
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. március 29-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. Gosztolya Ferenc, Dr. Rácz László, Dr. Farkas 
 István 
 
 Dr. Baji Mihály aljegyzı 

Antal Károly rendırezredes, a Békés Megyei Rendırkapitányság 
gazdasági igazgatója 
Ladányi Zoltán Városi Rendırkapitányság vezetıje 

 Farkas Lászlóné Eötvös József Általános Iskola igazgatója 
 Palatinus Pál Karacs Teréz Általános Iskola igazgatója 
 Erdısné Sági Mária Városi Könyvtár igazgatója 
 Farmasiné Mészár Anna Városi Óvoda gazdaságvezetıje 
 Kis Eszter Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola igazgatója 
 Szegfő Katalin Békési Újság 
 Szőcs Gáborné Civil Ház 
 Váczi Julianna Pénzügyi Osztály vezetıje 
 Keresztesi Gáborné Mővelıdési, Sport és Népjóléti Osztály 
 vezetıje 
 Dr. Gebei Szabolcs Városi Gyámhivatal vezetıje 
 Márkus Katalin Titkársági és Szervezési Osztály vezetıje 
 Nagy József  Városüzemeltetési Osztály vezetıje 
 Gál András Beruházási és Építési Osztály vezetıje 
 Csökmei László Erik városi fıépítész 
 Dr. Takács Éva, Salamon Anikó, Sápi András,  
 Barna Barbara, Kálmán  Tibor, Gyebnár Péter, Ilyés Péter 
 Csarnai Mihály a Polgármesteri Hivatal munkatársai,  
 Dr. Gyıri Gabriella, Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka, 
 Dr. Tóth Kálmán pályázók 
 meghívottak 
 
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  mind a 17 képviselı 
jelen van. 
 
Napirend elıtti szólásra jelentkezett Békési Mihály, a Békési Férfi Kézilabda Kft ügyvezetıje, 
akinek megadja a szót. 
 
BÉKÉSI MIHÁLY  a Békési Férfi Kézilabda Kft ügyvezetıje: Nagy tisztelettel és szeretettel 
meghívja a képviselıket a Békésen, szombaton 18 órakor lejátszásra kerülı Békés-
Nyíregyháza NB I-es bajnoki férfi kézilabda mérkızésre, amely a mostani bajnokság 
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alapszakaszának utolsó mérkızése, és az azt követı baráti vacsorára. A csapat jelenleg a 7. 
helyen áll, ha gyıznek a mérkızésen, akkor a 6. helyen zárják az alapszakaszt, és ettıl 
függıen fognak a rájátszásban részt venni, melyben reményeik között az elsı 8 helyen tudnak 
majd végezni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását 
azzal, hogy javasolja levenni a mai ülés napirendjérıl a IV/9., IV/15. és IV/15/1. sorszámú 
egyéb elıterjesztéseket. Javasolja továbbá, hogy a III/3., IV/19-24. sorszámig terjedı 
elıterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják meg, mivel azok egyrészt személyi, másrészt az 
önkormányzat vagyonának hasznosításával kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak, illetve az 
érintettek kérték a zárt tárgyalást. 
 
Tárgyalási sorrend módosítást javasol: a IV/17. sorszámú egyéb elıterjesztést közvetlenül a 
IV/4. sorszámú egyéb elıterjesztés után javasolja megtárgyalni, mivel az elıterjesztések 
összefüggenek.  
 
K é r d é s e k    -    é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Mivel a IV/15. sorszámú, útaszfaltozási pályázatok 
benyújtására vonatkozó egyéb elıterjesztést javasolja polgármester úr napirendrıl levenni, 
kérdése, hogy mi a pályázatok benyújtási határideje, illetve egyáltalán nem is akar pályázni a 
város, vagy késıbb fogják tárgyalni? 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen fogják tárgyalni, most azért javasolta a 
napirendrıl történı levételt, mert közvetlenül az ülést megelızıen állt össze véglegesen az 
anyag. A keretszámok rendelkezésre álltak már korábban, de az összegeket mostanra sikerült 
véglegesen konkretizálni. Továbbá kiderült az, hogy az egyik pályázati formánál nem 50%-os 
a támogatás, hanem csak 34%, amely jelentısen módosítja a pénzügyi kondíciókat. A 
pályázatok beadási határideje április 16., tehát mindenképpen össze kell addig hívni a testület 
ülését.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását 
a fenti javaslat szerint. 
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
70/2007. (III. 29.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2007. március 29-i 
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1.) Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti 
 fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl 
 Elıterjesztı:  Izsó Gábor polgármester  
 
2.) Tájékoztató az elızı képviselı-testületi ülésen  
 elfogadott határozatok végrehajtásáról 
 Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
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3.) Jelentés lejárt határidejő határozat végrehajtásáról 
 Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
 
4.) Beszámoló a Békési Rendırkapitányság 2006. évi 
 tevékenységérıl 
 Elıterjesztı:   Ladányi Zoltán 
    kapitányságvezetı 
 
5.) Beszámoló a helyi adózás 2006. évi tapasztalatairól 
 Elıterjesztı:  Dr. Baji Mihály aljegyzı 
 
6.) Helyi kitüntetések adományozása 
 Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
 
7.) Tájékoztató Békés város környezeti állapotáról 
 Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
 
8.)  Egyéb elıterjesztések 
 
9.) Bejelentések, interpellációk 
 
Egyidejőleg a IV/9., IV/15. és IV/15/1. sorszámú egyéb 
elıterjesztéseket leveszi a mai ülése napirendjérıl; illetve 
a III/3., IV/19-24-ig sorszámú elıterjesztések tárgyalására  
z á r t   ü l é s t   rendel el. A IV/17. sorszámú egyéb 
elıterjesztést közvetlenül a IV/4. sorszámú egyéb 
elıterjesztés után tárgyalja meg a testület.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:   Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti fontosabb  
  eseményekrıl, értekezletekrıl 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-
testületet:  
 
- Pataki István volt polgármester, jelenlegi képviselı „Közszolgálatért Érdemjel” arany 
fokozata kitüntetést kapott, melyhez gratulál.  
 
- Erdıs Norbert alpolgármesternek múlt szombaton volt az esküvıje, melyhez szintén 
gratulál.  
 
K é r d é s e k    -   é s z r e v é t e l e k :  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy Március 15-én 
Magyarittabén járt a város küldöttsége, ahol részt vettek a Vajdasági Központi Magyar 
Ünnepségen, és az ottani Kossuth szobrot koszorúzták meg. Nagyon szép, bensıséges 
ünnepségben volt részük.  
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SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Köszöni, hogy polgármester úr megemlítette Pataki István volt 
polgármester úr kitüntetését. Azt hiszi, hogy Pataki István úr munkáját nem csak ez a 
kitüntetés minısíti, hiszen az elmúlt 12 évben épült ki a szennyvízhálózat, nagyon sok utca 
kapott aszfaltburkolatot, illetve több milliárdnyi fejlesztési pénz érkezett a városba. Az ı 
kezdeményezésére jött létre a Békési Kistérség, és amit érdemes még megemlíteni, hogy a 
város több mint 10 éven keresztül hitel nélkül gazdálkodott. Pataki István úr munkáját az is 
minısíti, hogy a kitüntetés átvételének napján a városi uszoda érdekében lobbizott.  
 
A tájékoztató 10. pontjában megemlítik, hogy a Brutalitás Képeibıl kiállítást rendeztek. Azt 
kérdezi polgármester úrtól, igaz-e amit beszélnek, hogy elıször a polgármesteri hivatalban 
helyezték ki ezeket a képeket? Kinek a javaslatára történt ez a kihelyezés egy közhivatalban? 
Polgármester úr egyetért-e azzal, hogy közpénzbıl önkormányzati intézményben tisztán 
politikai jellegő kiállítást rendeztek?  
 
Az anyagban megemlítik, hogy az egyik képviselı, bizottsági elnök sajtótájékoztatót tartott. 
Véleménye szerint ebben az anyagban ezt nem fontos megemlíteni, más képviselık is szoktak 
tartani sajtótájékoztatót.  
 
Nem tudja, hogy miért nem írt arról polgármester úr a két ülés közötti anyagban, hogy 
március 15-én volt egy városi ünnepség Békésen? Kihangsúlyozza, hogy városi ünnepség 
volt, mert végig hallgatta az elhangzott szónoklatot, amely a városi újságban is megjelent, és 
az 1848-as forradalommal kapcsolatban csak annyi volt megemlítve, ami a 12 pontban van, 
ezen kívül egy aktuálpolitikai ünnepi beszéd volt. Szerinte ez nem egy pártnak a rendezvénye 
volt, hanem városi ünnepség. Korábban a FIDESZ természetesen külön ünnepelt. Azt szeretné 
kérni, hogy a jövıben – mivel Békésen vannak különbözı beállítottságú emberek, illetve akik 
sehová sem tartoznak –, azoknak tartsanak ünnepséget.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: A 16. pontban szerepel, hogy a gyógycentrummal 
kapcsolatos pályázatot elutasították. Ezt nagyon szomorúan vette tudomásul. Kérdése, hogy 
akarnak-e, tudnak-e, és ha tudnak milyen formában továbblépni, hogy a gyógycentrumból 
legyen valami?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Formai okokra hivatkoztak a pályázat elutasításánál. Sajnos elég 
nehézkes ez a pályázatkezelés, sok a pályázat, melyek 90%-át általában visszautasítanak 
formai okok miatt. A mienket most azért utasították el, mert nem volt oldalszámozás és nem 
volt összefőzve, amely egyébként nem igaz, ezért megfellebbezték. Éppen ezért a hanyag 
kezelés miatt lesz egy 3. forduló is, amelyben szintén beadják majd a pályázatot.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: A kérdése arra vonatkozott, hogy ha véletlenül a 3. 
fordulóban is kiesnek, akkor akarnak-e, tudnak-e és milyen formában továbblépni?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elhangzott kérdésekre majd az interpellációknál kíván 
válaszolni, mivel azok oda tartoznak, nem a két ülés közötti tájékoztatóhoz.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató 
elfogadását. 
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

71/2007. (III. 29.) számú határozata:  
 

Békés Város Képviselı-testülete a két ülése között történt 
fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl szóló tájékoztatót 
elfogadja.  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az elızı testületi ülésen elfogadott határozatok 
 végrehajtásáról 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A 2. pontban foglaltakkal kapcsolatban elıadja, az állattartási 
rendeletet a mai ülésre nem terjeszti elı, mivel elég kényes téma, újabb és újabb kérdések 
merülnek fel. Nem véletlen, hogy évek óta húzódik a rendelet megalkotása. Nehéz az állatot 
tartók és nem tartók közötti összhangot megteremteni, mindenki megelégedésére szolgáló 
rendeletet alkotni.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfoagdását.  
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
72/2007. (III. 29.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete az elızı testületi ülésen 
elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
elfogadja.  

 
 
NAPIREND TÁRGYA:  Lejárt határidejő határozat végrehajtása 
 
- Intézmények megyei fenntartásba adásáról szóló 39/2007. (I. 31.) számú határozat  
  végrehajtása 
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Nem hiába kezdeményezték annak idején a döntés 
elhalasztását. Az eredeti elképzelés már annyiban módosult, hogy a 4. sz. általános iskola egy 
részére Békésen marad, illetve nem fogják bezárni a Németh László Középiskolai 
Kollégiumot. Ezt nagyon fontos elıterjesztésnek tartja, és azt nem érti, hogy miért nem 
készült hozzá döntést elıkészítı pénzügyi melléklet? A szövegben le van írva, hogy változtak 
a feltételek, de nem tudja, mi alapján tudnak a képviselık dönteni, hogy átadják-e megyei 
fenntartásba az intézményeket, vagy az önkormányzat felvállalja az intézmények fenntartását, 
ugyanis nincs odaírva, hogy mennyi a támogatási igény.  
Az elıterjesztést hiányosnak tartja, mert nem foglalkozik a városi vagyon sorsával. A 
határozati javaslat utolsó bekezdését furcsának tartja, melyben felkérik a megyei közgyőlés 
békési tagjait, hogy képviseljék a békési munkavállalók érdekeit akkor, amikor már 
polgármester úr megszavazta 63 Békés és környéki munkavállaló elbocsátását, melynek 
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legnagyobb  része éppen ebbıl a Békési Nevelési Oktatási Centrumból lesz elbocsátva. Úgy 
látja, hogy nem történt meg kellıképpen a térség érdekeinek a képviselete.  
 
Kérdése, hogy történt-e egyeztetés a Békés Megyei Önkormányzat és polgármester úr között 
az intézmények alapító okiratát érintı változásokról, mivel a két fél között kötelezı az 
érvényes megállapodás. Mivel kötött funkciókkal adták át az ingatlanokat, polgármester úr 
hozzájárult-e a funkció megváltoztatásához? Kerül-e vissza a városhoz valamelyik ingatlan?  
 
MUCSI ANDRÁS képviselı: Egyetért Szalai képviselı úrral, valóban hasznos volt a 
rendkívüli testületi ülés. Ahogy ígérték természetesen lobbiztak, és némileg megnyugtatóan 
rendezıdtek a dolgok; marad a Németh László Kollégium, a szakiskola egy része is Békésen 
marad. A magas számú elbocsátások okát pedig nem helyi, hanem kormányzati szinten kell 
keresni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Megyei Önkormányzat a legutóbbi ülésén döntött arról, hogy 
egyetlen intézményét – így a békésieket sem – óhajtja visszaadni. Ezek után értelmetlen lett 
volna bármiféle egyéb számolgatás, amit egyébként elıtte megtettek, és nyilvánvalóan 
veszteséges ez az üzemág. Nem véletlen, hogy az elızı vezetés igyekezett megszabadulni 
ezektıl az intézményektıl.  
 
Az ingatlanok sorsáról még nem tudnak hivatalosan. Az valószínőnek látszik, hogy az 
általános iskolai rész itt marad Békésen, e tekintetben nem éri hátrány a várost, de errıl még 
határozat nincs.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Azt tudni kell, hogy alapfeladatként a törvény a 
helyi önkormányzat kötelezettségévé teszi ezt a jogkört, és ezt nem vonhatja el a megye. 
Azzal egyetért, hogy hasznos volt a testület megelızı tevékenysége, és természetes, hogy 
foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hiszen nagyon sok tanárt, diákot, szülıt érint.  
 
A határozati javaslat második bekezdésével kapcsolatban a következı észrevételt teszi: Azzal 
egyetért, hogy a testület felkérje ıt és polgármester urat, mint a megyei képviselı-testület 
tagjait, hogy továbbra is tegyenek meg mindent a békési érdekekért amit csak lehet. Ezt meg 
is fogják tenni, az, hogy erre még külön fel is kéri ıket a testület, megtisztelı dolog, de ne 
tegyék ıket felelıssé, mert úgy már nem ízléses.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja 
elfogadásra Dr. Gosztolya Ferenc képviselı elıbbi módosító javaslatát, mely alapján javasolja 
a határozati javaslat utolsó bekezdését törölni, melyet szavazásra bocsát.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
73/2007. (III. 29.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete elfogadja Dr. Gosztolya 
Ferenc képviselı azon módosító javaslatát, hogy az 
intézmények megyei fenntartásba adásáról szóló 
elıterjesztés határozati javaslatának második bekezdése 
kerüljön törlésre.  
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Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti határozat figyelembe vételével szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
74/2007. (III. 29.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115.§. 
(5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 2006-2010. 
közötti önkormányzati ciklus idejére a Békés Megyei 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a 
Békés Megyei Farkas Gyula Mezıgazdasági, Ipari 
Szakképzı Intézet, Gimnázium és Kollégium, a Békés 
Megyei Németh László Középiskolai Kollégium, valamint 
a Békés Megyei Hajnal István Idısek Otthona fenntartását 
nem vállalja, azokat a korábbi megállapodások 
fenntartásával Békés Megye Önkormányzatára ruházza át. 
 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Rendırkapitányság 2006. évi 
 tevékenységérıl 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Külön köszönti a napirend tárgyalásához megjelent Antal 
Károly rendır ezredes urat, a Békés Megyei Rendır Fıkapitányság gazdasági igazgatóját.  
 
LADÁNYI ZOLTÁN rendır alezredes, a Békési Rendırkapitányság vezetıje: Szóbeli 
kiegészítésében az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-testületet (írásban mellékelve). 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı: Mind az írásos anyagot, mind a most elhangzott szóbeli 
kiegészítést elfogadásra javasolja a testületnek. Általános észrevételt kíván tenni, amely 
minden megyei kapitányságra jellemzı, a békésire különösen. Területükön nagyon sok 
külterületi szivattyú telep van, és nagyon sok, szinte állandósult betörés van, melynek során 
sok a rongálás és lopás. A rendırség ezt úgy szokta elintézni, hogy a sértettek kiszámolják, 
kb. mennyi káruk keletkezett, ezt leadják a rendırségnek, ahol átszámoltatják ócskavas árba, 
és ez alapján állapítják meg a kárértéket. Így a legtöbb esetben a megállapított kárérték 
alapján szabálysértésnek minısül az ügy, és átküldik a szabálysértési elıadónak, aki levélben 
értesíti a károsultakat, hogy amennyiben valamilyen információval rendelkeznek, intézkedni 
fognak. Ennek azonban nagyon kicsi az esélye. Kéri, hogy ebben kedvezı változtatást 
tegyenek a jövıben.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: Megköszöni a kapitányságvezetı alapos és szemléltetı tájékoztató anyagát, melybıl 
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egyértelmően látszik, hogy milyen komoly javulások történtek. Ekkora javulást viszont a 
lakosság nem érez, mivel csak az ıt közvetlenül érintı esetekre figyel oda. Ilyenek a közrend 
elleni bőncselekmények, amelyek viszont jelentısen emelkedtek, pl. szórakozóhelyeken 
környékén lévı problémák, mint a zaj, hangoskodás, a hangos motorozások. Kéri, hogy a 
droghelyzetre jobban figyeljenek oda. A polgárırség munkáját is jónak ítéli, de jelenlétüket a 
lakosság nem érzékeli. Kedvezı, hogy a szabálysértések tekintetében pozitív változás van. A 
Békési Rendırkapitányság a megye 8 kiemelt városa közül az elsı helyen végzett a 
bőnmegelızés és felderítés területén, melyhez gratulál.  
 
PATAKI ISTVÁN képviselı: A pénzhamisítással kapcsolatban kérdése, hogy itt hamisítják, 
vagy itt adják el a hamis pénzeket?  
 
Véleménye, hogy a város lakóinak biztonságérzete erıs, bíznak a rendırségben, és ez nagyon 
fontos. Örvendetes, hogy bőnnel nem fertızött a kapitányság területe, de ez kétélő dolog, mert 
a rendırség jó munkájának is köszönhetı ez. Az állomány munkája elismerésre méltó. Örökös 
feszültséget jelentenek viszont a parkrongálások, illetve a lopások terén nagyobb elvárások 
vannak a lakosság részérıl a rendırség felé.  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: Kérdése a kapitányságvezetıhöz, hogy mit tud a 
rendırség regionális átalakításáról? Mennyire van esetleg veszélyben a békési kapitányság? A 
kapitányság munkája iránt megbecsülését fejezi ki.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Nagyon fontosnak tartja a rendırség lakossággal való jó 
kapcsolatát.  
 
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı: Az a tapasztalata, hogy emberközelibb lett a rendırség az 
utóbbi 10-15 évben. Megköszöni a kapitányságvezetınek, hogy a rendezvényeken 
személyesen is megjelenik. A kerékpáros szabálysértések megelızése érdekében nagyobb 
hangsúlyt kellene fektetni a gyerekek oktatására, illetve szigorúbban venni, mert a 
számonkérések nem elég komolyak, és e tekintetben is érvényes, hogy a megfelelı 
közlekedési kultúrát gyermekkorban kell megalapozni. Észrevételezi még, hogy piaci 
napokon a rendelıintézet dolgozói nem tudnak parkolni az ott kialakított parkolókban, mert az 
árusok, piacra jövık elfoglalják azokat.  
 
LADÁNYI ZOLTÁN kapitányságvezetı: A vízügy sérelmére elkövetett lopásokkal 
kapcsolatban elıadja, megpróbálják közösen megoldani. Jogszabály határozza meg, hogy mi 
lehet szabálysértés, illetve bőncselekmény. Számukra egyértelmően az a lényeg, hogy az 
elkövetıket felderítsék és felelısségre vonják.  
 
A közterületi rongálásokkal kapcsolatban elıadja, rendszeresen és fokozottan ellenırzik a 
hétvégi szórakozóhelyekrıl hazatérı fiatalokat, ebben a munkában a polgárırség segítségét is 
igénybe veszik. A csendháborítási esetekben a lakossági bejelentésekre is számítanak. A 
polgárırök lakosság általi megítélésének javítása érdekében fel fogja hívni a figyelmüket, és 
bízik abban, hogy készek a változtatásra. A szabálysértéseket próbálják a megfelelı módon 
kezelni.  
 
A pénzhamisítási ügy az volt, hogy hamis pénzzel fizettek. Ennek elkövetıit már részben 
felderítették.  
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A kerékpárosok helytelen közlekedését a rendırség is észleli. Ez irányú intézkedéseik elég 
magasak, próbálják ıket szankcionálni figyelmeztetéssel, illetve pénzbírsággal. Nagyon 
nehezen értik meg az állampolgárok, hogy ittasan nem lehet kerékpározni, mert balesetet 
okozhat.  
 
Esetükben régiók kialakításáról jelenleg nincs szó, a kapitányság létét nem látja 
veszélyeztetettnek, hiszen egy 22 ezres településrıl van szó.  
 
A lakossággal való kapcsolatot illetıen két évvel ezelıtt készítettek egy reprezentatív 
lakossági felmérést, mely adatok nagy része összhangban áll az általuk készített statisztikai 
adatokkal.   
 
Az iskolás gyermekek közlekedési oktatásával kapcsolatban a fıkapitányságnak olyan 
elképzelése van, hogy vizsgáztatás alá kívánják vonni a kerékpáros közlekedésben való 
részvételt, és csak sikeres KRESZ vizsga után kerékpározhatnak majd. Sajnos az idısebbeket 
már nem nagyon tudják megtanítani, de a fokozott rendıri jelenléttel befolyásolni tudják 
pozitív irányba a kerékpáros közlekedést.  
 
A rendelıintézet körüli parkolási gondok mérséklésére fokozott rendıri ellenırzéseket fognak 
foganatosítani.  
 
A Piac tér 1. szám elıtt piaci napokon végig álltak a gépjármővek és olyan mértékő dugót 
okoztak, hogy nem lehetett a forgalomban részt venni tılük. Ez ügyben egyeztettek az 
önkormányzat megfelelı szakemberével, és „megállni tilos” tábla került kihelyezésre a 
gyógyszertártól a fıtér irányába, ezzel megszőnt ez a közlekedési probléma.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Összegzésképpen kifejti, mindnyájunk közös felelıssége az, 
hogy rend legyen a városban, ennek mintegy végpontja a rendırség, amely hivatásszerően 
foglalkozik ezzel a területtel, melynek egy része a megelızés, másik része a szankcionálás. 
Az önkormányzat is igyekszik a maga anyagi, fizikai lehetıségeihez mérten és a 
szükségletekhez igazodva ebben a munkában részt venni, segíteni a rendırség munkáját több 
közös program, akció keretében. A kapcsolódó tevékenységi körök, mint például 
ifjúságvédelem, családvédelem is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy rend legyen a városban.  
 
Konkrétan a kerékpárosok közlekedése tekintetében kifejti, nagyon fontosnak tartja azt, hogy 
megfelelı kerékpárutak legyenek, melyek kiépítéséhez az önkormányzat eddig is hozzájárult, 
illetve közép- és hosszútávú terveik között szerepel a kerékpárutak bıvítése a városban, 
illetve a városok között (Békés-Békéscsaba, Békés-Mezıberény).  
 
Megköszöni a beszámolót és azt a munkát amit a rendırség az elmúlt évben végzett Békés 
város lakosságáért. További munkájukhoz, és az együttmőködésükhöz jó erıt, egészséget 
kíván.  
 
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
75/2007. (III. 29.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a Békési 
Rendırkapitányság 2006. évi tevékenységérıl szóló 
beszámolót a szóbeli kiegészítéssel és a vitában 
elhangzottakkal együtt elfogadja.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:   Beszámoló a 2006. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az elıterjesztést 
megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az elıterjesztésbıl is kitőnik, hogy az iparőzési adó hosszú idı 
után csak 2005-ben emelkedett. Ezt amiatt kellett megtenni,  hogy a maximális állami 
támogatást megkapja az önkormányzat, figyelemmel az adóerıképesség számítására. 2006-
ban nem emelkedett tovább. A 2007-es emelésre nem volt jogi kényszer.  
 
A nehéz anyagi helyzetben lévık esetében 44 fınél az önkormányzat átvállalta a kommunális 
adót, ezt a lehetıséget ebben az évben megszüntették, annak ellenére, hogy 60%-os volt a 
kommunális adóemelés mértéke. 2006-ban – alacsony kommunális adónál is – 1119 esetben, 
a tulajdonosok 13%-ánál jelzálogjogot jegyeztek be, és 463 esetben volt letiltás. Ha ehhez 
hozzáveszik a bevallások problémáját, minden 5. adózónak volt valamilyen problémája az 
alacsonyabb adó esetében is. Továbbá 4.391 fı fizetett késedelmi pótlékot, amely szintén 
fizetési problémára vezethetı vissza.  
 
Az anyagból lehet látni, hogy a foglalkoztatás bıvítését átlagban 88 fı vette igénybe, melyet 
helyes volt bevezetni, de sajnos ez a lehetıség év végén meg fog szőnni. Pedig jó támogatási 
lehetıség volt a vállalkozók esetében.  
 
2006-ban arányosan kevesebb volt a lakosság terhelése, a város inkább kigazdálkodta a 
központi megszorításokat, és nem a bevétel növelése volt a cél.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a 
beszámoló elfogadását.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Mucsi András képviselı elhagyta az üléstermet, 
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 
76/2007. (III. 29.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2006. évi 
önkormányzati adózás tapasztalatairól szóló beszámolót 
elfogadja.  
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

 
NAPIREND TÁRGYA:   Tájékoztató Békés város környezeti állapotáról 
 
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 : 
 
TÓTH ATTILA  képviselı: A levegı minıségével kapcsolatban kifejti, hogy a városi utak 
nagy részének aszfaltozásával a porterhelés szerencsére csökkent, de javasolja, hogy 
fordítsanak gondot legalább a nagyobb forgalmú utak nyári idıszakban történı locsolására.  
 
A folyók vízminıségéhez a következıket főzi hozzá. Az Élıvíz-csatorna vízminıségének 
állapota sajnos 40 év óta semmit nem javult, sıt romlott. Különösen hétvégeken jön 
Békéscsaba felıl szennyezett víz, amely hatására kipusztul a víz élıvilága. Ilyen körülmények 
között ellentmondásosnak tartja, hogy különbözı csónakázási lehetıségeket akarnak 
teremteni az Élıvíz-csatornán.  
 
A Kettıs-Körös vízminısége a szennyvíztisztítón túl sem rossz, ezért jó döntés volt a 
szennyvíztisztító megépítése, és az, hogy a tisztított szennyvizet a Kettıs-Körösbe engedik.  
 
A fıtéri artézi kútra kihelyeztek egy réztáblát, amelyen az áll, hogy „nem ivóvíz, nem 
fogyasztható”.  Véleménye szerint nem annyira káros ennek a víznek az ivása, mert vannak 
akik 60-70 éve isszák, és még sincs semmi bajuk. Kiszámolta, hogy kb. 3 vödörnyi vízben 
van annyi arzéntartalom, amely káros lehet az egészségre, ennyit viszont nem isznak meg 
egyszerre az emberek. Ezért javasolja, hogy a tábla feliratát úgy módosítsák, hogy: „nem 
szabványos víz”, így mindenki eldöntheti, hogy saját felelısségére iszik-e a vízbıl.  
 
A mezıırökkel kapcsolatban kifejti, hogy véleménye szerint a 4 fı kevés a megnövekedett 
terület ırzésére.   
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elıadja, a mezııröktıl az eddiginél sokkal 
intenzívebb munkavégzést várnak el, és számítanak a tulajdonosok együttmőködésére is. A 
lakosság részérıl igény van a külterületeken is a mezırök jelenlétére. A mezıırök feladata 
lesz a külterületi utak ellenırzése is, és a mezııri járulékból kívánják megoldani az utak 
gréderezését is. Ha nem válik be a mezıırség, akkor késıbb a tapasztalatok alapján 
felülbírálják a döntésüket, de a maga részérıl bízik benne, hogy beváltja a hozzá főzött 
reményeket.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a 
tájékoztatót, amely nem cselekvési program, ennek ellenére egyetért Tóth Attila képviselıvel, 
hogy a cselekvési programba még nagyon sok dolgot bele kell venni.  
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DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: Az igaz, hogy tájékoztatóról van szó, de nagyon fontos 
kérdésrıl szól. Az ember létének egy szelete a környezet állapota. Felhívja a figyelmet a 
parlagfő veszélyére. A fül-, orr-, gégészeten, a tüdıgondozóban az elmúlt idıszakban a 
betegek kb. 60%-a allergiás tünetekkel jelentkezett, és ez egy komoly egészséget károsító 
tényezı. Ezért e téren többet kell tenni.  
 
A hulladékgazdálkodásról is szólni kíván. Közismert, hogy októberben megszőnik Békésen a 
szeméttelep. Kérdése, milyen szakaszai vannak, jelenleg hol tartanak konkrétan a győjtés, 
komposztálás, szállítás tekintetében? Tudják, hogy a szállító személyzet részére speciális 
öltözıket, autókat kell biztosítani.  
 
A fıtéri artézi kút vizével kapcsolatban a következıket adja elı. Lehetısége volt korábban a 
Békés megyei ivóvíz állapotát, arzénhatásait megvizsgálni. Három dologra hívja fel a 
figyelmet: hatására egyrészt a gyermekek fejlıdése visszamarad – nem csak szellemi, hanem 
testi tekintetben is, elsısorban végtagfejlıdési problémák és asztmás betegségek tömkelege 
fordult elı. A felnıtteknél pedig magas vastagbél daganatos megbetegedések halmozódtak. 
Az országgyőlés komolyan vette ezt a problémát, és 1992-ben parlamenti döntés volt arra, 
hogy Békés megyében az arzénmentesítést a megfelelı vízbázis kialakításával központi 
segítséggel megoldják. Békésen valóban megfigyelhetı, hogy az idısebb emberek a fıtéri, 
illetve az Asztalos kút artézi vizét fogyasztják. A három vödörnyi víz a toxikus mérgezéshez 
szükséges, ennyit valóban nem lehet meginni egyszerre, azonban azt is figyelembe kell venni, 
hogy az arzén a szervezetbıl nem ürül ki, hanem halmozódik. Az szerencsés, hogy vannak 
páran, akik annak ellenére, hogy ezt a vizet isszák, magas életkor érnek el egészségben, de 
általánosságban nem ez jellemzı. Ma a tudomány és az európai követelmények, az Európai 
Unió elıírt egy vízminıségi limitet, és ebben az arzént olyan kötelezı szintre szorította le, 
amelyet kívánatosnak tartanak a lakosság részére.  
Ezért nem ért egyet azzal, hogy a táblát levegyék, vagy megváltoztassák a feliratát, netalán 
propagandát csináljanak neki. A jelenlegi tábla alkalmas arra, hogy mindenki saját 
felelısségére döntsön, hogy akarja-e fogyasztani ezt a vizet, vagy sem.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselı: Az illegális hulladéklerakás, illetve a parkfenntartás, 
köztisztaság 2006. évi tevékenysége témákhoz kíván hozzászólni. Úgy látja, hogy a lakosság 
egy részének mentalitásával alapvetı problémák vannak. A városközpont eléggé szemetes, 
koszos, melynek fı oka az, hogy az emberek eldobálják  a szemetet. Elsısorban az iskolákban 
kellene nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy neveljék e tekintetben a gyermekeket. Kéri, 
hogy a lehetıségeikhez mérten vegyenek részt a meghirdetett városi takarítási akcióban.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Szintén nem ért egyet Tóth Attila képviselıvel az artézi 
kút vizével kapcsolatban.  
Miért nem elég a szennyvíztisztító kapacitása, hogy több m3 szennyvíz tisztítatlanul megy a 
Körösbe?  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Kérdése, hogy lesz-e többletbevétel a mezııri szolgálatnál? 
Honnan lesz pénz a gréderezésre?  
 
NAGY JÓZSEF osztályvezetı: A mezııri járulékból lesz többletbevétel, ugyanakkor a 
kiadás nem lesz több jelentısen.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Eddig nem volt kihasználva a mezıırök munkaideje, tehát 
bıven el tudják látni a megnövekedett feladatokat.  
 
TÓTH ATTILA  képviselı: Az artézi kúton lévı réztáblán akkor azt tüntessék fel, hogy az 
„európai szabványnak nem megfelelı minıségő”, legyen mindenkinek a saját felelıssége, 
hogy ennek ismeretében fogyasztja-e a vizet, vagy sem.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Szigorúbban kellene büntetni a szemetelıket.  Más 
városokban már van erre példa. Pl. Dombóváron aki eldob egy cigaretta csikket, 20 ezer forint 
büntetést kell fizetnie.  
 
ILYÉS PÉTER ügyintézı: A szennyvíztisztító méretezése megfelelı, sıt 25%-kal több 
kapacitásra képes, így tisztítatlan szennyvíz nem kerül Kettıs-Körösbe.  
 
A hulladéklerakó telep mőködési engedélye 2007. október végéig érvényes; a vonatkozó 
kormányrendelet értelmében az ilyen hulladéklerakó telepek mőködési engedélyét 2008. 
december 31-ig lehet meghosszabbítani, amelyet kérelmezni is fognak. Ennek feltétele a 
felügyelıség részérıl az, hogy várják meg a tavaszi talajvízfigyelı kutak vízmintavételét, ez 
április elsı napjaiban megtörténik, és annak az eredményének függvényében fognak döntést 
hozni. Mindemellett párhuzamosan elindították a komposztáló telep, a hulladékudvar 
tervezését.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja a tájékoztatás elfogadását.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Mucsi András képviselı ismét jelen van, így a 
szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 17 fı. 
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
77/2007. (III. 29.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a város környezeti 
állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
  
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA: E g y é b   e l ı t e r j e s z t é s e k  
 
1.) Az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos rendeletmódosítások 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság már korábban megtárgyalta a szóban forgó rendeleteket, és a támogatások 
megszüntetését 3 év alatt fokozatosan javasolták megszüntetni. Az elıterjesztett rendelet-
tervezetben viszont az azonnali megszüntetésére tettek javaslatot.  
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MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság többséggel támogatta 
az elıterjesztést. Az elıbbi javaslatról nem volt tudomásuk.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság is 
megtárgyalta  az elıterjesztést és támogatta a határozati javaslatot, rendelet-tervezeteket. A 
maga részérıl szintén a 3 év alatti fokozatos megszüntetést javasolja a kiegészítı 
lakbértámogatás esetében.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
MUCSI ANDRÁS képviselı: Javasolja, hogy a Raktár sor 2. szám alatti cédulaházat vegyék 
ki a lakáscélú hasznosítás körébıl, és használják inkább kulturális tevékenységre.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Ez valóban nem lakásnak való, de inkább 
korszerősíteni javasolja, ha van rá igény.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja elsıként azon módosító javaslatot, hogy a kiegészítı lakbértámogatást 3 év alatt 
fokozatosan kell megszüntetni.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
78/2007. (III. 29.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a kiegészítı 
lakbértámogatást 3 év alatt fokozatosan szünteti meg. 
  
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
 IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja azon módosító javaslatot, hogy a Raktár 
sor 2. szám alatti szociális jellegő bérlakást töröljék az önkormányzati lakások bérletérıl szóló 
rendeletbıl. Ez az ingatlan már védettség alatt áll.   
 
A képviselı-testület 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
79/2007. (III. 29.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a Raktár sor 2. sz. alatti 
szociális jellegő bérlakást törli az önkormányzati lakások 
bérletérıl szóló 3/1994. (II. 11.) számú rendelet 2. sz. 
mellékletébıl.  
Felkéri polgármesterét, hogy a jelenlegi bérlı 
elhelyezésérıl gondoskodjon, ezt követıen intézkedjen az 
ingatlan további hasznosításáról. 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot. 
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
80/2007. (III. 29.) számú határozata:  

 
1.) Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Alapító 
Okirata 5. pontjának 8. sora (7035/12 43 Décseri u. 3. 
Hajléktalan szállás 2007. 09. 01-tıl) törlésre kerül: 

Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 
2.) Békés Város Képviselı-testülete felkéri Izsó Gábor 
polgármestert, hogy a Békés Város Önkormányzata 
tulajdonában lévı Tarhos, Petıfi u. 1. szám alatti ingatlan 
gazdaságos hasznosításának lehetıségét vizsgáltassa meg.   
 
Határidı: intézkedésre azonnal és folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az önkormányzati lakások bérletérıl szóló 
rendelet-tervezetet az elfogadott módosítás figyelembevételével.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
12/2007. (………….) 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: Szavazásra bocsátja az önkormányzat tulajdonában lévı  
lakások elidegenítésérıl szóló rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
13/2007. (………….) számú  r e n d e l e t e _: 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ 

LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉRİL 
szóló 15/1995. (VII. 01.) számú rendelet 
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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 tulajdonú lakások 
lakbérérıl szóló rendelet-tervezetet az elfogadott módosítás figyelembevételével.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
14/2007. (………….) számú  r e n d e l e t e _: 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK 

LAKBÉRÉRİL 
szóló 5/2003.. (III. 28.) 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 a piaci alapon bérbeadott lakások 
lakbérérıl szóló rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
15/2007. (………….) számú  r e n d e l e t e _: 

 
A PIACI ALAPON BÉRBEADOTT LAKÁSOK 

LAKBÉRÉRİL 
szóló 14/2006. (III. 31.) számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.  

 
2.) A temetıkrıl szóló rendelet alkotása 
 
MUCSI ANDRÁS képviselı: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy felmerült a 
presbitérium ülésén, hogy a neves városi személyiségek sírját ápolni fogják. Az elbontottakat 
pedig behozták a városba, és a templomkertben felállítják egy létrehozandó kegyeleti parkban.  
 
Javasolják továbbá a Református Egyházközség és az önkormányzat közötti 
keretmegállapodásban, hogy járuljon hozzá az önkormányzat a fenntartáshoz, mivel a 
köztemetést is ebben a temetıben látják el.  
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A ravatalozó kifogásolt állapotának felszámolására az egyház megteszi a szükséges lépéseket. 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: Javasolja, hogy a temetıkben rendezni kell a hulladékgyőjtés 
rendjét. Észrevételezi, hogy a rendelet-tervezet 3. oldalán elszámozták a bekezdéseket. 
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: A hulladékgyőjtéssel kapcsolatban elıadja, közmunkásokkal 
segíti az önkormányzat a temetık rendben tartását. A sok szemét sajnos abból is adódik, hogy 
közel van a szeméttelep, és a szél odahordja a szemetet.   
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Egyetért az elıterjesztéssel. Kérdése, hogy az egyház 
szabályzata milyen céllal került testület elé? 
 
MUCSI ANDRÁS képviselı: Tekintettel arra, hogy a temetıi rendelet az egész város 
lakosságát érinti, javasolja, hogy az jelentessék meg a Városházi Krónikában.  
 
Az egyház szabályzata az önkormányzati rendelet mellékletét képezi. Az egyház díjtételeit az 
önkormányzati rendeletbe is át kell emelni. 
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Természetesen átemelik, de a megnevezés 
önkormányzati rendelet legyen, illetve aktualizálni kell a Rózsa temetıre.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak azzal, 
hogy a megnevezés önkormányzati rendelet legyen.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja elsıként az elhangzott módosító javaslatokat, mely szerint a rendeletben szabályozni 
kell a temetıben a hulladékszállítás rendjét, illetve az egyházi temetıszabályzat az 
önkormányzati rendelet mellékletét képezze.  
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
81/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a temetıkrıl és a 
temetkezés rendjérıl szóló rendelet-tervezetet a következı 
módosításokkal fogadja el: 
 
- a rendeletben szabályozni kell a temetıi hulladékgyőjtés 
rendjét, 
 
- az egyházi temetıszabályzat az önkormányzati rendelet 
mellékletét képezze 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Nagy József osztályvezetı 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet a fenti 
módosítások figyelembevételével. 
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A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi   r e n d e l e t e t  
alkotja: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
16/2007. (………….) számú  r e n d e l e t e _: 

 
A TEMETİKRİL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRİL 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 

képezi.  
 
3.) A szociális rendelet módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és mind 
az elıterjesztést, mind a rendeletmódosítást támogatja.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 
szintén elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
17/2007. (………….) számú  r e n d e l e t e _: 

 
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, ELLÁTÁSRÓL ÉS 

EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A 
GYERMEKVÉDELEMRİL 

szóló 5/1995. (III. 3.) KT számú rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 

képezi.  
 
 
4.) Az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.   
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az elıterjesztésben szerepel, hogy „a békési vállalkozók igen 
korlátozott mértékben fognak pályázni, illetve támogatást nyerni.” Ez annak a beismerése 
amit már többször elmondtak, hogy a mindenkitıl beszedett iparőzési adóból létrehozott 10 
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MFt-os vállalkozói alaphoz kevés vállalkozó juthat hozzá, és így a pályázati támogatást azon 
kevesek kapják, akik esetleg nincsenek is rászorulva. 
Ettıl függetlenül nem érti, hogy miért nem kerültek be már a mai napon a pályázati feltételek? 
Javasolja, hogy a következı testületi ülésre terjesszék be a támogatás elnyerésének pályázati 
feltételeit.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Amit képviselı úr idézett az elıterjesztésbıl, az az országos 
tendenciára vonatkozik.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
BARKÁSZ SÁNDOR képviselı: Sajnos a vállalkozók valóban nem fognak pályázni, és nem 
csak Békésen, mivel pályázattól függıen ha 3-5 éves idıtartamban 10%-kal nem növelik az 
árbevételüket, akkor vissza kell fizetni a pályázati összeget. Valószínő, hogy emiatt nem 
fognak pályázni a vállalkozók, nem amiatt, hogy megemelték az iparőzési adót.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Vállalkozói Tanács fog javaslatot kidolgozni a támogatás 
elnyerésének formájára, melyet a képviselı-testület hagy majd jóvá, a következı testületi 
ülésre beterjesztik.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
rendelet-tervezetet.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
18/2007. (………….) 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.  

 
 
5.) A magánerıs lakossági út- és útalap építések szervezésérıl és támogatási rendszerérıl 
    szóló 1/2004. (I. 20.) számú rendelet módosítása  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.   
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság szintén elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
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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: Véleménye szerint ismét visszalépés történik, mert a lakosság 
számára nem lesz ingyenes az aszfaltozás.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez nem fedi a valóságot, lesz továbbra is ingyenes útaszfaltozás. 
 
 Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
rendelet-tervezetet a kiegészítésben szereplı módosító javaslat figyelembe vételével.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
19/2007. (………….) számú  r e n d e l e t e _: 

 
A MAGÁNERİS LAKOSSÁGI ÚT- ÉS ÚTALAP 

ÉPÍTÉSÉNEK SZERVEZÉSÉRİL ÉS TÁMOGATÁSI 
RENDSZERÉRİL 

szóló 1/2004. (I. 20.) számú rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 

képezi.  
 
6.) Gazdasági program  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a 
programot, és azt változtatás nélkül elfogadásra javasolják.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı:  A programot két dologban nagyon ıszintének tartja, mert  
egyrészt elismerte, hogy a választási kampányban sok ígéret megalapozatlanul hangzott el. 
Másrészt konkrétumokat szinte alig tartalmaz, meg is említették, hogy majd konkrét 
cselekvési programot kell készíteni. Az az elv is sérül, amire korábban hivatkoztak, hogy nem 
kell külsı tényezıkre hivatkozni, mert szinte minden bekezdésben hivatkoznak a kormányra, 
az államra, a támogatásra.  
 
A program készítésénél nehéz helyzetben volt polgármester úr, mert egyrészt akkor kellett 
megcsinálni, amikor hitel nélkül gazdálkodó város vezetését vette át, és figyelembe kellett 
venni a program elkészítésénél is, hogy a benne szereplı részek döntı többsége csak hitelbıl 
finanszírozható. A választási ígéreteket bele kellett volna venni az anyagba, a város lakói azt 
tapasztalják, hogy a választások óta megtett intézkedések ellentmondanak a korábbi 
ígéreteknek.  Utalhatna a helyi adók emelésére, csökkenni fog az önkormányzat szolgáltatása, 
több területen visszalépés lesz a korábbiakhoz képest, pl. a településfejlesztési rész 1. 3. 4. 6. 
7. pontja. Ma fogják tárgyalni a zöldterület karbantartását, melyben le van írva, hogy nem lesz 
rá pénz lakott, illetve a külterületen. Útaszfaltozásnál is visszalépés van, mert tegnap 
bizottsági ülésen is kérdésessé vált, hogy lesz-e elég önerı a pályázat benyújtásához, amely 
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sokkal kevesebb utcát tartalmaz, mint a korábbi években. A játszóterek játékai 
balesetveszélyesek, pedig ez kötelezı feladata az önkormányzatnak, és erre sem terveztek 
pénzt ebben az évben.  
Szerepel a programban, hogy a középületek állagmegóvásáról gondoskodni kell, de az 
intézmények karbantartására szintén nem terveztek egyetlen forintot sem a költségvetésben. 
Sorozatosan olyan döntéseket hozott az elmúlt idıszakban a testület, ami ellentmond a 
programban lévı célkitőzéseknek.  
A vállalkozásbarát környezet kialakításával egyetért, és azzal is, hogy létrehozták a 
Vállalkozói Tanácsot, de ez önmagában nem felel meg annak, hogy vállalkozásbarát 
környezetet alakítanak ki.  
Szerinte nem elég az aktív jelenlét a bizottságokban, a támogatások eredményes elnyeréséhez 
szükséges a korábban beígért jó kormányközi kapcsolat, és hogy a döntéshozó szervekkel 
megfelelı szinten lehessen tárgyalni. Úgy látja, egyedül akkor mozdulhatnak ki a holtpontról, 
ha Pataki István képviselı ebben segít.  
Úgy látja, hogy egy-két éven belül nincs reális esély sem a gyógycentrum, sem a dánfoki 
sportközpont megvalósítására. Az utóbbi számára azért szomorú, mert a város elesik 740 
millió Ft támogatástól úgy, hogy meg sem próbálta egy egyszerősített közbeszerzési eljárás 
kiírását.  
Az elıterjesztésben szerepel ipari park kijelölése; már a fogalmazással is gond van, mert 
akkor írják azt, hogy ipari parkot akarnak létrehozni, bár ez is megfontolandó, mert az 
országban az ipari parkok kb. 60%-a nem mőködik és sorba meg akarják vonni ezt a címet. 
Békéscsaba közelségét is figyelembe kell venni.  
Szerinte a program állításával szemben a Békési Kistérség súlya, befolyása is csökkenni fog, 
mert több település inkább Gyomaendrıdöt, illetve Szarvast választja.  
A programot nem csak az minısíti ami benne van, hanem az is, ami nincs benne, pl. nincs 
benne a korábbi ígéretben elhangzott kedvezményesen bérelhetı összeszerelı csarnok, a népi 
építészetnek skanzenszerő hely, a tömbház rehabilitáció, a beígért új rendelık kialakítása.  
 
Ez a program az elıbb említettek miatt sem ad teljes körő választ a lakók problémájára, mert 
egész területek maradtak ki belıle. 
 
Összességében megállapítható, hogy a programban megfogalmazott célok, feladatok 
általánosak és feltételesek. Történtek-e számítások, hogy egy részüknek megvalósítása 
mennyibe kerül, és mibıl lesz rá forrás? Véleménye szerint nem fognak a források 
rendelkezésre állni még pályázati pénzekbıl sem.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Elég sok minden elhangzott, mindent nem tudott tételesen 
leírni. Ha legközelebb írásban megkapja, pontosabban fog válaszolni. Most néhány dolgot 
kíván kiemelni. Megnézte a korábbi polgármester programját, és vannak dolgok, amiket egy 
az egyben átemelt belıle, pl. azt, hogy konkrét cselekvési programot nem tartalmaz a 
program. Aki ezt a szakmát gyakorolta az tudja, hogy négy évre elıre tervezni nagyon nehéz. 
Ez a hat hónap nyilván kijózanította ıket, mert kaptak egy irtó nagy pofont a kormánytól, 
hogy merre is mehetnek tovább, mert választások elıtt eltitkolták a realitásokat, és most a 
nyakukba zúdították a valóságot. Az idı telik, alakulnak a lehetıségek, igyekeznek 
rugalmasan a legjobbat megkeresni. Az tudják, hogy fontos dolog a 740 millió Ft sorsa, még 
nincs lezárva, a volt polgármester úrral együtt próbálnak ezért lobbizni, és természetesen 
elfogadják a segítségét és örülnek neki, hogy a város fejlıdik. A korábbi konstrukcióban nem 
kívánnak gondolkodni, mert évente 100-120 millió Ft-os kiadásba sodorná a várost. Ezért 
próbálnak ebbıl egy megvalósítható tervet formálni.  
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A gazdasági programban leírtakat a pénzügyi lehetıségek függvényében igyekszik tartani. 
Azért van benne jó néhány konkrétum, amiket feltétlenül szeretnének megvalósítani. Az 
útaszfaltozásokkal kapcsolatban elmondja, most nincs rá pénz az egész régióban, örülnek, ha 
egyet meg tudnak valósítani. Az nem az ı hibájuk, hogy ez a pályázati alap ilyen 
lehetıségeket tesz csak lehetıvé. A játszóterek balesetveszélyének folyamatos 
megszüntetésére oda fognak figyelni, már intézkedett, hogy a legbalesetveszélyesebb gömb 
alakú eszközöket távolítsák el, mert volt egy sajnálatos haláleset is az országban. Egyszerre 
mindet nem tudják átalakítani. A minısítést elvégezték, és mindössze egy eurokonform. A 
vállalkozásbarát környezet kialakítása folyamatos.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: A gazdasági program szorosan összefügg az egészségüggyel. 
A rendelıintézet fejlesztése elodázhatatlan. Kéri polgármester urat, kérjék fel a fıépítészt, 
hogy erre konkrét tervet készítsen.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Szalai úr féligazságokat mond 
rendszeresen, és ez rosszabb mintha hazudna. Pl. elmondja mindig, hogy nem volt hitelük, de 
azt nem teszi hozzá, hogy ennek mi volt az oka, pl. a gázközmő vagyonért kapott pénz, vagy a 
lakáskassza pénzek kezelése.  
 
BARKÁSZ SÁNDOR Dánfokkal kapcsolatban kifejti, az elızı testület által támogatott 
pályázatot nagyon ellenezte mindig. A megörökölt tábor jelenleg katasztrofális állapotban 
van. A jó gazda szerepe nem látszik sem az önkormányzat, sem a bérlı vonatkozásában. 
Magyar Bálint békési látogatása során úgy nyilatkozott, hogy nem érzi a realitását, hogy ott 
uszoda megvalósuljon. Azt kérdezte, hogy miért nem a városi fürdıt fejlesztik? Abban tudna 
segíteni, hogy a fürdıben legyen az uszoda. Dánfokon kihasználatlan lenne az uszoda.   
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Amíg nincs konkrét cselekvési program, addig nem 
tudnak mirıl beszélni. Békés városnak normál mérető uszoda kellene, és ezt valósítsák meg.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: A gazdasági program nem eléggé konkrét, de most 
nem is ez a feladata. Majd a cselekvési programban kell meghatározni a konkrét feladatokat. 
Azt azonban javasolja, hogy amit Dr.  Rácz László képviselı mondott az egészségüggyel 
kapcsolatban, azt vegyék bele a mostani programba. 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Korábban szakértık javasolták azt, hogy Dánfokon legyen a 
sportkomplexum, és úgy emlékszik, hogy polgármester úr is megszavazta ezt. Sıt ı a 33 m-es 
helyett egy 50 m-es uszoda építését szorgalmazta, amely lényegesen többe kerül volna. Akkor 
azzal indokolták, hogy ott legyen, mert ha a fürdı területén lenne, akkor zavarná az uszoda a 
gyógyulni vágyókat. Dánfokra háromlépcsıs terv készült, elsı lépése lett volna a sportcsarnok 
az uszodával. A mai újságban olvasta, hogy Somogy megyében négy uszodát építenek ebben 
a konstrukcióban, és ott építettek tornacsarnokokat is így.  
A gázközmő vagyonért kapott pénz elıtt is hitel nélkül gazdálkodott a város.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Azt mondta korábban, ha választani kell, akkor a két 
beruházás közül a gyógyfürdıt választja, mert ez hozhat, az uszoda viszont csak vinne. A 
legnagyobb beruházások itt a városban 1998-2002 között történtek, és ennek nagyrészét az 
akkori kormány adta. 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Az uszoda méretérıl szólva elıadja, 33 méteres uszodát 
szakmailag elfogadhatatlan megépíteni, mert az nem jó semmire. Ezért mondták, hogy 
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szakmai szempontból 50 méteres legyen, mert a legtöbb versenyre az alkalmas. De ha az nem 
megy, akkor még egy 25 m-es is jobb, mint egy 33 m-es, ugyanis abban is lehet versenyt 
rendezni, habár vízilabda mérkızést nem. A dánfoki színhelyet pedig azért nem támogatták, 
mert Békés város számára nagyon nagy kiadást jelentett volna 15 éven keresztül, és ennek a 
megtérülését nem látták hosszú távon.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Békésnek jobb minıségő a gyógyvize, mint Gyulának. 
Megfúrták a kutat a fürdı területén, és semmit sem tudtak belıle kihozni. Véleménye szerint 
az uszodát kellene megépíteni a fürdı területén.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Dr. Rácz László képviselı javaslatára javasolja kiegészíteni a 
program II. 4. 1. pontját a következı mondattal: „A rendelıintézet bıvítése pályázati 
lehetıséggel.”  
 
Arra kéri az ellenzéki képviselı-társait, hogy ha elfogadják a gazdasági programot, akkor a 
megvalósításában is szíveskedjenek közremőködni, mert elfogadja a segítséget.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
határozati javaslatot az elıbbi módosító javaslattal együtt.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Pásztor Gyula képviselı más irányú 
elfoglaltsága miatt eltávozott, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı. 
 
A képviselı-testület  15 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
82/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete elfogadja a polgármester 
által beterjesztett gazdasági programra vonatkozó 
javaslatot a következı kiegészítéssel azzal, hogy évenként 
a költségvetés készítésekor konkrét cselekvési programot 
kell a képviselı-testület elé terjeszteni. 
 
A II.4.1. pont kiegészül a következıkkel: 
 
„A rendelıintézet bıvítése pályázati lehetıséggel.” 
 
Határidı:  értelem szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

 
7.) Bírósági ülnökök választása 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy azokat válasszák meg, akik korábban is 
ülnökök voltak, illetve hatodikként Varga Lászlót.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként szavazásra 
bocsátja a hat személyre tett bizottsági javaslatot.  
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A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
83/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
A képviselı-testület a Békés Városi Bíróság ülnökeinek 
jelölt személyek közül az elıterjesztés szerinti 1-6. 
sorszámig szereplı személyeket választja meg.  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti döntés figyelembevételével szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
84/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a bírák  
jogállásáról és  javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. 
törvény 124 § (1) bekezdése alapján a Békési Városi 
Bíróság ülnökeit az alábbiak szerint választja meg: 
 
 1.) Samu Istvánné Békés, Meggy u. 6. sz. 
 2.) Sós Béláné Békés, Csokonai u. 5. 
 3.) Bródáné Túri Mária Békés, Iskola u. 14/1. 
 4.) Bárkányi Imre Békés, Hızsı u. 13. 
 5.) Kovács Gábor Békés, Bólyai u. 15. 
 6.) Varga László Békés, Váradi u. 56.  
 
Határidı: haladéktalanul 
Felelıs:  Izsó  Gábor polgármester 
 
 

8.) Civil szervezetek támogatása 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság megtárgyalta és a kiegészítés szerinti javaslatot javasolja elfogadásra.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta, és a módosító javaslataikat tartalmazó kiegészítés szerint javasolja elfogadásra 
a civil szervezetek támogatását.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság már a Kulturális és 
Sport Bizottság módosító javaslatait is tartalmazó javaslatot tárgyalta, melyet elfogadásra 
javasolnak a képviselı-testületnek.  
 
K é r d é s e k    -   é s z r e v é t e l e k : 
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DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Kérdése, mivel foglalkozik a Báró Harruckern János 
György Ifjúsági Egyesület?  
 
SALAMON ANIKÓ: Ez a szervezet ifjúságvédelemmel, illetve ifjúsági programokkal 
foglalkozik, konkrétan eddig még az önkormányzathoz nem nyújtott be támogatási igényt. 
Most kerékpártúrák, egyéb sportesemények rendezésére kért támogatást.  
 
BELLELI LAJOS  képviselı: A Kulturális és Sport Bizottság ülésén már elmondta aggályait, 
amit itt is szükségesnek tart elmondani. Talán az egyik legjobban mőködı civil szervezet a 
Városvédı és Szépítı Egyesület, és a korábbi 150 eFt-tal szembeni mostani 200 eFt-os 
javaslatot is kevésnek tartja.  
A másik sérelmezett javaslat volt részérıl a Békési Ipartestület „megcsúfolása” 10 eFt-os 
támogatási javaslattal, melyet a mostani javaslatban 50 eFt-ra emeltek. Ezzel még mindig nem 
érzik támogatva magukat. Ugyanis két gazdasági érdekképviseleti szervezet van a városban, 
az egyik a Békési Kisgazdakör, a másik a Békési Ipartestület. Nem ért egyet a két szervezet 
támogatási javaslata közötti nagy különbséggel.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az elıterjesztésbıl látszik, hogy 30 szervezet, az összes 
szervezet 40%-a kap annyi támogatást, mint a Roma Koordinációs Tanács, vagy a Vállalkozói 
Tanács, amelyek közül egyik sem bejegyzett szervezet. A Békési Ipartestület támogatását 
szintén kevesli.  
 
TÓTH ATTILA  képviselı: A Békési Kisgazdakörnek jelenleg nincs önálló helyisége, ezért 
sokkal rosszabb helyzetben van, mint a Békési Ipartestület.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Javasolja, hogy a tartalékalapból csoportosítsanak 
még át 50 eFt-ot a Békési Ipartestületnek, ezzel elismerik mindkét szervezet tevékenységét.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A Tőzoltó Egyesület nem szórakozásra költi a támogatást, 
hanem komoly tevékenységet folytat a városban, mint például fejlesztések, város védelme, 
ifjúsági utánpótlás nevelés.  Eddig is kihasználták a pályázati lehetıségeket, mert e nélkül 
nem tudtak volna mőködni. Ezért is javasolta és javasolja továbbra is megvizsgálni az állami 
köztestületté nyilvánítás lehetıségét. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként 
szavazásra bocsátja Dr. Gosztolya Ferenc képviselı azon módosító javaslatát, hogy emeljék 
meg a Békési Ipartestület támogatására javasolt összeget a tartalékalapból 50 eFt-tal. Ezt a 
javaslatot a maga részérıl nem támogatja.  
 
Megállapítja a szavazás eredményét: 7 igen, 8 nem, 1 tartózkodás, mely alapján kimondja a 
testület határozatát:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
85/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete nem fogadja el Dr. 
Gosztolya Ferenc képviselı azon módosító javaslatát, 
hogy emeljék meg a Békési Ipartestület támogatására 
javasolt összeget a tartalékalapból 50 eFt-tal. 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a 
kiegészítésben szereplı támogatási javaslatok figyelembe vételével.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
86/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a melléklet szerinti 
összegekkel támogatja a városban mőködı civil 
szervezetek. Felkéri polgármesterét, hogy a szervezetekkel 
kösse meg a támogatás felhasználására vonatkozó 
megállapodásokat. 
 
Határidı: Értelem szerint 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
 
9.) 2007. évi sporttámogatás 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta a javaslatot, melyet most elfogadásra javasolnak. A jövıre nézve viszont új  
támogatási rendszert dolgoznak ki, más, már jól mőködı rendszerek figyelembe vételével.  
 
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 
87/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a versenysport 2007. I. 
félévi támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 

Sportág 
2007.I. félévi 

támogatás 
eFt-ban 

Asztalitenisz 1960 
Ökölvívás 335 
Súlyemelés 80 
Sakk 200 
Aerobik 50 
Kajak-kenu 1055 
Atlétika 395 
Labdarúgás 1815 
ÁFÉSZ SE 585 
Férfi kosárlabda 540 
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Nıi kézilabda 310 
ÖSSZESEN 7325 

 
A kidolgozásra kerülı sportkoncepció miatt az összegek a 
II. félévben módosulhatnak. A II. félévben felosztásra 
kerülı összeg is 7325 eFt.  
A sporttámogatás éves költségvetésébıl pályázati tartalék 
400 eFt, melyre a városban mőködı sportszervezetek 
rendezvények szervezésére, lebonyolítására pályázhatnak. 
A pályázatokat Békés Város Mővelıdési, Sport és 
Népjóléti Osztályára kell írásban benyújtani. A 
pályázatokat a Kulturális és Sport Bizottság bírálja el. 
  
Határidı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
  Vámos László, a Kulturális és Sport Bizottság 
   elnöke 

 
10.) Oktatási intézmények átszervezése 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az átszervezésérıl szóló elıterjesztést, melyet elfogadásra javasol.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az iskolák összevonásának az volt az indoka, hogy ebben az 
évben 50 millió Ft-tal növekszik az önkormányzati támogatás az iskolák esetében. Szerinte az 
iskolák összevonásának jelentısebb pénzügyi hozadéka a 2007/2008-as tanévben nem lesz, 
ugyanis a Pedagógiai Szakszolgálattól eltekintve minden más döntést meg lehetett volna 
hozni az elızı struktúrában is. Azonban a legnagyobb problémát nem ebben látja, hanem 
abban, hogy az elıterjesztés nem ad választ arra, ami a szülıket érinti, és a feszültséget még 
egy évig továbbra is fenntartja. Ugyanis a szülıket az érdekli, hogy a gyerekük a következı 
tanévben hová fog járni, és fel lesz-e töltve az Eötvös József Általános Iskola. A meglévı 
problémákra utal a most beíratott elsısök átlagos osztálylétszáma is, pl. a Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskolában 27,7 fı, a Karacs Teréz Általános Iskolában 26 fı, míg az Eötvös József 
Általános Iskolában 19,5 fı, tehát lényegében a legmodernebb általános iskolába járnak a 
legkevesebben.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság megtárgyalta és a kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta és 
többségi szavazással elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az, hogy a  szülık hová 
írathatják a gyermekeiket a 2008-2009-es tanévben, idejében meg fogják tudni, ugyanis az új 
igazgató irányításával kidolgozásra kerül az új pedagógiai program. A most beíratott 
tanulólétszám még kiegészül a különbözı fejkvóta szorzóval.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Belleli Lajos képviselı elhagyta az üléstermet, 
így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 15 fı. 
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
88/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
1. Békés Város Képviselı-testülete a Békés Városi Óvoda megszüntetésérıl szóló 

53/2007. (II.22.) KT számú határozata 4. pontját és a részét képezı megszüntetı 
okiratot hatályon kívül helyezi. 

2. Békés Város Képviselı-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi Iskolafenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosítását a határozat részét képezı okirat 
szerint.  

3. Békés Város Képviselı testülete 2007. július 1-jei hatállyal jóváhagyja a Békési 
Kistérségi Iskolafenntartó Társulás által alapított, a határozat részét képezı Békési 
Kistérségi Általános Iskola alapító okiratát. 

4. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Általános Iskola igazgatójává 
2007. július 1-jétıl 2008. július 31-éig Farkas Lászlónét nevezi ki. Alapilletményét 
204150,-,  magasabb vezetıi pótlékát 58800,- Ft-ban állapítja meg. 

5. a./ Békés Város Képviselı-testülete a Békés Megye Önkormányzatával 2006. 
szeptember 1-jével 5 év határozott idıre kötött, a nevelési tanácsadás feladat 
ellátására szóló  közoktatási megállapodást  2007. szeptember 1-jével felmondja, 
a feladatot a továbbiakban a Békési Kistérségi Általános Iskola 
tagintézményeként mőködı Egységes Pedagóiai Szakszolgálat keretében kívánja 
ellátni. 

 b./ Békés Város Önkormányzata kezdeményezi, hogy a Békési Kistérségi Társulás 
közoktatási feladatként 2007 szeptemberétıl vállalja fel a nevelési tanácsadás 
pedagógiai szakszolgálati feladatot. 

6. a./ Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Általános Iskola dolgozói 
létszámát a 6/2007. (III.22.) KT rendelet 2./A mellékletében a három általános 
iskolára vonatkozó elıírások szerint hagyja jóvá azzal, hogy a nevelési 
tanácsadás szakfeladat bıvüléssel a létszám 3 fıvel növelhetı. 

 b./ Békés Város Képviselı-testülete a 48/2007. (III.22.) KT. számú határozat 1-2. 
pontjával elrendelt létszámcsökkentés végrehajtásáról szóló intézményi 
jelentéseket jóváhagyja. 

 c./ Békés Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyeken foglalkoztatott(ak) – munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat 
költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag 
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál nincs lehetıség. 
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7. Békés Város Képviselı-testülete kéri polgármesterét, hogy az oktatási intézmények 
szervezeti változásának jóváhagyását kérje Tarhos Község Önkormányzatától. 

8. Békés Város Képviselı-testülete kéri polgármesterét, hogy az oktatási intézmények 
szervezeti változásának hatálybalépéséig közoktatási szakértı és a megyei 
önkormányzat szakvéleményét szerezze be. 

   

Határidı: Intézkedésre azonnal 

           beszámolásra: 2007. júniusi képviselı-testületi ülés 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

  Általános iskolák igazgatói 

 
 
11.) Városüzemeltetési Kft alapító okirat módosítása 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi 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: Tegnap bizottsági ülésen is szóvá tette, hogy a Kft üzleti tervét 
egyik bizottság sem tárgyalta. Azonban az kiderül az anyagból, hogy a városközpont 
közterületeinek karbantartását alvállalkozó fogja végezni. Ezzel szemben a lakótelepeknél, 
illetve a városból kivezetı utak esetében nincs pénz a zöldterületek karbantartására. Továbbá 
a játszóterek karbantartására sem terveztek be összeget, amit szóvá is tett már egy elızı 
napirendi pont tárgyalásánál. 
 
Határozati javaslata:  
 
„Békés Város Önkormányzata játszóterek fenntartására, üzemeltetésére, a lakótelepeken, 
kivezetı utakon, utak mentén a zöldfelület rendben tartásához szükséges 3 millió Ft-ot 
biztosít a többletbevételek terhére.”  
   
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Idı elıttinek tartja Szalai úr 
javaslatát, és javasolja, hogy ne fogadja el a testület.  
 
VÁCZI JULIANNA  pénzügyi osztályvezetı: A 2007. évi költségvetésben játszóterek 
szabványossági felülvizsgálatára 300 eFt-ot, a szabványosításra 2 millió Ft-ot terveztek be a 
szakfeladaton.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Ez az összeg az eszközök 30%-ára elegendı csupán. Nem 
tudja, mire célzott Miklós Lajos képviselı azzal, hogy idı elıtti a felvetése? Esetleg úgy ítéli 
meg, hogy ez a pénz az elızı évekhez hasonló színvonalú közterület-fenntartásra év végéig 
elegendı lesz?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elıadja, a Városüzemeltetési Kft-t azért hozták létre, hogy saját 
erıbıl, nagyrészt közmunka program keretén belül, az eddigi bérleti üzemeltetéssel szemben 
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bizonyos területeket saját munkásokkal oldjon meg. A frekventált területek és a 
parkfenntartás karbantartása továbbra is szakemberek kezében lesz, és bízik benne, hogy 
színvonal csökkenés nem lesz.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként szavazásra bocsátja Szalai László 
képviselı módosító javaslatát.  
 
Megállapítja a szavazás eredményét: 5 igen, 10 nem, mely alapján kimondja a testület 
határozatát: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
89/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete nem fogadja el Szalai 
László képviselı alábbi módosító javaslatát:  
 
„Békés Város Önkormányzata játszóterek fenntartására, 
üzemeltetésére, a lakótelepeken, kivezetı utakon, utak 
mentén a zöldfelület rendben tartásához szükséges 3 millió 
Ft-ot biztosít a többletbevételek terhére.”  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot. 
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
90/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
1.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 29/2007. (I. 25.) KT sz. 

határozata 1. pontja alábbi 1. pontra módosul: 

„1. Békés Város Önkormányzata a városi közterület-fenntartási munkák ellátására 
100 %-os önkormányzat tulajdonú Békési Városüzemeltetési Kft-t alapít. Felhatalmazza 
polgármesterét a kft. alapító okiratának elkészítésére, az alábbiak szerint: 

A társaság alapítója:   Békés Város Önkormányzata 

Cégnév:    Békési Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság 

Székhely:    5630 Békés, Petıfi u. 21. sz. 

A társaság fıtevékenysége: Növénytermelési szolgáltatás (TEÁOR 01.41) 

    Szennyezıdésmentesítés (TEÁOR 90.03) 

A társaság határozatlan idıre jön létre. 

A társaság törzstıkéje 3,1 millió forint készpénzbıl áll, amelybıl az alapításkor befizetett 
összeg 3,1 millió forint, a törzstıke 100 %-a. 

A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és errıl a vezetı 
tisztségviselıt írásban értesíti. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a 
kérdések, amelyeket a törvény a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

A társaság ügyvezetıje: Méri Zoltán (szül. idı: 1952. 07. 20., anyja neve: Tóth Erzsébet, 
lakcím: 5630 Békés, Szarvasi u. 2. III. 14.)  
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Az ügyvezetıi megbízás megbízási díja havi 50.000 Ft. A megbízás 2007. április 1.  napjától 
2008. március 31. napjáig tart. 

A társaság felügyelı-bizottsága tagjainak Mészáros Sándort, Balázs Lászlót és Lele Árpádot 
nevezi ki 5 éves határozott idıtartamra. A megbízás kezdı idıpontja 2007. április 1., lejárta 
2012. április 1. napja. A felügyelı-bizottság tagjai tevékenységüket megbízási díj nélkül 
végzik.” 

 

 2.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Békési Városüzemeltetési Kft. 
2007. évi üzleti tervét, és annak mellékletét tudomásul veszi.  

 
Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
 
12.) LISZ Kft alapító okirat módosítása 
 
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 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
91/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
1.) Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzati 
tulajdonú LISZ Kft. (5630 Békés, Petıfi u. 21., ügyvezetı: 
Méri Zoltán) egységes szerkezető Alapító Okiratát a 
határozat melléklete szerint elfogadja.  

Felhatalmazza polgármesterét a kitermelési hozzájáruló 
nyilatkozat aláírására. 

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete az 
önkormányzati tulajdonú LISZ Kft. (5630 Békés, Petıfi u. 
21., ügyvezetı: Méri Zoltán) ügyrendjét a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja.  
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

 
13.) Testvértelepülési szerzıdés Magyarittabéval 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést, melyet egyöntetően támogattak. A történelmünk egy szeletét 
képezı falucska, amely lakói sok tekintetben pozitív példával szolgálhatnak számunkra is, 
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mindenféleképpen megérdemli azt, illetve mi is, hogy testvértelepülésünk legyen. Ezért is 
javasolja a bizottság nevében a szerzıdés megkötését.  
 
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 
92/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete kinyilvánítja szándékát, 
hogy  Magyarittabéi Helyi Közösségek Tanácsával 
testvértelepülési szerzıdést ír alá. 

Felhatalmazza polgármesterét, hogy a szerzıdés szövegét 
egyeztesse Magyarittabé elnökével, illetve készítse elı az 
ünnepélyes aláírást. 
 
Határidı: Értelem szerint, illetve ünnepélyes aláírás: IX. 

Madzagfalvi Napok 
Felelıs: Izsó Gábor 
 polgármester 
 

 
14.) DAREH elnökségi tag delegálás 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja az 
elıterjesztést.  
 
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 
93/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
1. Békés Város Képviselı-testülete kifejezi egyetértését a 
Békési Kistérségi Társulás 21/2007. (II. 27.) számú 
határozatában foglaltakkal, amely a Délkelet-Alföldi 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) 
Önkormányzati Társulás elnökségi tagjának Izsó Gábort 
(Békés polgármestere), annak akadályoztatása esetén 
Nosza Józsefet (Köröstarcsa polgármesterét), 
mindkettıjük távolléte esetén pedig Hornok Sándort 
(Tarhos polgármesterét) jelölte ki.  
 
2. Békés Város Képviselı-testülete a Délkelet-Alföldi 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) 
Önkormányzati Társulásának taggyőlésébe Izsó Gábor 
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polgármestert és helyettesítésére Erdıs Norbert 
alpolgármestert delegálja. 
 
Határidı:  értelemszerően 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

 
15.) DARFT TEKI pályázat útaszfaltozásra 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt az elıterjesztést az ülés elején levették a mai ülés 
napirendjérıl, de mindenképpen szeretnének pályázni, és ezzel az elıterjesztéssel 
kapcsolatban nem merült fel probléma, ezért javasolja, hogy mégis vegye fel napirendre a 
testület, melyet szavazásra bocsát.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
94/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
A képviselı-testület felveszi a mai ülése napirendjére a 
IV/15/1. sorszámú elıterjesztést.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatokat.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatokat hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
95/2007. (III. 29.)  számú határozata 

 
Békés Város Képviselı-testület pályázatot nyújt be a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására.” 
(HÖF TEKI). 
A pályázat célja: Békés, Hajnal u. aszfaltozása. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Békés, belterület Hajnal utca 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 

Saját forrás 4.434.485,- 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg 10.347.132,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 
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Egyéb forrás  - 

Összesen 14.781.617,- 

 
Békés Város Képviselı-testülete 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi 
költségvetésérıl szóló 6/2007. (II. 23.) számú Költségvetési Rendeletében 
(5. sz. melléklet 5. pontjában) biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

96/2007. (III. 29.)  számú határozata 
 

Békés Város Képviselı-testület pályázatot nyújt be a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására.” 
(HÖF TEKI). 
A pályázat célja: Békés, Károlyi u. Fábián u zugok. aszfaltozása. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Békés, belterület Károlyi u. Fábián 
u. zugok. 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 

Saját forrás 2.646.278,- 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg 6.174.650,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen 8.820.928,- 

 
Békés Város Képviselı-testülete 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi 
költségvetésérıl szóló 6/2007. (II. 23.) számú Költségvetési Rendeletében 
(5. sz. melléklet 5. pontjában) biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

97/2007. (III. 29.)  számú határozata 
 

Békés Város Képviselı-testület pályázatot nyújt be a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Területi 
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kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására.” 
(HÖF TEKI). 
A pályázat célja: Békés, Dr. Veress Endre u. aszfaltozása. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Békés, belterület Dr. Veress Endre 
utca. 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 

Saját forrás 3.000.210,- 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg 7.000.490,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen 10.000700,- 

 
Békés Város Képviselı-testülete 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi 
költségvetésérıl szóló 6/2007. (II. 23.) számú Költségvetési Rendeletében 
(5. sz. melléklet 5. pontjában) biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
 16.) Folyószámla-hitel (likvidhitel) felvétele 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja, 2 igen 
szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
többségi szavazással elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Belleli Lajos képviselı ismét jelen van, Barkász 
Sándor képviselı viszont elhagyta az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık 
létszáma változatlanul 15 fı. 
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
98/2007. (III. 29.) számú határozata 
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Békés Város Önkormányzata számlavezetı 
pénzintézetétıl – az ERSTE BANK HUNGARY NYRT – 
tıl 2007. május 15-tıl 2008. május 14-ig terjedı idıszakra 
maximum  250.000 EFt felsı határú 1 éven belüli 
folyószámla –hitelt vesz fel. A hitelképesség célja a 2007. 
évi költségvetésben tervezett állami hozzájárulás, valamint 
pályázati pénzeszközök megelılegezése. A hitel kamata a 
jelenlegi bankközi kamat ismeretében várhatóan 9,08 % 
lesz. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 Váczi Julianna osztályvezetı 
 

 
17.) Építési telkek vételárának meghatározása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
99/2007. (III. 29.) számú határozata 

 
Békés Város Képviselı-testülete az építési- és ipartelepi telkek árát 
az alábbiakban határozza meg: 
 
Építési telkek ára:  
- Csallóközi utca:    750.- Ft / m2+ÁFA 
- egyéb építési telkek:    870.- Ft / m2+ÁFA 
Ipartelep út melletti telkek ára: 300.- Ft / m2+ÁFA 
- úttól távolabb esı területek ára: 240.- Ft / m2+ÁFA 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs:   Izsó Gábor polgármester 

 
18.) Békés Város Településfejlesztési Koncepciójának módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és a 
kiegészítésben szereplı módosításokkal javasolja elfogadásra a koncepciót. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot a kiegészítésben szereplı módosítások figyelembe 
vételével.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
100/2007. (III. 29.)  számú határozata 

 
Békés Város Képviselı-testülete elfogadja Békés Város 
Településfejlesztési Koncepcióját ezen határozat 
melléklete szerint.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
  Dr. Baji Mihály aljegyzı 
  Csökmei László Erik városi fıépítész 
 

19.) Romaügyi tanácsnok tiszteletdíja  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság 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 14 szavazattal – 1 ellenszavazattal – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
20/2007. (………...) számú  r e n d e l e t e : 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİK 

TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRİL 

szóló 9/1995. (III. 7.) számú rendelet 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 

képezi.  
 
 

20.) Szándéknyilatkozat kórházi ellátási terület módosítására 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és azzal a módosítással javasolja elfogadásra a határozati 
javaslatot, hogy a „biztonságosabb” megfogalmazást módosítsák „kedvezıbb” 
megfogalmazásra. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként szavazásra 
bocsátja a fenti módosító javaslatot.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
101/2007. (III. 29.)  számú határozata 

 
Békés Város Képviselı-testülete a kórházi ellátási terület 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot az alábbi 
módosítással fogadja el:  
 
A „ biztonságosabb” megfogalmazást a „kedvezıbb” 
megfogalmazásra módosítja. 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a fenti 
módosításnak megfelelıen.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
102/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza Izsó Gábor 
polgármestert, hogy Békés város lakosságának kedvezıbb 
betegellátása érdekében a mellékelt szándéknyilatkozatot 
írja alá. 
 
Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület 70/2007. (III. 29.) 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 bejelenti, hogy a testület   n y í l t    ü l é s e n   folytatja munkáját 
a jegyzıi állásra pályázók meghallgatásával, illetve a bejelentések, interpellációk 
tárgyalásával. 
 
Jegyzıi pályázatok elbírálása 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy két pályázó nem kért zárt tárgyalást, így 
meghallgatásuk nyílt ülésen történik.  
 
1. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: Megkérdezi, hogy pályázatát kívánja-e kiegészíteni?  
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA: Pályázatát nem kívánja kiegészíteni, abban 
mindent leírt.  
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DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Pályázatából  
kitőnik, hogy a szociális igazgatás területén fıleg elméleti elıképzettsége, tanulmányai 
vannak. Kérdése, hogy véleménye szerint hogyan lehet a gyakorlatban egy 22 ezer lakosú, 
Békés megyében is hátrányos helyzető településen az igazgatás részérıl jó szociálpolitikát 
végrehajtani?  
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA: Válaszában hangsúlyozni szeretné, hogy a 
politikát nem a jegyzı csinálja. A jegyzı végrehajt, és elıkészíti a döntéseket, és az ı feladata 
az, hogy ezek törvényesen történjenek. Annyit tehet, amit szándékozik is megvizsgálni, hogy 
nem túl bürokratizált-e a rendszer, milyenek a döntési szintek, döntési mechanizmus, és 
mennyire hatékony, illetve gyors az ügymenet. Amit személyesen elvár, és jelenleg is elvár 
ahol dolgozik, hiszen a településen élık 15%-ának van csak munkája, a többiek mind 
segélyen élnek, vagy kiestek mindenfajta ellátási rendszerbıl, vagy munkanélküliek, hogy 
hihetetlen nagy odafigyeléssel kell lenni ezekkel az emberekkel. A szociális igazgatásban az a 
gyakorlati tapasztalata, hogy minden szociális ügy egyéni tragédia. A szociális aktákat a sors 
könyvének nevezi. Úgy kell megélni, hogy minden ember egyéni tragédiáját lássák, és 
érzékenyen és rugalmasan kell kezelni ezeket az ügyeket.  
 
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı:  15 évet tanított egyetemen; kérdése, honnan ez az elméleti 
pályáról való sarkon fordulás, és a gyakorlat irányába haladás? 
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA: Az egyetem befejezése után valóban azonnal 
bent maradt az akkor még József Attila, azóta Szegedi Tudományegyetemen, de minden 
elméleti szakembernek van egy ilyen vágya, hogy a gyakorlatban is kipróbálja magát, és neki 
az alatt a 15 év alatt számtalanszor eszébe jutott, és próbált is, hogy elmenjen a gyakorlatba 
dolgozni, de mindig azt mondták a kollegái, illetve szakmai felettesei, hogy nagyon jól 
csinálja azt, amit csinál. Bı négy évvel ezelıtt azonban meg is tette, amikor elment egy 
kistelepülésre jegyzınek, és ott a mindennapi rutin szintjén vezetıként, de a grádics legalján 
tanulta meg a jegyzıséget, ami szerinte egy nagyon kemény szakma. Úgy gondolja, hogy ez a 
négy év nagyon jó gyakorlat volt. Ha tudta volna, hogy ilyen csodálatos a gyakorlat, akkor 
soha nem maradt volna egyetemi oktató, de hát még nem késı, és egészen biztos, hogy most 
már a gyakorlati pályán szeretne maradni.  
 
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı:  Mivel jelenlegi munkahelye, Abaliget messze van, 
Szegeden lakik, hogyan képzelné el a jövıjét, ha ı lenne Békésen a jegyzı? Ide költözne-e, 
vagy ingázna? Van-e valamilyen kötıdése a megyéhez?  
 
Mennyire ismeri a várost, az apparátus összetételét, az osztályokat?  
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA:  A megyéhez az a kötıdése, hogy ez apai 
szülıhazája. Egy hónapos kora óta itt élt a megyében, Csorváson, a család, nagybeteg 
édesanyja jelenleg is itt él, és szeretne a közelében lenni, ez is egy pici motiváció, de 
valójában az, hogy ez a szülıhazája, és ez megmagyarázhatatlan. Ezért amikor ezt a hirdetést 
meglátta, azonnal megragadta az alkalmat, hogy megpályázza a jegyzıséget. Egyébként 
mindenképpen szeretne itt élni. Az az elve, hogy a jegyzı lakjon ott, ahol dolgozik. 
Abaligeten is fenntartott egy kisebb lakást, és jól mőködött az, hogy hétvégeken ment haza, 
bár igazából a végén már nem is tudta, hol a hazája, annyira megismerte és megszerette a 
falut, hogy úgy érezte, mindenhova tartozik.  
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A városról, az apparátusról szólva igazából a régió gondjait, problémáit ismeri. A városról 
annyit tud amennyit az internetes barangolásai során megtudhatott, de szerencsére egyre jobb 
és fejlıdik Békés város honlapja, és egészen jó képet tudott kialakítani akár a testület 
mőködésérıl, akár a hivatal felépítésérıl. Az államigazgatásban a hatáskörök és a funkciók 
hasonlóképpen épülnek fel kistelepüléseken és nagytelepüléseken, csak itt beékelıdnek 
bizonyos vezetési szintek, és itt a jegyzıi munkában több a vezetési elem, míg a településen 
maga kellett mindent csináljon, de az egy jó gyakorlat volt. Azért a közigazgatást nagyban is 
tanulmányozta, hiszen a külföldi tanulmányútjai során a Tokiói Polgármesteri Hivataltól 
Bécsen át Brüsszelig megfordult, és ezek gyakorlatok voltak, ott nem csak elıadásokat tartott 
és tanított, hanem a gyakorlatban is tanulmányozta ezeket a rendszereket. Úgy gondolja, hogy 
nem ijedne meg a békési feladattól sem. Gyorsan megpróbálná képbe helyezni magát.  
 
2. Dr. Tóth Kálmán 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: Megkérdezi, hogy pályázatát kívánja-e kiegészíteni?  
 
DR. TÓTH KÁLMÁN: Pályázatát nem kívánja kiegészíteni.  
 
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı: Pályázatából kitőnik, hogy sokáig dolgozott a rendırség 
kötelékében. Kérdése, mi volt a váltás motivációja?  
 
Sok helyen dolgozott, mi volt a munkahelyváltások motivációja?  
 
DR. TÓTH KÁLMÁN: Pályázatában is benne van, hogy pályafutását hivatásos 
honvédtisztként kezdte Szabadszálláson, ezt követıen dolgozott rendırtisztként a Debreceni 
Rendırkapitányság állományában. A váltás oka az volt, hogy rendırként elvégezte az 
Államigazgatási Fıiskolát, és kedvet kapott a közigazgatáshoz, illetve elöljárói javaslatára, 
kérésére a kapitányvezetı helyettes falujában kezdte meg jegyzıi pályafutását.  
 
1994 óta különbözı települések jegyzıjeként dolgozik mindezidáig folyamatosan. A váltások 
okai többnyire családi okokra vezethetık vissza, illetve mind nagyobb kihívások elé szeretett 
volna nézni.  
 
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselı: Hogyan képzelné el a békési jövıjét, ha Ön lenne a város 
jegyzıje egyrészt az itt lakás, család ideköltözése szempontjából, másrészt mennyire ismeri a 
várost, az önkormányzat szervezeti felépítését, ha ismeri, van-e elképzelése ennek 
módosítására?  
 
DR. TÓTH KÁLMÁN: Amennyiben elnyerné a jegyzıi kinevezést, akkor mindenképpen a 
családdal együtt ide költözne Békésre. Két leánygyermeke van, egy 11 és egy 18 éves. A 
nagyobbnak nyilván továbbtanulási szándékai vannak. A kisebbik most ötödikes 
Debrecenben, ezért mindenképpen megvárná amíg az évet befejezi, azt követıen költözne ide 
családostól.  
 
Békés városról annyit tud amit az interneten és egyéb kiadványokban megtudható. Ismeri a 
város paramétereit, nevezetességeit, illetve ami megismerhetı a honlapról az 
önkormányzatról, a polgármesteri hivatal struktúráját, szerkezetét megismerte. A 
pályázatában is benne van, hogy a humán erıforrással a legracionálisabban szeretne 
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gazdálkodni, illetve a polgármester úrnak, a képviselı-testületnek olyan javaslatokat tenne, 
amely a létszámot és a struktúrát a legoptimálisabb szintre hozná.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: Megkérdezi a képviselıket, hogy nyílt vagy titkos szavazással válasszák-e meg a 
jegyzıt? 
 
A képviselık egyhangúlag a nyílt szavazást javasolják.  
 
Megkérdezi a képviselıket, kinek van véleménye?  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Úgy látja, hogy a legtöbb pályázó általánosságokat fogalmazott 
meg, Dr. Baji Mihálynak volt konkrét elképzelése. Természetesen annak kell a jegyzınek 
lenni, akivel polgármester úr együtt kíván és tud dolgozni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem titok, hogy már mindegyik jelölttel beszélt, van akivel 
többször is, és megpróbált egy komolyabb, összetettebb képet kialakítani. A munkabírásra, az 
eltökéltségre és az elképzelésekre hosszabb beszélgetés szükséges. Általános tapasztalata az a 
többszöri beszélgetés és az informálódások után, hogy számára Dr. Heinerné Dr. Kecskés 
Aranka az, akinek a szakmai tapasztalata, tudása, rutinja, életkora megfelelınek látszik arra, 
hogy a hivatalt el tudja vezetni, és a megfelelı szervezeti felépítést végre tudja hajtani. Tehát 
ıt támogatja.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: Elıször polgármester úr javaslatát teszi fel szavazásra, nevezetesen Dr. Heinerné Dr. 
Kecskés Aranka pályázatát ki fogadja el? 
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
114/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a jegyzıi állásra 
pályázók közül Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
pályázatát fogadja el.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: Ismerteti a döntést a pályázókkal, gratulál a megválasztottnak, illetve megköszöni 
minden pályázónak a pályázatát.  
 
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA: Megköszöni a bizalmat, azt különösen, hogy 
egyhangúlag választották meg jegyzınek. Reméli, hogy meghálálja ezt a bizalmat és minél 
hamarabb elkezd dolgozni Békésért. Még egy hetet kér, hogy az elızı munkahelyén 
elrendezze a dolgait, és április 10-én tud munkába állni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Gratulál a megválasztásához, munkájához erıt, kitartást kíván, 
és reméli, hogy jól fognak tudni együtt dolgozni részben mint polgármesterrel, másrészt a 



 42 

testülettel. Szavazásra bocsátja a jegyzı kinevezésére és illetményének megállapítására 
vonatkozó határozati javaslatot azzal, hogy kinevezésére április 10. napjától kerüljön sor.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Mucsi András képviselı elhagyta az üléstermet, 
így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 15 fı. 
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
115/2007. (III. 29.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete Dr. Heinerné Dr. 
Kecskés Arankát kinevezi Békés Város Polgármesteri 
Hivatala Jegyzıjévé 2007. április 10. napjától kezdıdıen.  
 
Illetményét 2007. április 10. napjától kezdıdıen bruttó 
425.040 Ft/hó összegben állapítja meg.   
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
Interpellációkra adott válaszok: 
 
- Pataki István képviselı interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, elfogadja-e a választ.  
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Sajnos ezen már nem lehet változtatni, mert olyan 
stádiumban van a hídépítés. Viszont a választ azért nem fogadja el, mert ezek a hidak a 
környezetüktıl függetlenedtek. A Mővelıdési Központnál lévı hídra adott válasz abszurdum 
– fák miatt teszik odébb egy-két méterrel – azt kis kozmetikázással helyre lehet majd hozni. 
Nagyobb baja van a fıtéri híddal, mert nem mőszaki szakember is látja, hogy rosszul van 
megépítve. Olyan szempontból mégis hasznos lehet ez a híd, mert az idegenforgalom 
megnövekszik, ugyanis a mőszaki egyetemek és fıiskolák hallgatóinak egy részét ide fogják 
hívni, hogy hogyan nem szabad hidat építeni. Ezért nem fogadja el a választ.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Kéri a  Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja ki ezt a választ.  
 
 - Szalai László képviselı interpellációira adott válaszok 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, elfogadja-e a válaszokat.  
 
SZALAI LÁSZLÓ polgármester: Örül, hogy polgármester úr egyetért vele abban, hogy az 
önkormányzati törvény szerint nem lehet különbséget tenni listás és egyéni képviselık között, 
de a fogalmazás elég ügyes. A valóságban mégis megtörtént a különbségtétel, mert a 
fogadóórák megjelenése nem egy idıben és nem egy helyen történt. Azonban a választ 
elfogadja és reméli, hogy a jövıben nem fog hasonló megtörténni.  
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A Kovács István és társaival kapcsolatos választ elfogadja. Reméli, hogy polgármester úr 
minden jogi következmény nélkül meg tud egyezni a befektetıkkel, és a híd túloldalán 
megépül a parkoló és az épület.  
 
A Darázs, Szabó és Társa Ügyvédi Irodával kapcsolatos válaszból úgy látja, hogy már a 
kérdések és a válaszok közelednek egymáshoz, de még nem teljesen értek össze, ugyanis volt 
olyan egyszerő kérdése, amire a mai napig nem kapott választ, hogy hogyan került képbe ez a 
budapesti iroda, ki ajánlotta, mivel Békés megyében nem volt munkája. A választ elfogadja.  
 
A fakivágással kapcsolatos választ elfogadja.  
 
B e j e l e n t é s e k    -   i n t e r pe l l á c i ó k :  
 
- VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: A reggeli 7 órás buszjáratot megszüntette Békéscsabára a 
Körös Volán, így a tanulók nem tudnak eljutni az iskolába.  
 
- TÓTH ATTILA  képviselı: A Pusztaszeri és a Táborhely utca keresztezıdésénél az úttest 
felbontása miatt, illetve annak rossz visszaállítása miatt egy hatalmas nagy szakadék tátong. 
Kéri, hogy a Mőszaki Osztály nézze meg, illetve állítsa helyre. 
 
- A Nyíri u. 8. sz. alatti ingatlan elıtt nagy esı alkalmával megáll a víz, kéri rendezni. 
 
- Sajnos nagyon elszaporodtak a határban a kóbor kutyák. Kéri szigorú intézkedés 
foganatosítását. Sok kárt okoznak a tanyákon, a kerékpározókat veszélyeztetik a gáton. 
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Amióta megszőnt a vonatközlekedés, azóta igen nagy a 
zsúfoltság a Békés – Murony közötti járaton. Továbbá jó volna, ha megvárná a pesti vonat 
csatlakozását.  
 
- Jó lenne, ha a Rákóczi u. 3. sz. mögötti közterületen végre rend lenne a korábbi 
intézkedésnek megfelelıen.  
 
- DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Ahol a Hajnal utca becsatlakozik a Dózsa utcába, ott van 
egy mély árok. Az a kérése, hogy a Mőszaki Osztály nézze meg, hogy miért van ott szennyvíz 
évek óta?  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: - Információi szerint a kézilabda csapatnak takarékossági okok 
miatt félhomályban kell edzeni. Gondolja, nem jelenthet akadályt a város költségvetésében, 
hogy megfelelı fényviszonyok között eddzenek a játékosok. 
 
- Kérdése, hogy a Galéria terme, ahol alpolgármester úr esküvıjét tartották, statikailag milyen 
minısítéső? Azt beszélik, hogy ki is lett véve egy oszlop, ami a biztonságot növeli.  
 
Kérdése polgármester úrhoz, hogy a jövıben bárki megkaphatja hasonló célra a termet?  
 
- A két ülés közti tájékoztató 8. pontjában szerepel, hogy Vámos Zoltánnal megkötötte 
polgármester úr a szerzıdést a városi tv mőködtetésére. Kérdése, hogy milyen szolgáltatási díj 
mellett és milyen tartalommal kötötte meg a szerzıdést?   
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A testületi ülés elején feltett kérdéseire is szeretne választ kapni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Brutalitás Képei kiállítással kapcsolatban válaszolja, hogy 
nem elsı alkalommal volt kiállítás a Polgármesteri Hivatal folyosóján, most is látható egy 
múzeumi kiállítás, de ez ellen nem szólt senki. Amikor a gyámhivatal jelezte részére, hogy 
fiatal gyerekek is megjelennek a hivatalban, egy fél óra alatt leszedték a képeket. Szerinte ha 
az emeleten helyezték volna el és közvetlenül nem ezt a korosztályt találja el ez a kép, akkor 
nyugodtan lehetett volna helye a hivatalban.  
 
A Március 15-i ünnepséggel kapcsolatban válaszolja, hogy az egy városi ünnepség volt, és 
sokkal többen vettek részt ezen a rendezvényen, mint bármelyik ünnepségen. Hatalmas nagy 
sikert aratott. Nem tudja, hogy kinek mi a kifogása ez ellen.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az ünnepi beszédet hallotta. Egy városi ünnepségre nem 
aktuálpolitikát kellene bevinni, hanem a város minden lakójának kellene tartani ünnepi 
beszédet.  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: Nincs róla tudomása, hogy milyen oszlop hiányzik a 
Galériában, mert nem lett kivéve egy sem. Természetesen egy havi alpolgármesteri 
tiszteletdíját át fogja utalni bérleti díj gyanánt a Múzeumbarátok Egyesületének.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A múzeum igazgatójának a kompetenciája, hogy kinek adja oda 
esküvı céljára a galériát.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Szintén az ülés elején volt kérdése, hogy mi lesz a 
gyógyközpont sorsa, ha elveszítik a pályázatot? 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Több lehetıség is van jelenleg, az egyik a norvég alapú 
pályázat, a másik az uniós pályázatok sorában a gyógycentrum megépítése szerepel. Ha a 
norvég alapon nem nyernek, akkor ez utóbbi keretében szeretnék megépíteni a tanuszodát. 
Felkéri a baloldali képviselıket is, hogy adjanak segítséget a pályázat sikeréhez.  
 
Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselık munkáját, a testület 
ülését befejezettnek nyilvánítja.  
 

K. m. f.  
 
 
 

   Izsó Gábor        Dr. Baji Mihály  
   polgármester              aljegyzı 
 


