve mennyi a hivatalos infláció? 
 
VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: A költségvetés tervezésekor a 
lakosságszámhoz és mutatókhoz kötött normatívák összevont egyenlege 58 millió Ft-os 
hiányt mutatott az elızı évihez képest. Tehát ezen a jogcímen városunkba érkezı normatíva 
ennyivel volt kevesebb az elızı évhez képest.  
A hivatalos inflációról nincs naprakész információja pillanatnyilag.  
A 44 millió Ft-os felhalmozási jellegő bevétel a PEA pályázatból, a támogatótól befolyt 
összeg, melyre kiadások teljesültek. Az igaz, hogy a tavalyi évrıl áthúzódó pályázatok 
bevételei ebben az évben jórészt megérkeztek, de azért a hitelállományhoz kapcsolódva el 
szeretné mondani, hogy kétféle hitelállományról beszélhetnek. Az egyik a 
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó fejlesztési hitelállomány, amely egy valós probléma, 
amelyet az önkormányzatnak kezelni kell. A másik hitel a likvidhitelhez kapcsolódó, ami 
naponta mozgó állomány. A hitelállomány ilyen mértékő elszabadulását egyértelmően a 
tavalyról áthozott, és ebben az évben teljesítendı kötelezettségek teljesítése okozza.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselı: Kérdése polgármester úrhoz, hogy a pályázatokat ugyanazok a 
személyek, és hasonló színvonalon írják-e, mint 2006 októbere elıtt? A Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács pályázatai közül feltőnıen sok olyan FIDESZ-es önkormányzat 
van, amely alig kapott támogatást, vagy egyáltalán nem, MSZP-s önkormányzatoknak 
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csorgott pénz. Ezért nem hiszi, hogy Izsó Gábor polgármester bőne az, hogy nem nyernek a 
pályázataik.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Igen, ugyanazok a munkatársak írják a pályázatokat.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A likvidhitellel kapcsolatban az osztályvezetı asszony által 
elmondottak, és közötte nincs vita, csak végigolvasta az ÁSZ jelentését, és 2005-ben 115 
napon keresztül állt fent 47,4 millió Ft átlagos hitelállomány, 2006-ban ez már csökkent, 
szintén 115 napon keresztül állt fent 27,9 millió Ft átlagos hitelállománnyal. Ez évben január 
1-jétıl mostanáig majdnem 230 napon keresztül állt fent kb. 120-130 millió Ft-os átlagos 
likvidhitel állomány. Ezzel egyetért, hiszen ennek egy része kell a víziközmőre, fejlesztésre, 
mőködésre, azonban azt mondta a likvidhitel felvételénél, hogy jelen pillanatban nincs 
szükség 150 millió hitelre, mert nincs annyi fejlesztés a városban, és a pénzek egy része 
vissza fog térülni. Sıt, már folyamatban van, és erre nem kell felvenni hitelt. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként 
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 11 szavazattal – 4 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
255/2007. (VIII. 30.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2007. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl készített 
beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
A képviselı-testület 11 szavazattal – 4 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
35/2007. (…….) számú  r e n d e l e t e : 

 
A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL 
szóló 6/2007. (II. 23.) számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.  

 
 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Békés-tarhosi Zenei Napokról 
 
BENÉNÉ SZERETİ HAJNALKA  Kulturális Központ mb. igazgatója: Szóbeli 
kiegészítésében elıadja, bizottsági ülésen is beszéltek arról, hogy annak érdekében, hogy a 
jövıben is fenn tudják tartani ezt a nagyon fontos kulturális eseményt, pénzügyi 
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megalapozottságra lenne szükség. Ezért a képviselı-testület már most, legalább 
szeptemberben mondja ki, hogy a következı évben legalább a jelenlegi szinten támogatja a 
következı évben is a rendezvényt, amely alapot teremt arra, hogy idıben pályázatokat 
lehessen benyújtani.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és az igazgató asszony elıbbi felvetésével egyetértettek, hiszen fontosnak 
tartják a zenei napok megrendezését a jövıben is. Egyes pályázatoknál már késıi lenne a jövı 
februári döntés, amikor is a költségvetésrıl döntenek. Egyébként az elıterjesztést elfogadásra 
javasolja a bizottság a testületnek.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért maga is a felvetéssel, hiszen az évek óta jelenlévı nagy 
városi stratégiai rendezvényeket továbbra is fent kell tartani. Javasolja, hogy a következı 
testületi ülésre a Kulturális és Sport Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság is dolgozza ki, hogy 
mik azok a nagyobb események, amelyekre úgy gondolják, hogy hosszabb elıkészület 
szükséges, és esetleg egy állásfoglalást kiadnak, mert nem lehet ugyan látni elıre a jövı évi 
költségvetést, de egy nagyságrend erejéig határozzák meg ezen rendezvények megrendezését.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató 
elfogadását a szóbeli kiegészítésben elhangzottakkal együtt.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
256/2007. (VIII. 30.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a Békés-tarhosi Zenei 
Napokról szóló tájékoztatást elfogadja.  
 
Felkéri Kulturális és Sport Bizottságát, valamint Pénzügyi 
Bizottságát, hogy a jövı évi, stratégiai fontosságú, 
hagyományos városi nagy rendezvények megrendezését 
tekintse át, és tegyen javaslatot a finanszírozás 
nagyságrendjére.  
 
Határidı: értelem szerint 
  beszámolásra: 2007. szeptemberi testületi ülés 
Felelıs:  Vámos László Kulturális és Sport Bizottság  
  elnöke 
  Miklós Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 

NAPIREND TÁRGYA: E g y é b    e l ı t e r j e s z t é s e k 
 
1.) Önkormányzati kötvény kibocsátása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 1,5 
milliárd Ft értékő kötvény kibocsátására tett javaslatot.  
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BARKÁSZ SÁNDOR képviselı: Mivel az esetleges kötvénykibocsátás 6, vagy 10 évre 
szólna, célszerő lenne, ha az ajánlattevık az írásos ajánlatokat szóban is kiegészítenék, és 
tárgyalásokon történjen meg az összehasonlítás. Ezeken a tárgyalásokon a baloldali 
képviselık közül is kívánatos lenne legalább egy személy részvétele, mert képviselıi 
ciklusokon áthúzódó kötelezettségvállalás lenne, és teljes konszenzus szükséges.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Miért csak a testületi ülést megelızı napon kapták meg a 
képviselık ezt az anyagot? Már pénteken ki lehetett volna küldeni a többi testületi anyaggal 
együtt. Ugyan ez vonatkozik a korábbi, fejlesztési hitelfelvételt tárgyaló ülésre, akkor is csak 
elızı nap kapták meg az írásos elıterjesztést.  
 
Kérdése a jegyzıhöz, hogy a 150 millió Ft-os fejlesztési hitelfelvétel, a 300 milliós 
kötvénykibocsátás, melyekre testületi határozatok vannak, nem sérti-e az önkormányzati 
törvény 8. § (2) bekezdését, mely szerint a kötelezettségvállalás, a hitelfelvétel és járulékának, 
valamint kötvénykibocsátásnak a felsı határa a korrigált saját bevétel? Nem kell erre 
figyelemmel lenniük a hitelfelvételnél és a kötvénykibocsátásnál?  
 
Arról volt szó, hogy a fejlesztési hitelt az önkormányzat a saját számláján fogja elhelyezni és 
kamatoztatni. Kérdése, hogy ez így van-e? Vagy a fejlesztési hitelt, hasonlóan a 
vállalkozókhoz, számla ellenében hívhatja le az önkormányzat?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A válaszadásra felkéri a gazdálkodási osztályvezetıt.  
 
VÁCZI JULIANNA  osztályvezetı: Válaszában elıadja, a hitelképesség felsı határa egy éves 
adósságszolgálati kötelezettség. Ez Békés Város költségvetésének tervezésekor 350 millió Ft 
volt. Ez alatt a tıketörlesztést és kamatait kell érteni. Ebben az évben ez nem történt meg, 
tehát teljesen szabad keret. Az igaz, hogy ez az összeg Békés Város méreteihez képest 
rendkívül nagy szám, melyet nem szabad bevállalni. A hitelképesség felsı határa tehát mindig 
egy adott évre szól, nem pedig egy adott hitelfelvételre, vagy kötvénykibocsátásra, mely több 
évig elhúzódó pénzügyi mővelet, ugyanis azok tárgy évi adósságszolgálati kötelezettsége 
nyilván nem lesz 350 millió, illetve erre külön figyelni kell az önkormányzatnak, hogy egy 
évben mit vállal be. Véleménye szerint 100 millió Ft körüli az az összeg amit Békés Város be 
tudna vállalni, de ez csak egy nagyon vázlatos szám részérıl.  
 
A fejlesztési hitellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás még nem zárult le teljesen, jövı héten 
lesz döntés róla, ezért a beadott ajánlatok részleteirıl még nem tud nyilatkozni. Az összeg 
kamatoztatására vonatkozó kérdésre az a válasza, hogy ez majd a nyertessel megkötendı 
szerzıdés kérdése lesz.  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: A jelenlévık tájékoztatására, az esetleges félreértések 
elkerülése érdekében a Szalai úr által elmondottakra el kívánja mondani, hogy jelen 
pillanatban sem 150 milliós fejlesztési hitel nincs felvéve, sem 1,5 milliárd forintos kötvény 
nincs kibocsátva, csak tárgyalások folynak, illetve gesztus értékő ajánlás van, hogy ezen 
tárgyalásokban egy szocialista politikus is vegyen részt. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért Barkász Sándor képviselı javaslatával. Nagyon 
szeretné, ha ebben a kérdésben konszenzus alakulna ki, hiszen választási ciklust átívelı 
idıszakra vállal kötelezettséget az önkormányzat, próbál a fejlesztéseihez olyan forrást 
keríteni, amely nem kockáztatja a város mőködıképességét, és ebben a kollektív 
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bölcsességben nagyon számítanak a szocialista oldal segítségére is. Nyilván nem fognak 
belemenni olyanba, aminek a kimenetele kétséges lesz.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: A határozati javaslat pontosítására tesz javaslatot. 
Mivel nem most bocsátják ki a kötvényt, akkor úgy fogalmazzanak, hogy „elhatározza a 
testület a kötvénykibocsátást”. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért a javaslattal. A maga részérıl a pontos összeget sem 
javasolja most meghatározni, hanem egy „-tól –ig” összeghatárt, mivel a pénzügyi kondíciók 
vizsgálata szükséges ahhoz, hogy a bank javaslatot tudjon tenni. Nem kell feltétlenül a 
legmagasabb összeget felvenni, de ez 1-2 milliárd között mozoghat. A lényeg számukra a 
biztonság, hogy a tıkét vissza tudják fizetni, és ne hazárdírozzanak. Ezért minimum egy, 
maximum 2 milliárd felvételére vonatkozó tárgyalásokra kér felhatalmazást a testülettıl. 
 
VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: A bankoknak összegszerően kell 
megmondani, hogy mennyi összeget kívánnak kibocsátani, vagy legalábbis, milyen 
alternatívában gondolkodnak, hiszen a becsatolt adatok alapján mérlegeli az önkormányzat 
helyzetét, illetve a saját kockázatát. Most elvi állásfoglalás elégséges, de a konkrét 
ajánlatkérésnél konkrét összeget lesz szükséges megjelölni.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Elhangzott, hogy ennek van egy törvényi korlátja. 
Esetleg erre utaljanak a határozatban.  
 
VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: Ha ez a pénzügyi konstrukció megvalósul, a 
tıke zárolva lesz, és nem kerül az önkormányzat számlájára, hanem a banknál zárolt összeg 
maga kamatozik, akkor nincs kötelezettsége az önkormányzatnak, csak a kamatban, a 
tıketörlesztésben pedig az utolsó évben, de akkor már rendelkezésre fog állni a tıke is. Az 
árfolyamveszteség miatt pedig tartalékot kell képezni, erre számítani kell. Tehát ebben a 
technikai megoldásban nincs jelentısége a hitelképesség felsı határának.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez esetben a határozatban minimum 1, maximum 2 milliárd 
értékő kötvénykibocsátásra vonatkozó tárgyalásokra kér felhatalmazást. Megkérdezi Szalai 
László képviselıt, hogy vállalja-e a tárgyalásokban való részvételt?  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Most még nem nyilatkozik errıl.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a fenti pontosításokkal.  
 
A képviselı-testület 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
257/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
minimum 1, maximum 2 milliárd Ft értékben kötvény 
kibocsátását határozza el az elıterjesztés szerinti technikai 
megoldással.  
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Felkéri polgármesterét, hogy a kötvénykibocsátással, 
illetve befektetési alapokkal foglalkozó pénzintézetektıl 
ajánlatokat szerezzen be, és ezekrıl tájékoztassa a 
képviselı-testületet.  
 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
2.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és Szerveinek Szervezeti és 
    Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és a következı módosításokkal javasolja elfogadásra a 
rendelet-tervezetet:  
 
6. § (1) bekezdés második sorában: „…legfeljebb 5 percben szólhat hozzá…”, ugyanezen 
bekezdés harmadik sorában lévı szöveg kiegészül: „…2 perc idıtartamban reagálhat. 
Személyes érintettség címén a képviselı 2 percben szólhat hozzá.”. 
Az ötödik sorban lévı szöveg kiegészül: „…hangjelzéssel tájékoztat. Az idıkeretet a 
költségvetési tervezet, és a költségvetési beszámoló tárgyalása során nem kell alkalmazni.” 
Ez utóbbi javaslatot a bizottság támogatta, saját maga nem ért vele egyet.  
 
10. §: „- a Civil Szervezetek által az adott bizottságba megnevezett személynek,” 
 
A bizottság a fenti javaslatokat 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett támogatta.  
 
K é r d é s e k    -   é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Azt ı javasolta, hogy a költségvetési tárgyalásnál ne 
határozzanak meg idıkeretet, mivel a költségvetés, és a beszámoló önmagában olyan 
terjedelmes és sokrétő, hogy 5 percben nem tudják elmondani a véleményüket, javaslatukat.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja a rendelet-tervezetet az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
javaslatainak figyelembe vételével.   
 
A képviselı-testület 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
36/2007. (………..) 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.  
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3.) Az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság szintén megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
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 
37/2007. (………..) számú  r e n d e l e t e :  

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 

SZABÁLYOZÁSÁRÓL 
szóló 46/2006. (XII. 15.) számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.  

 
 
4.) A lakások elidegenítésébıl származó bevételek felhasználásáról szóló rendelet 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelet-tervezetet. A bizottsági ülésen felmerült, hogy 
a kamatokat is ezen a számlán helyezzék el, de mára tisztázásra került, hogy a kamatok 
felhasználása nem tartozik ebbe a körbe, azzal szabadon rendelkezhet az önkormányzat. 
 
VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: A fentiek indoklására elıadja, a 
lakástörvény a lakások elidegenítésébıl származó bevétel folyószámlán, elkülönített számlán 
történı egyösszegő elhelyezését írja elı. A jogszabály azt nem írja elı, hogy az ebbıl 
származó bevétel kamatait is lakáscélra kell fordítani. Ennek felhasználásáról a képviselı-
testület szabadon dönt.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Köszöni az indoklást, bár tudta, hogy mi van a törvényben. A 
javaslatot egyébként ı terjesztette elı azért, mert korábban állandóan azzal támadták ıket, 
hogy csökken ennek az alapnak az értéke. Gondolta, hogy most megfelelı támogatottságot 
kap ez a javaslat a bizottsági ülésen, de mivel nem így történt, már be sem terjesztette 
ezirányú módosító javaslatát.   
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság is megtárgyalta, ahol szintén felmerült ez a javaslat, ahol tisztázták a 
kérdést, és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Kérdése, egyáltalán milyen bevétel várható a lakások 
értékesítésébıl, és ezzel összefüggésben a kamatokból? 
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VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: Jelenleg még nem tudják megmondani, 
hogy a 45 lakásból ténylegesen mennyit tudnak értékesíteni, de a decemberi testületi ülésen 
már várhatóan látható lesz ez, melyrıl be fognak számolni a képviselı-testületnek. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
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 
38/2007. (………..) számú  r e n d e l e t e :  

 
A LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉBİL SZÁRMAZÓ 

BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.  

 
  
5.) A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl szóló rendelet módosítása 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: Egyetért a fák fokozott védelmével, de ennek vannak 
költségei. Ezek fedezete biztosított?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában javasolja, hogy ezek forrásának egy része legyen a 
kivágott fák értékesítésébıl származó bevétel, mivel elég sok fát ki kell vágni elöregedés 
miatt. Feltérképezték a város faállományát, melyet fel kívánnak újítani a lehetıségeik 
függvényében. 
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
rendelet-tervezetet.  
 
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 
39/2007. (………..) számú  r e n d e l e t e :  

 
A HELYI JELENTİSÉGŐ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

VÉDELMÉRİL 
szóló 4/1998. (III. 27.) számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.  
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6.) Védetté nyilvánítás kezdeményezése 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az volt a kérése, hogy valamilyen módon jelöljék is meg ezeket 
a fákat.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és mind a 11 fa védetté nyilvánításának elindítását javasolják. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A sportpályán lévı két szürkenyárral kapcsolatban aggályai 
vannak. Nagyon a pálya alákúszott a gyökere, már a 16-os vonal környékén jár, elszívja a 
nedvességet, és a kerítést is megemelte.  Nem öregek már túlságosan ezek a fák?  
 
KISS TAMÁS ügyintézı: A fakateszter készítése során jelezték nekik is ezt a problémát, és 
Molnár Józseffel megvizsgálták. Nem látták jelét annak, hogy a 16-os körül járna a fa 
gyökere. Az tény, hogy a kerítésben benne van fıleg az egyik fa, de ez balesetveszélyt, vagy 
egyéb komolyabb problémát nem okoz. A fák gallyazással, illetve odafigyeléssel, kezeléssel 
még hosszú ideig fenntarthatók.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Amennyiben a fák megjelölése mellett döntenek, akkor 
arborétum-szerően javasolja kis táblák letőzését, hogy az arra járókat ezzel tájékoztatni 
tudják. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A letőzés nem lenne szerencsés, mert hamar eltőnne, de majd 
gondolkodnak a megjelölés megfelelı módján.  
 
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 
258/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete javasolja a Békés város 
közigazgatási területén lévı, alábbi fák védetté nyilvánítását, és felkéri 
Békés Város Jegyzıjét, hogy a védetté nyilvánítási eljárást folytassa le. 
 
Védetté nyilvánításra javasolt fák: 
 
1.) Múzeum közben 2 darab vadgesztenye, hrsz. 2240, 2243 
2.) Vasútállomás területén lévı lepényfa, hrsz. 4027/7 
3.) Piac és Széchenyi tér 8. között lévı kıris, hrsz. 2287 
4.) Református templom udvarán lévı 2 db fenyı, hrsz. 17. 
5.) Farkas Gyula Közoktatási Intézmény melletti területen lévı tölgy, 

hrsz. 6597 
6.) Sportpályán lévı 2 db szürkenyár, hrsz. 3917/1. 
7.) Élıvízcsatorna Karacs T. utcai szakaszán, a jobb parton lévı 2 db 

szilfa, hrsz. 6914/2. 



 18 

8.) Élıvízcsatorna Fábián utcai híd melletti szakaszán, a bal parton 
lévı 2 db szilfa, hrsz. 5643 

9.) Élıvízcsatorna Karacs T. utcai szakaszán, a jobb oldalon lévı 
főzfa, hrsz. 6910 

10.) Egyenes út (Rosszerdıre vezetı földút) mellett lévı fehérnyár, 
hrsz. 0615 

11.) 0473/2. hrsz. területen lévı tölgyfa 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 
 

 
7.) Az Állami Számvevıszék jelentésének ismertetése, intézkedési terv elfogadása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és mind 
a tájékoztatót, mind a mellékelt intézkedési tervet többségi szavazással elfogadásra javasolja.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Gondolja, hogy kevesen olvasták végig a részletes anyagot, 
melyet maga részérıl végigolvasott. A gazdálkodással kapcsolatban különösebb problémája 
nem volt, mert ugyanazt állapította meg, amit a független könyvvizsgáló éveken keresztül, 
hogy a város költségvetése egyensúlyban volt, mőködési és felhalmozási hitelt nem vettek fel, 
kötvényt nem bocsátottak ki.  
 
Kérdése Jegyzı Asszonyhoz, hogy a testület beleavatkozhat-e a hivatal mőködésébe, hogy ki 
milyen munkát végez? Ugyanis az Állami Számvevıszék a feladatokat Polgármester Úrnak és 
a Jegyzı Asszonynak írta elı. Akkor miért szerepel a testület döntésében az, hogy kinek kell 
ezt elvégeznie? Szerinte ez a Jegyzı Asszony szuverén joga, hogy mely feladat elvégzésével 
kit bíz meg.  
 
Problémája volt viszont, és a tegnapi bizottsági ülésen is megkérdezte, hogy mennyire 
ellenkezett a város az ÁSZ megállapításaival szemben? Mert korábbi években is az volt a 
gyakorlat ellenırzéseknél, hogy sokszor nem volt igaza az ÁSZ-nak, és elismerte amikor 
vitatták. Átnézett egy-két dolgot most is, és nem biztos, hogy mindenben igaza volt az ÁSZ-
nak. Leírta, hogy pl. az intézményeknél nem volt a költségvetés készítéséhez megfelelı 
anyag. Nem tudja, hogy idén hogyan történt, de a korábbi években annyira részletes utasítás 
volt kiadva, hogy 30 pontban kellett kiszámolniuk, hogy hogyan jön ki a költségvetésük.  
 
Ezen kívül több szabályozás volt, ezt meg lehet találni, amikor tárgyalta pl. 2005. december 
14-én a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság, vagy a képviselı-testület is 2005. 02. 25-én tárgyalta 
ezeket a dokumentumokat. Ezek a dokumentumok esetleg elkallódtak, vagy nem kapták meg 
az ellenırök?  
 
Neki furcsa az, hogy nem volt leszabályozva az ellenjegyzés. Akkor megkérdezi, hogy mi 
alapján jegyezték eddig ellen a dokumentumokat, számlákat?  
 
Kérdése, hogy a budapesti irodából visszaérkezett-e a közbeszerzéssel kapcsolatos 
valamennyi dokumentum?  Be tudtak-e mutatni minden dokumentumot? 
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DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Arra a kérdésre, hogy felelısnek miért 
nem csak a polgármester és a jegyzı van megjelölve, és a hivatali apparátusból megjelöltek 
osztályvezetıt, aljegyzıt, elıadja, ha mindenhol a polgármestert és a jegyzıt jelölik meg, 
akkor is le lettek volna adva ezek a feladatok. Ha nem ıket jelölik meg, akkor a polgármester 
és a jegyzı a felelıs a hivatali munkáért. Igazából ez egy ütemterv, melyben jelezte, hogy mi 
a belsı munkamegosztás, személy szerint kire osztottak le feladatokat. Úgy gondolja, hogy ez 
nem törvénysértı, és a munkatársaiért ugyanúgy neki kell vállalnia a felelısséget. Szerinte ez 
technikai kérdés, és egy munkatervben megengedhetik maguknak. A kérdés további részének 
megválaszolására a gazdálkodási osztályvezetıt kéri meg.  
 
VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: Az ÁSZ vizsgálat megállapítására megtették 
az észrevételeiket, és úgy ítélték meg, hogy azzal kapcsolatban nem kell kifogásokat 
elıterjeszteni. Az ÁSZ nem az operatív munkát vizsgálta, hanem a szabályozottságot. Ez ellen 
nem tudtak kifogást tenni, mivel azok a dokumentumok, amelyeket az ÁSZ kért, nem álltak 
rendelkezésre. Megjegyzi, hogy a napi gyakorlat ellen nem talált kifogást az ÁSZ, azt rendben 
találta.  
 
A költségvetés készítésére vonatkozó kérdésre elıadja, az ÁSZ-nak nem az volt a kérdése, 
hogy milyen táblázatok, dokumentumok alapján szolgáltattak adatokat az intézmények, és 
készítették el az intézményi és önkormányzati költségvetést, hanem ennek a forgatókönyv 
szerint lebontását hiányolta. Ezt a költségvetési koncepció elfogadásától kezdıdıen kellett 
volna elvégezni egészen a költségvetés elkészítéséig. Ezt pótolni kell, meg fogják tenni.  
 
Ami az ellenjegyzés szabályozásra vonatkozó kérdést illeti, a polgármesteri hivatal 
ügyrendjében szabályozva volt, hogy kik jogosultak ellenjegyzésre, utalványozásra, hiszen az 
Államháztartásról szóló törvény ezt szabályozza. Az egyéni megbízások hiányoztak. Ezek 
elkészítése folyamatban van.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Véleménye szerint a határozati javaslatban akkor 
inkább úgy fogalmazzanak, hogy tudomásul veszik a Jegyzı Asszony intézkedési tervét.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Ez az anyag elég negatív, ezért javasolja, hogy tanuljanak 
belıle, ne fogadjanak el mindent.  
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Dr. Gosztolya Ferenc képviselı 
javaslatával kapcsolatban pontosan meg kell nézni, hogy mit ír elı az ÁSZ jelentés.   
 
VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: Az Állami Számvevıszék azt írja 
polgármester úrnak, hogy kezdeményezze, hogy a számvevıszéki jelentésben foglaltakat a 
képviselı-testület tárgyalja meg, és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében 
készíttessen intézkedési tervet a határidık és felelısök megjelölésével. Az intézkedési tervet 
az elfogadását követı 30 napon belül küldje meg az ÁSZ Békés Megyei Ellenırzı Irodája 
részére.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezek szerint pontos a határozati javaslat megfogalmazása, az 
intézkedési tervet el kell fogadni a képviselı-testületnek.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
határozati javaslatot.  
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Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Tóth Attila és Miklós Lajos képviselık 
elhagyták az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 13 fı.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
259/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
tudomásul veszi Békés Város Önkormányzata 2007. évi 
átfogó számvevıszéki ellenırzésérıl készült tájékoztatót, 
és elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı 
intézkedési tervet.  
 
Határidı:  az intézkedési terv szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
  Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı  
 
 
 

8.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a pályázat kiírását.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság szintén 
támogatja az elıterjesztést.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Felhívja a 
figyelmet a majdani méltányossági kérelmek támogatására, amely eddig is a bizottság 
hatáskörébe tartozott.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Miklós Lajos képviselı ismét jelen van, így a 
szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 14 fı. 
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
260/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete csatlakozik a 2008-ra 
meghirdetett Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírást 
a Városházi Krónikában teszi közzé. A támogatás forrását 
Békés város 2008. évi költségvetésében a szociális 
támogatások keretén belül biztosítja.  
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Határidı:  ütemterv szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
  Vámos László bizottsági elnök 
 
 

9.) Pályázat gyógycentrum létrehozására 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja 
a határozati javaslatot.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság is 
támogatta a határozati javaslatot.  
 
BARKÁSZ SÁNDOR képviselı: Nem ért egyet a pályázat benyújtásával, mert nem fognak 
nyerni. Csak akkor van remény, ha valamilyen norvég kapcsolattal rendelkeznek.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért Barkász képviselı úrral. Próbáltak is ez ügyben 
lépéseket tenni, hiszen Dr. Tóth József professzor úrnak, a város díszpolgárának vannak 
norvég kapcsolatai. Javasolja, adják be a pályázatot, hátha sikerrel járnak.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
261/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EGT 
és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében 
meghirdetett pályázati felhívásra önálló projekttel a Békés 
Városi Gyógycentrum kialakítására. A pályázat célja a 
lakosság színvonalas egészségügyi ellátását biztosító, 
rentábilisan üzemeltethetı gyógycentrum létrehozása 
korszerő infrastruktúrával, a gyógyulást elısegítendı 
csendes és családias légkörő környezetben. 
Az 3 528 765 € összköltségő beruházáshoz az igényelt 
támogatás 2 999 450,25 €. A szükséges 529 314,75 € 
önerıt Békés Város Képviselı-testülete 2009. és 2010. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
Határidı:  Pályázat benyújtására 2007. szeptember 24. 
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10.) Forgalmi rend változása 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyelıre csak tájékoztatásként kezeljék ezt az elıterjesztést, 
mivel a tegnapi bizottsági ülésen úgy foglaltak állást, ahol jelen volt a rendırkapitányság 
vezetıje is, hogy össze kell győjteni az összes javaslatot. 
 
 
11.) Magyar Posta Zrt. szolgáltatási rendje megváltoztatásának kezdeményezése 
 
MUCSI ANDRÁS képviselı: Szóbeli kiegészítésében elıadja, több választópolgár is 
megkereste az ügyben, hogy szeretnék, ha szombati napokon 13,00 óráig legyen nyitva. Ezért 
javasolja, hogy ezt is kezdeményezzék a Posta Zrt-nél. Ezt a javaslatát az Ügyrendi, 
Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság ülésén is elıterjesztette.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság a 
fenti kiegészítéssel együtt támogatta az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a fenti kiegészítéssel.  
 
A képviselı-testület 13 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
262/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
kezdeményezéssel él a Magyar Posta Zrt. felé, hogy 
Békés, Oncsa-telepen a postai szolgáltatás jelenlegi 
rendjét vizsgálja meg. 
 
Kezdeményezi továbbá, hogy a Magyar Posta Zrt. Békési 
Fiókja szombatonként 13,00 óráig tartson nyitva.  
 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
megbízza Erdıs Norbert alpolgármestert és Mucsi András 
képviselıt, hogy az ügyben a Magyar Posta Zrt-vel 
tárgyalásokat folytasson, és azok eredményérıl számoljon 
be a képviselı-testületnek. 
 
Határidı: 2007. szeptember 30. 
Felelıs: Erdıs Norbert alpolgármester 
  Mucsi András képviselı 
 

 
12.) Raktár sor 2. sz. alatti ingatlan ügyében hozott határozat visszavonása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a határozati 
javaslatot.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Kérdése, mi lesz a továbbiakban az ingatlan sorsa?  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A bizottsági ülésen is szóba került ez, és azt javasolják, hogy az 
októberi testületi ülésre készüljön javaslat ennek a védett épületnek a további sorsát illetıen.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezzel a kiegészítéssel bocsátja szavazásra 
az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
263/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Békés, Raktár sor 2. 
szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában hozott 
232/2007. (VII. 5.) sz. határozatának 2.) és 3.) pontját 
visszavonja, mert a használó az igénybevételi szándékáról 
lemondott. 
 
Felkéri polgármesterét, hogy az ingatlan hasznosítására az 
októberi testületi ülésre tegyen javaslatot. 
 
Határidı: azonnal, beszámolásra:  

2007. októberi testületi ülés 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

 
13.) Tiszteletdíjról való lemondás 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság is megtárgyalta a javaslatot, és azzal a kiegészítéssel javasolja 
elfogadásra, hogy a „…havi bruttó tiszteletdíjából…”  
 
VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: Javasolja, hogy az augusztus havi 
tiszteletdíjat szeptember havira módosítsák, mivel az augusztusit már számfejtették.  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: A felajánlás a Csuta Mővésztelep részére történik.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a fenti pontosításokkal.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
264/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
tudomásul veszi, hogy Erdıs Norbert alpolgármester 
szeptember havi bruttó tiszteletdíjából 30.000,- Ft összeg 
erejéig lemond.  
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Határidı: értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
  Váczi Julianna osztályvezetı 
 
 

14.) Városvédı és Szépítı Egyesület javaslatai 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és az 
írásos kiegészítés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja, azzal, a 2. pont esetében a 
határidı október 31. legyen. Ezzel a pontosítással javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Ha mindhárom feladat benne marad az 1. pontban, 
akkor javasolja kihúzni a „fontossági sorrendben” szövegrészt.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elhangzott javaslatokat figyelembe véve az alábbi 
módosításokkal javasolja elfogadásra a határozati javaslatot: 
 
1. A képviselı-testület az alábbi fontossági sorrendben támogatja 

� a Kossuth szobor körüli burkolat cseréjét, 
� a Niké szobor Kettıs-Körös töltésén való elhelyezését,  
� a Galéria mögötti torzó környezetének rendezését 

a 2008. évi költségvetés lehetıségének függvényében. 
 
2. A Cédulaház hasznosításának lehetıségeit október 31-ig megvizsgálja a képviselı-testület. 
 
3. Az Élıvíz-csatorna nevének megváltoztatásával a képviselı-testület egyetért, de a 
névváltoztatással járó költségeket jelenleg nem tudja felvállalni. A városi kiadványokban az 
Élıvíz-csatorna neve mögött zárójelben az (Ó-Fehér-Körös) név használata javasolt.  
 
Elsıként szavazásra bocsátja a módosító javaslatokat.  
 
A képviselı-testület 13 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
265/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Városvédı és Szépítı 
Egyesület javaslataira elıterjesztett határozati javaslattal 
kapcsolatban az alábbi pontosításokat fogadja el:  
 
1. pont esetében: „A képviselı-testület az alábbi 
fontossági sorrendben támogatja 
… 
… 
… 
a 2008. évi költségvetés lehetıségének függvényében. 
 
2. pont: A A Cédulaház hasznosításának lehetıségeit 
október 31-ig megvizsgálja a képviselı-testület. 
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3. pont: Az Élıvíz-csatorna nevének megjelenítése a 
következıképpen javasolt: Élıvíz-csatorna (Ó-Fehér-
Körös). 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti módosítások figyelembevétel szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
266/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Városvédı és Szépítı 
Egyesület javaslatai alapján az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A képviselı-testület az alábbi fontossági sorrendben 
támogatja 
� a Kossuth szobor körüli burkolat cseréjét, 
� a Niké szobor Kettıs-Körös töltésén való 

elhelyezését,  
� a Galéria mögötti torzó környezetének rendezését 

a 2008. évi költségvetés lehetıségének függvényében. 
 
2. A Cédulaház hasznosításának lehetıségeit október 31-ig 
megvizsgálja a képviselı-testület. 
 
3. Az Élıvíz-csatorna nevének megváltoztatásával a 
képviselı-testület egyetért, de a névváltoztatással járó 
költségeket jelenleg nem tudja felvállalni. A városi 
kiadványokban az Élıvíz-csatorna neve mögött zárójelben 
az (Ó-Fehér-Körös) név használata javasolt.  
 
Határidı:  értelem szerint  
  2. pont esetében beszámolásra:  
  2007. október 31. 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

15.) Belterületi utak aszfaltozása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság 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 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
267/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
1.) Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív 
Program „Önkormányzati és állami tulajdonú 
belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak 
fejlesztése” c. DAOP-2007.-3.1.1/B kódszámú kiírásra 
a „Békés-dánfoki lakóterülethez és Kishajó kikötıhöz 
vezetı útvonal felújítása (Borz u., Fürdısétány, Kırösi 
Csoma S. u. és Dánfoki út)” tárgyában 85%-os 
támogatás mellett. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 57.000.000 Ft, a 
megpályázott támogatás 48.450.000,-Ft, az összköltség 
85%-a. 
A pályázathoz szükséges 15% saját erıt (8.550.000,- 
Ft-ot) Békés Város Képviselı-testületének 2007. évi 
költségvetésérıl szóló 6/2007. (II. 23.) sz. rendeletének 
5. sz. melléklet 5. pontjában biztosítja. 
 

2.) Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív 
Program „Önkormányzati és állami tulajdonú 
belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak 
fejlesztése” c. DAOP-2007.-3.1.1/B kódszámú kiírásra 
„Békés belterületi lakossági utak aszfaltozása 14 
utcában” tárgyban 85%-os támogatás mellett. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 74.400.000 Ft, a 
megpályázott támogatás 63.240.000,- Ft, az összköltség 
85%-a. 
A pályázathoz szükséges 15% saját erıt (11.160.000,-
Ft-ot) Békés Város Képviselı-testületének 2007. évi 
költségvetésérıl szóló 6/2007. (II. 23.) sz. rendeletének 
5. sz. melléklet 5. pontjában biztosítja. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 
 
16.) Gyepmesteri telep mőködtetése 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést, melyben foglaltakkal maximálisan egyetértettek. A 
gyepmesteri telep jelen állapotában alkalmatlan a feladat ellátására. Továbbá a kóbor kutyák 
állategészségügyi felügyelete nem biztosított, ezért ezt a kérdést nagyon komolyan kell venni, 
hiszen komoly veszélyt jelenthet a veszettség, illetve naponta történnek kutyaharapások, és 
esetlegesen komoly kártérítési összegeket kell az önkormányzatnak fizetni. Jegyzı Asszony 
jelen volt a bizottsági ülésen, és ígéretet tett arra, hogy a gyepmesteri telep körüli problémák 
záros határidın belül megoldódnak.   
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MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslat mindkét pontját.  
 
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 kóbor kutyák befogása és elhelyezése a legnagyobb 
gond. A befogás tekintetében szigorúan el kell járni a jogszabályi elıírások szerint. 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A gyepmesteri telep valóban alkalmatlan, hiszen több 
mint 10 évig engedély nélkül mőködtették. Most kell szembesülniük azzal, hogy komoly 
anyagiakat kell ráfordítani, hogy az elıírások szerint mőködjön. A kóbor kutyákat illetıen 
örüljenek, hogy kutyaharapás miatt nem lépett fel még senki sem kártérítési igénnyel az 
önkormányzattal szemben.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

268/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 
 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 
kötelezı állategészségügyi (gyepmesteri) feladatok 
ellátásra a Békés Város külterületén lévı 0329/2. és 
0329/3. helyrajzi számú területeket jelöli ki a rajta lévı 
ingatlanokkal együtt, és egyben felhatalmazza 
polgármesterét a további, a jogszabályi feltételek 
kialakítását célzó intézkedések megtételére. 

 
2. A képviselı-testület a hatósági engedélyek megszerzése 

miatt felmerülı kiadásokról költség-kalkuláció 
kidolgozását és a megvalósítás idıbeli ütemezést kéri 
bemutatni a testület 2007. szeptemberi ülésére.  

 
Határidı: az 1. pont esetében: azonnal  

a 2. pont esetében: a testület szeptemberi 
ülésére 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 Váczi Julianna osztályvezetı 

 
 
17.) Kamut község kérelme állati tetemek elszállítása ügyében 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és azzal 
a módosítással javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, hogy a mellékelt megállapodást 
határozott idıre, 1 évre kössék meg, és egy év után visszatérnek rá.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság is 
megtárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot.  
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K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
DR. PÁSZTOR GYULA képviselı: Kérdése polgármester úrhoz, hogy meddig kell a 
békésieknek elviselni, hogy a környezı települések idehozzák a szennyvizet, a dögöt, és 
Békés Város pedig gondoskodik ezen intézmények fenntartásáról, felújításáról, vagy 
létrehozásáról? Ugyanakkor ha ezeknek a településeknek bármi másban kellene csatlakozni a 
városhoz, pl. iskolához, akkor viszont csak hitegetnek, és elmennek máshová. Az igényes 
települések a saját szemetüktıl szabadulnak, nemhogy befogadó telepként mőködjenek. A 
maga részérıl biztosan nem fogja megszavazni sem ezt, sem hasonlót. Mennyivel fognak 
hozzájárulni ezek a települések az elıbb tárgyalt dögtelep létesítéséhez? Vagy a korábban 
tárgyalt szennyvíztisztító fenntartásához?  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Remélik, hogy egy éven belül megoldódik a dögtelep helyzete, 
másodszor adják be az állati hullák kezelésére kiírt pályázatot a kistérség keretén belül, most 
már remélik, hogy nagyobb sikerrel. Vésztıvel is társultak ez ügyben. Ezért javasolják most 
egyelıre egy évre megkötni a megállapodást.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosítás figyelembe vételével. 
 
A képviselı-testület 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi 
határozatot hozza:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

269/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Kamut községben keletkezett 
állati tetemeket ártalmatlanítás céljából a békési 
lerakóhelyre szállítsák. Felhatalmazza polgármesterét a 
megállapodás megkötésére. 
 
Határidı:  szerzıdéskötésre 2007. szeptember 30. 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
  Váczi Julianna osztályvezetı 
 
 

18.) Dr. Tamási Adrien gyermekorvos megbízási szerzıdése 
 
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 
elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és azzal a módosítással javasolja elfogadásra a határozati 
javaslatot, hogy a testület ne „mondja fel”, hanem „kezdeményezze a szerzıdés közös 
megegyezéssel történı megszüntetését”. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti módosítás 
figyelembe vételével szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
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A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
270/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza 
Polgármesterét, hogy kezdeményezze a Tamási és Kovács 
Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel a 4. sz. házi 
gyermekorvosi körzetben a házi gyermekorvosi feladatok 
ellátására kötött szerzıdés közös megegyezéssel történı 
megszüntetését, és kössön szerzıdést a hatályos 
jogszabályok alapján a területi ellátási kötelezettség 
szerinti házi gyermekorvosi feladatok ellátására a 
mőködtetési joggal rendelkezı Dr. Tamási Adrien 
gyermekorvossal.  
 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 
 
19.) Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. részvénycsomagjának önkormányzati  
tulajdonba kerülésével kapcsolatos igénybejelentés 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat 
mindhárom pontját elfogadásra javasolta egyhangú szavazással.  
 
K é r d é s e k    -    é s z r e v é t e l e k : 
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Úgy tudja, hogy a Volán társaságok eléggé le vannak 
pukkanva. Kérdése, hogy az esetleges veszteséget is vállalniuk kell arányosan, ha 
tulajdonossá válik az önkormányzat? Illetve kötelesek lesznek üzemeltetni? 
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: Valóban vannak olyan megyék, ahol a Volánok 
mínuszosak, ellenben a Békés Megyei Körös Volán az egyik legjobban prosperáló társaság, jó 
a vezetés is, és ha részarányhoz jutna belıle az önkormányzat, azzal jól járna.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 13 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
271/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

egyetért azzal, hogy az állam tulajdonában lévı vállalkozói 
vagyon értékesítésérıl szóló 1995. évi XXXIX tv. 69/A § (7) 
bekezdése alapján a Körös-Volán Autóbuszközlekedési zRt 
jelenleg az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı 
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Részvénytársaság – a munkavállalói részvényhányadot ide 
nem értve - kezelésében lévı részvénycsomagja teljes 
egészében a Békés megyei települési önkormányzatok és a 
Békés Megye Önkormányzatának meghatározott arányok 
szerinti tulajdonába kerüljön, térítés nélküli vagyonátadással. 

E cél megvalósítása érdekében Békés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
állam tulajdonában lévı vállalkozói vagyon értékesítésérıl 
szóló 1995. évi XXXIX tv. 69/A § (7) bekezdésében 
foglaltak alapján a helyi önkormányzati feladatok ellátását 
hatékonyan szolgáló Körös Volán Autóbuszközlekedési zRt 
állami tulajdonban lévı részvénycsomagja 50% + 1 arányú 
részének - a munkavállalói részvénytulajdont ide nem értve - 
a megye lakosságának egészéhez viszonyított, településre 
vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelıen (ebbe 
beleértve a megyei jogú város lakosságát is) kivételesen 
indokolt térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó igényét bejelenti. 

2. Amennyiben a társaság térítés nélküli tulajdonba 
adására a megállapodással érintett egyéb önkormányzatok 
bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli 
vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá esı 
részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy Békés Város 
Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli 
átvételére kötelezettséget vállal. 

3. A tulajdonjog átruházásával a tevékenységi kör és a 
jelenlegi foglalkoztatási szint fenntartására vonatkozó 
kötelezettségvállalás és az ezekkel összefüggı biztosíték 
nyújtásával kapcsolatos szerzıdést Békés Város 
Önkormányzata az ÁPV Rt.-vel megköti. 

 
Határidı:  Értelem szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 
 
20.) EEI és Rendelıintézet igazgatói kinevezése 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az érintett írásban hozzájárult a nyilvános tárgyaláshoz.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: Mint pályázó, bejelenti személyes érintettségét, és azt, hogy 
a szavazásban nem vesz részt.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és a pályázó pályázatát elfogadásra 
javasolja.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja: A bizottság 
megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta Dr. Rácz László igazgatói kinevezését. A bizottság 



 31 

ülésén részt vett a közalkalmazotti tanács képviselıje, Dr. Kovács Péter, és szintén 
egyhangúlag támogatta nevezett kinevezését.   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester:  Javasolja, hogy az intézményvezetı garantált illetményét a Kjt. 
szerint határozzák meg, amely jelenleg 247.500,- Ft. 
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati 
javaslatot az illetményre vonatkozó javaslattal együtt.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: (Dr. Rácz 
László képviselı nem vett részt a szavazásban) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
272/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testület a Békés Városi Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet igazgatójává 
2007. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig Dr. Rácz 
Lászlót nevezi ki. Garantált illetményét 247.500,- Ft/hó, 
vezetıi pótlékát 39.200,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Határidı:  értelem szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
21.) Békés Városi Kulturális Központ igazgatói kinevezése 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és azzal a módosítással javasolja elfogadásra a Kulturális és 
Sport Bizottság határozati javaslatát, hogy abban a név ne szerepeljen, mivel két pályázó van, 
ezért a testület joga eldönteni, hogy mely pályázót nevezi ki. Ennek megfelelıen a bizottság 
jelenlévı tagjai 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatták ezt a határozati javaslatot.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta a pályázatokat a kiegészítésben említett szakszervezeti és közalkalmazotti tanács 
képviselıjével, és a lezajlott szavazásban a két pályázó közül Benéné Szeretı Hajnalkát 4:3 
szavazati aránnyal támogatta.   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi, hogy a pályázók ki kívánják egészíteni 
pályázatukat? 
 
PALYOV PÁL pályázó: A bizottsági ülésen két kérdést tettek fel részére. Az egyik, hogyan 
tudna átjárni Békésre? Ezt saját gépkocsival, illetve autóbusszal is meg tudná oldani.  
A másik, hogy ismeri-e a város kulturális életét? A válasza az volt, hogy igen, ismeri, hiszen 
interneten ez nyomon követhetı. Megnézte a város honlapját, és meglepetésére jó érzéssel 
vette tudomásul, hogy a város közmővelıdési feladatairól alkotott rendeletében felsorolt 
feladatok megegyeznek a pályázatában leírtakkal. Ezt valóban utólag olvasta el, a pályázata 
beadása után.  
A pályázatában leírtakat nyomatékosan meg kívánja erısíteni. Úgy érzi, hogy szakmai 
felkészültségével, ügyszeretetével, kapcsolatrendszerével a pályázatában leírtak szerint fel 
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tudná lendíteni a város kulturális életét, és képes lenne vezetni a Kulturális Központot. Kéri a 
testületet, hogy pályázatát fogadják el.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıket, van-e valakinek kérdése a 
jelöltekhez. Mivel kérdés nem hangzott el, szavazásra bocsátja elsıként Benéné Szeretı 
Hajnalka igazgatói kinevezését.  
 
Megállapítja a szavazás eredményét: 6 igen, 1 nem, 7 tartózkodás, mely alapján kimondja a 
testület határozatát:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
273/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete minısített többségő 
szavazat hiányában nem fogadja el Benéné Szeretı 
Hajnalkának a Békés Városi Kulturális Központ igazgatói 
állására benyújtott pályázatát.  
 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja Palyov Pál igazgatói kinevezését.  
 
Megállapítja a szavazás eredményét: 0 igen, 9 nem, 5 tartózkodás, mely alapján kimondja a 
testület határozatát:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
274/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete minısített többségő 
szavazat hiányában nem fogadja el Palyov Pálnak a Békés 
Városi Kulturális Központ igazgatói állására benyújtott 
pályázatát.  

 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel egyik pályázó sem kapta meg a minısített többséget, a 
pályázat eredménytelen lett, és döntenie kell a testületnek új pályázat kiírásáról.  
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy 
a jelenlegi igazgató megbízása a pályázat eredményes befejezéséig szól, tehát részére nem 
szükséges most újabb megbízást adni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja az elızı pályázatban kiírtaknak megfelelıen, 
ugyanazon feltételekkel meghirdetni az igazgatói állást, melyet szavazásra bocsát.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Mucsi András képviselı elhagyta az üléstermet, 
így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 13 fı.  
 
A képviselı-testület 13 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
275/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 
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Békés Város Képviselı-testülete a Békés Városi Kulturális 
Központ igazgatói állására pályázatot ír ki ezen határozat 
melléklete szerint. 
 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
  pályázat elbírálására:  

2007. decemberi testületi ülés 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület 249/2007. (VIII. 30.) számú 
határozatával elrendelt  z á r t   ü l é s   tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 
ülésterem elhagyására.  
 
A zárt ülésrıl az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelıen külön jegyzıkönyv készült. 
 
A zárt ülés befejezése után a testület nyílt ülésen folytatja munkáját az elfogadott napirendnek 
megfelelıen. 
 
22.) Beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft munkájáról 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elért 6. hely mindenképpen elismerésre méltó, és 
támogatandó az önkormányzat részérıl. Kéri, hogy ezt az elért helyet használja fel a Kft 
további szponzorok felkutatására, és tegyen lépéseket a pénzügyi helyzet stabilitására, melyre 
ígéretet kaptak. Ezeket a lépéseket azonban folyamatosan figyelemmel kíséri a testület, hiszen 
komoly kiadást jelent a költségvetésnek. Ugyanakkor a költségvetésben jóváhagyott összeget 
nincs szándékában megemelni a testületnek, mert nincs mibıl. Tehát a Kft akkor tud 
mőködni, ha az eredeti költségvetésen belül maradva a saját bevételeit növeli.  
 
Felkéri az ügyvezetıt, hogy adjon szóbeli tájékoztatást a folyamatban lévı szponzori 
tárgyalások eredményérıl, várható kimenetelérıl.  
 
BÉKÉSI MIHÁLY  a Békési Férfi Kézilabda Kft ügyvezetıje: A vezetés és a dolgozók azon 
tevékenykednek, hogy a költségvetésüket próbálják meg tartani, illetve kiegészíteni 
szponzorok felkutatásával. Sikerült három olyan menedzsert találni, akik ún. 
szponzorkeresésben segítenek.  
 
Hogy a tájékoztató ilyenre sikeredett, az az oka, hogy a bajnokság véget ért, 6. helyen 
végeztek, és elkezdıdtek a szabadságolások. Különbözı ajánlatokat tettek, kb. 40 céget 
kerestek meg, belföldi, külföldit egyaránt, de a szabadságolások miatt konkrét ígéreteket nem 
kaptak, bár többségük reményt keltı. Van arra esélyük, hogy talán a kiesı 10 millió Ft-ot meg 
tudják szerezni. Tárgyalnak az EON-nal, a Körös Volán Zrt-vel, ma jelentkezett egy olasz 
sportszergyártó cég, aki ígérte azt, hogy ha az ı szerelését használják, akkor két évig ruházza, 
illetve felszereli a békési kézilabdásokat. Ezen kívül tárgyaltak a Budapest Bank Békéscsabai 
Fiókjával, illetve a Budapest Bankkal, amely a Kézilabda Ligának a lebonyolítója, fı 
szponzora. Egy hónap múlva már konkrétabb dolgokról tudnak beszámolni, mert akkor már 
nem tudnak kitérni a válasz elıl a felkért szponzorok, nyilatkoznak, hogy vagy tudnak 
segíteni, vagy nem. Egész nyarukat a szponzorok keresésére használták fel. Annál is inkább 
fontos volna támogatók szerzése, mert most alakul ki Békésen az az alulról való építkezés, 
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amit röviden vázolt a tájékozatóban. Sajnos az árak állandóan emelkednek, és csak a 
játékosok megszerzése közel másfél millióba kerül. Olyan elıre nem látható kiadások 
merültek fel, amiket elıre nem lehetett tervezni, de mindenképpen azon lesznek, hogy ezt 
megpróbálják kompenzálni. A csapat jó, szép eredményeket ért el. Legutóbb az algír csapatot 
verték meg Debrecenben, és elnyerték Debrecen Város Nagydíját. Úgy ítéli meg, hogy az 
elmúlt évhez hasonló, ha nem jobb a csapat ereje. Kéri a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy 
mindenki a maga területén valamilyen szinten próbáljon segíteni a szponzorok keresésében. 
További új lehetıség, hogy az RTL Sport a labdarúgással felbontotta a szerzıdést, és a 
kézilabdával akar többet foglalkozni, ami azt jelenti, hogy minden egyes NB I-es csapatot 
felkeresnek, és kb. 30 percet adnának minden csapatnak a bemutatkozásra, szponzorok 
szereplésére, és ezen kívül még 2,5 perc szabad reklámot is biztosítanak.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Saját maga is próbált, és próbál közbenjárni a szponzorok 
keresését illetıen, és bízik benne, hogy egy hónap múlva már konkrét támogatókról tudnak 
beszámolni.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A tegnapi bizottsági ülésen 
foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és a szakmai munkáról egyöntetően elismeréssel nyilatkoztak. 
Kérik, hogy a szeptemberi ülésre készítsen egy beszámolót a szponzorokról a Kft. Most 
tájékoztatóként fogadják el a beszámolót.  
 
BARKÁSZ SÁNDOR képviselı: Elhangzott, hogy közel 10 millió Ft hiányzik az éves 
keretbıl. Legalább vázlatosan jó lett volna látni a Kft költségvetésének alakulását. Mennyi az 
éves költségvetés?  
 
BÉKÉSI MIHÁLY  ügyvezetı: Legalább 50 millió kell ahhoz, hogy a bajnokságot be lehessen 
fejezni. Ez az önkormányzati és a leendı szponzori támogatásokból tevıdik össze. Nem akart 
pontatlan számokat mondani most, de tájékoztatásul elıadja, hogy pl. a Budapest Bank 1.800 
eFt-ot , a Körös Volán 500 eFt-ot ad szeptember 15-ig, ez már konkrét szám.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdése a gazdálkodási osztályvezetıhöz, hogy az 
önkormányzat eddig mennyit utalt át?  
 
VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: A Kft 24 millió Ft-os eredeti támogatását 29 
millióra emelték meg. Június 30-ig 21.500 eFt-ot fizettek ki, július 9-én 800 eFt-ot, augusztus 
10-én 1.600 eFt-ot, ez összesen 23.900 eFt. Meg kell jegyeznie, hogy év végén volt 7,1 millió 
Ft függı kiadás, de ebbıl már 3,1 milliót lekönyveltek, az ún. adósság 4 millió Ft, ami azért 
van még nyilvántartva, mert tavaly decemberben kért elıleget a 2008. évi szponzori pénzek 
terhére a Kézilabda Kft, ezért ezt függıként kezelik, nem végleges kiadás. Ha ez a 4 millió Ft 
a szponzori pénzekbıl visszafizetésre kerül az önkormányzatnak, akkor még 5,1 millió Ft 
támogatást tud biztosítani az önkormányzat.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Véleménye szerint két megoldás van. Az egyik, hogy odaadja 
ezt a 4 milliót támogatásként és nem kéri vissza az önkormányzat, vagy pedig odaadja jövıre, 
ha támogatni akarja a Kft-t.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a testület nevében a tájékoztatót, melynek 
elfogadását szavazásra bocsátja.  
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Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Gosztolya Ferenc képviselı másirányú 
elfoglaltsága miatt eltávozott, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 12 fı. 
 
A képviselı-testület 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
282/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Békési Férfi Kézilabda 
Kft tevékenységérıl készült beszámolót elfogadja.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

23.) Békés megyei belvízprogram folytatása II.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság 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 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
283/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 
„belvízrendezés az élhetıbb településekért” (Komplex 
belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a 
csatlakozó társulati csatornán I. ütem) címő projekt 
tervezési munkáira 2007. évben 6.672 eFt-ot, valamint a 
210/2007. (VI. 28.) számú határozatában szereplı projekt 
elıkészítési munkák költségére 877 eFt-ot biztosít a 150 
millió forintos fejlesztési hitelkeret terhére. 
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

 
24.) A mezei ırszolgálatról szóló rendelet módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelet-tervezetet. 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
40/2007. (……...) számú   r e n d e l e t e : 

 
A MEZEI İRSZOLGÁLATRÓL 

szóló 5/2007. (II. 23.) számú rendelet 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 

képezi.  
 
 

25.) 4644 és 47-es utak csomóponti kialakítása 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Egyetért a tiltakozással, egyben felháborodását is kifejezi, mert 
nagyon balesetveszélyes az a csomópont.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Mivel Mezıberényt is érinti az 
ügy, javasolja, hogy ıt is kérjék fel a tiltakozásra. Maximálisan támogatja a határozati 
javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Mészáros Sándor képviselı másirányú 
elfoglaltsága miatt eltávozott, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 11 fı. 
 
A képviselı-testület 11 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
284/2007. (VIII. 30.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
tiltakozását fejezi ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı 
ZRt által DA/KA/397/30/2007. ikt. sz. alatt a Nemzeti 
Közlekedési Hatóságnál engedélyeztetett 47-es számú fıút 
115+961 km szelvényében tervezett csomópont-
megoldással kapcsolatban. Kéri a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztı ZRt-t, hogy az útkeresztezıdést körforgalmú 
csomópontként építse meg, kezdeményezze az építési 
engedély ezen tárgyú eltérés engedélyeztetését. 
 
Határidı: továbbításra azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
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Interpellációkra adott válaszok: 
 
- Pataki István képviselı interpellációjára adott válasz – Fábián utcai burkolatjavítás 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselı: A választ elfogadja.  
 
- Szalai László képviselı interpellációjára adott válasz – nyugdíjas munkavállalók 
foglalkoztatásával kapcsolatban 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Nem tudja, hogy polgármester úr ismeri-e azokat az adatokat, 
amelyeket neki nem adott meg? Mert ha nem ismeri, az nagy baj, ugyanis polgármester úr 
nyilatkozott arról, hogy nyugdíjasokat fognak elküldeni. Nem neveket kért, csak számokat. A 
választ nem fogadja el. 
 
- Tóth Attila képviselı interpellációjára adott válasz – Alsókörgáti út kátyúzása 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselı nincs jelen, de gondolja, hogy elfogadja a választ, 
mert nem jelzett elıre ez ügyben.  
 
B e j e l e n t é s e k   -   i n t e r p e l l á c i ó k : 
 
- SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Mivel hatályba fog lépni az SZMSZ új módosítása, gondolja, 
hogy kérhet tájékoztatást a város jegyzıjétıl is ebben a témakörben, mint a legnagyobb 
intézmény vezetıjétıl, hogy a polgármesteri hivatalban hány nyugdíjas korúnak szőnik meg a 
munkaviszonya ebben az évben, és vesznek-e fel helyette új munkavállalókat?  
 
- A köztisztviselıkön kívül mennyi személlyel, céggel, milyen költséggel, milyen feladattal, 
ki kötött szerzıdést az Államháztartás végrehajtásáról szóló tv. 59. §. (10) bek. alapján 
szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerzıdéssel, számla ellenében történı 
igénybe vételével történı munkavégzésre 2007-ben?   
 
- Békésen növekedett a munkanélküliség, ezért számára így érthetetlen, hogy valaki e-mail-
ben megkereste a Békési Polgármesteri Hivatalt, amely munkahelyteremtı beruházást ígért, 
illetve kérte az illetékes nevét, erre miért nem reagált a Békési Polgármesteri Hivatal? Ez 
újságban is megjelent.  
 
- Felmerült a Kulturális és Sport Bizottság ülésén is, hogy a Roma Koordinációs Tanács 150 
ezer Ft-ból ösztöndíj támogatást ad a jól tanuló roma gyerekek számára. Ezzel semmi 
problémája nincs, de azt kérdezi polgármester úrtól, hogy támogatja-e azt a javaslatot, amit a 
bizottsági ülésen is elmondott, hogy Békésen valamennyi hátrányos helyzető gyermek, 
származásra való tekintet nélkül hasonló önkormányzati támogatásban részesüljön? 
 
- Polgármester úrtól kérdezi, hogy érvényes-e a dánfoki sportközponttal kapcsolatos 
képviselı-testületi határozat, illetve a költségvetési koncepció 7. pontja, mely szerint 
közbeszerzést kell kiírni Dánfokra?  
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- MUCSI ANDRÁS képviselı: A holnapi nap folyamán az SZMSZ-nek megfelelı írásban is 
beterjeszti az alábbi interpellációja szövegét, és arra buzdítja a képviselı-társait, hogy tartsák 
be a saját házszabályukat.  
 
A Farkas Gyula közoktatási intézmény Hızsı utcai telephelyén a két épület között az úttesten 
elég nagy mérető kátyúk vannak, és kéri a hivatal eljárását ennek kijavítására maga, illetve 
kerékpározó kollegái nevében.  
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Köszöni Mucsi András képviselı 
figyelmeztetését, valóban a hatályos SZMSZ szerint írásban is be kell nyújtani ezeket az 
interpellációkat. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a válaszadásra kötelezett 
megtagadhatja a válaszadást, mondván, hogy nem kapta meg az SZMSZ szerint értékelhetıen 
az interpellációt.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a 
képviselık munkáját, a testület ülését befejezi.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

   Izsó Gábor      Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
   polgármester        jegyzı  
 
  


