
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. január 25-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, 
 Szalai László, Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Rácz László, 
 Dr. Farkas István képviselık 
 
 Dr. Baji Mihály aljegyzı 
 Farkas Lászlóné Eötvös József Általános Iskola igazgatója 
 Palatinus Pál Karacs Teréz Általános Iskola igazgatója 
 Erdısné Sági Mária Városi Könyvtár igazgatója 
 Bereczki Lászlóné Városi Óvoda vezetıje 
 Hegedősné Kocsis Ildikó Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 
 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 
 Csökmei László Erik városi fıépítész 
 Nagy József, Dr. Takács Éva, Salamon Anikó, Sápi András, 
 Barna Barbara, Kálmán  Tibor, Gyebnár Péter, Török Emília 
 Csarnai Mihály a Polgármesteri Hivatal munkatársai,  
 meghívottak 
 
 
Igazoltan távolmaradt: Pataki István képviselı  
 
 
Az ülés kezdésének idıpontja: 14,00 h 
 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a képviselık többsége, 16 
fı jelen van.  
 
A napirend elfogadása elıtt Kerekes József falugazdász részére emléklapot ad át, aki Békés 
város területén teljesített szolgálatot évekig, és most más beosztásba kerül, elhagyja 
városunkat, központi felügyeleti szervnél fog szolgálatot teljesíteni. Ez alkalomból 
megköszöni a békési gazdákért, önkormányzatért kifejtett munkásságát.  
 
TÓTH ATTILA  képviselı: A Békési Kisgazdakör részérıl megköszöni a falugazdász 
munkáját, mellyel nagyon meg voltak elégedve. További munkájához nagyon jó erıt, 
egészséget kíván, a városra emlékeztetı jelképes ajándékkal kedveskedik a gazdák nevében. 
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KEREKES JÓZSEF falugazdász: Hat évvel ezelıtt került Békésre. Munkája során sikerült 
elérnie, hogy bizalommal fordultak hozzá az itteni emberek. A tıle telhetı segítséget mindig 
mindenkinek megadta. Az új falugazdász Domján László lesz, kéri, fogadják bizalommal. A 
testületnek eredményes munkát, a békési lakosoknak erıt, egészséget kíván.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bemutatja a jelenlévıknek a Polgármesteri Hivatal új 
munkatársát, Kálmán Tibort, aki oktatási, sport, turisztikai ügyekkel fog foglalkozni.  
 
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal, hogy javasolja levenni a 
mai ülés napirendjérıl a IV/3. sorszámú egyéb elıterjesztést, amely a mezııri járulékkal 
kapcsolatos. Javasolja továbbá, hogy a IV/10-11-13-18-19. sorszámú egyéb elıterjesztéseket 
zárt ülésen tárgyalják meg, mivel azok egyrészt személyi, másrészt az önkormányzat 
vagyonának hasznosításával kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak, illetve az érintettek kérték a 
zárt tárgyalást.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A bizottsági ülésen a IV/10. sorszámú egyéb elıterjesztést is 
javasolták levenni a mai ülés napirendjérıl, így azt már a bizottság meg sem tárgyalta. Most 
miért nem javasolja a levételét polgármester úr?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester : Néhány új információ jutott a birtokukba, ezért javasolja, hogy 
azt mégis tárgyalja meg a testület. A városüzemeltetéssel kapcsolatos pályázatok kiírása miatt 
meg kell alakítani a Kft. Továbbá ha most nem alakítják meg, egy hónapon keresztül 
ellátatlan marad a város ezen közszolgáltatások vonatkozásában. Ha mégis ragaszkodnak a 
képviselık a napirendrıl való levételhez, akkor 3 napon belül ismét testületi ülést kell 
összehívnia ez ügyben.  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: Az SZMSZ alapján lehetıség van önálló képviselıi 
indítványra is bizottság által meg nem tárgyalt napirendi pontokat is megtárgyalni. A szóban 
forgó napirendi pont ebben a formában lesz beterjesztve.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Ha halaszthatatlan kérdésrıl van szó, akkor egyetért a mostani 
tárgyalással, de a jövıre nézve kéri, hogy ez ne legyen rendszeres.  
 
A képviselı-testület januári munkatervében szerepelt az állattartási rendelet alkotása. Kérdése 
polgármester úrtól, hogy miért nem lett elıterjesztve? Ha esetleg azért, mert további 
egyeztetések, elıkészítés szükséges, akkor ezt megérti, de a múltkori, és a mostani ülés 
napirendjérıl is vettek le témákat nem kielégítı elıterjesztés miatt. Ezért kéri, hogy a jövıben 
körültekintıbbek legyenek az elıterjesztéseknél. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az állattartási rendeletet valóban azért vették le napirendrıl, 
mert úgy gondolták, hogy további elıkészítések, egyeztetések szükségesek még, amelyek 
korábban nem történtek meg, illetve voltak képviselık, szervezetek, akik a korábbi tervezetet 
sem ismerték. A februári testületi ülésre elıterjesztik.   
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását 
a fentiek szerint.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
7/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2007. január 25-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  
 
3.) Egyéb elıterjesztések 
 
4.) Bejelentések, interpellációk 
 
Egyidejőleg a IV/3. sorszámú egyéb elıterjesztést leveszi 
a mai ülés napirendjérıl, illetve a IV/10-11-13-18-19. 
sorszámú egyéb elıterjesztések tárgyalására  z á r t   ülést 
rendel el. 

 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA: Tájékoztató a képviselı-testület két ülése között történt 
 fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl 
 
Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  
 
K é r d é s e k    -    é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Mindenek elıtt kéri polgármester urat, hogy ha meg akarja 
jelentetni, ne ebben a formában jelentesse meg a tájékoztatót, mivel annak minden pontjában 
a polgármester ténykedése van nevesítve.  
 
Kifogásolja, hogy polgármester úr nem tájékoztatta a testületet arról, amirıl tudomása szerint 
Pataki István képviselı tájékoztatta a polgármestert, hogy tegnap egy tárgyalássorozat végére 
értek nevezett képviselıvel. Augusztusban az elızı testület úgy döntött, hogy a dánfoki 
sportkomplexum megépítésére új feltételekkel új közbeszerzési eljárást ír ki. Azóta eltelt öt 
hónap és nem történt meg a pályázat kiírása. Úgy értesültek, hogy a korábban megítélt 740 
millió Ft állami támogatás a halogatás miatt veszélybe került, azt hozzátehetik a régiós 
forrásokhoz, ezért Pataki Istvánnal egy tárgyalássorozatot kezdtek az illetékesekkel. Ennek 
során sikerült elérniük, hogy Békés városban tanuszoda épüljön meg állami támogatással. 
Hasonló konstrukcióban valósultak már meg az országban tanuszodák, és a tapasztalat szerint 
az árak lefelé mozdultak el.  
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IZSÓ GÁBOR  polgármester: A fentieket szeretné kiegészíteni azzal, hogy ı maga ebben az 
ügyben három alkalommal tárgyalt Budapesten azokkal a körökkel is, amelyekkel Pataki 
István képviselı úrék. Kezdeményezésükre jött létre a kapcsolat, hogy ezt a projektet 
átalakítsák tanuszodává. Nagyon örül neki, hogy ebben egyetértenek, és támogatja ezt az 
ügyet a szocialista frakció. Egyikıjük sem akarja saját magának kivívni ezt a „dicsıséget”, de 
maguk is megtettek mindent a jó kapcsolatok kialakításáért, melyben elvitathatatlan szerepe 
van a volt polgármesternek is, amit ezúton is megköszön.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Egészségügyi Tanács január 4-én szervezıdött újjá, melynek munkájában 
polgármester úrral közösen vesznek részt. A január 12-én Békéscsabán megtartott ülésen a 
miniszter ajánlatát a Tanács nem fogadta el, sıt a kórházi struktúra átalakítására vonatkozó 
törvény módosítását kéri. Szülészeti, nıgyógyászati ágyból Békéscsabán 30 lenne a miniszteri 
elıterjesztés szerint a 60-nal szemben. Sıt azt is figyelembe véve, hogy 1995-ben megszőnt 
Békésen a szülıotthon 25 ágya, ez a békésiek szempontjából is nagyon hátrányos. 
Ugyanakkor 20 lenne a gyermek – csecsemı ágy, amely szintén nagyon kis szám ennek a 
térségnek. A fentiek miatt kérték a minisztertıl a tervezett átalakítás újragondolását.  
 
Közismert továbbá, hogy az ÁNTSZ Békési Intézete 2007. január 1-jén megszőnt, és a 
Békéscsabai Kistérségi Intézet vette át Békés, illetve a városkörnyék közegészségügyi 
feladatait. A megyében egyedül Békésen szőnt meg a kirendeltség. Az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság egyhangúlag kéri, hogy a képviselı-testület kérje fel polgármester urat, 
hogy tárgyaljon a Regionális Tisztifıorvos Úrral, hogy Békésen valamilyen formában oldják 
meg a lakosság ez irányú ügyintézési lehetıségét. Ugyanis sok lakost nagyon hátrányosan 
érint, hogy Békéscsabára kell menni ügyet intézni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez utóbbira válaszolja, hogy már meg is állapodtak Dr.  Mucsi 
Gyula tisztifıorvos úrral, hogy heti 12 órában (2-3 alkalommal) ügyeletet tart az ÁNTSZ 
Békés Városban. Errıl a lakosságot megfelelı formában tájékoztatni fogják a különbözı 
médiumokban.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Nem szándékozik kicsinyíteni Izsó Gábor polgármester úr 
tanuszodával kapcsolatos érdemeit, de Pataki István volt polgármester úr olyan helyeken is 
közben tudott járni, ahol Izsó Gábor polgármester úr nem. Úgy gondolják, hogy a tanuszoda 
lehetne a közös munkának a jelképe. Ezért azt javasolja a képviselı-testületnek, hogy két 
személyt kérjenek fel a fejlesztés képviseletére: Izsó Gábor polgármester urat, és Pataki István 
képviselı urat, mert ketten többet tudnak tenni az ügy érdekében, Pataki István úr nagy 
segítséget tud nyújtani. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A maga részérıl támogatja ezt a kezdeményezést.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Örül annak, hogy több mint nyolc év után Szalai László 
képviselı eljutott ahhoz a felismeréshez, hogy jó lenne együtt dolgozni. Az elmúlt nyolc 
évben ezt nem tapasztalták. Örül, hogy a közös munkában szeretnének pozitívan részt venni, 
és nem úgy, hogy meg akarja mondani polgármester úrnak, hogy például a tájékoztatót 
hogyan állítsa össze.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja a tájékoztatót a vitában elhangzottakkal együtt.  
 



 5 

A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
8/2007. (I. 25.) számú határozata:  

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

 
 
NAPIREND TÁRGYA: Tájékoztató az elızı testületi ülésen elfogadott határozatok 

végrehajtásáról 
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
9/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete az elızı testületi ülésen 
elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
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.) Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása 
 
Szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A romaügyi tanácsnok tiszteletdíjának szabályozásával 
kapcsolatban észrevételezi, hogy a hatályos jogszabályok szerint a tanácsnok és a bizottsági 
elnök tiszteletdíját az alapdíjon felül, az alapdíj 90%-ával növelten kell meghatározni, tehát 
%-ékosan. Ezért javasolja a testületnek, hogy ennek megfelelıen határozza meg a tanácsnok 
tiszteletdíját.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı, az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság 
elnöke: A bizottság megtárgyalta és az írásos kiegészítés szerint javasolja elfogadásra az 
elıterjesztett javaslatokat.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Elsıként szavazásra bocsátja a tanácsnok tiszteletdíjára 
vonatkozó rendelet-tervezetet azzal a módosítással, amelyet Szalai László képviselı terjesztett 
elı.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t  alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
1/2007. (……….) 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.  
 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az eredeti elıterjesztésben Mucsi András 
romaügyi tanácsnokká választására vonatkozó határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
10/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete romaügyi tanácsnoknak 
választja Mucsi András képviselıt, képviselıi megbízatása 
idejére. A romaügyi tanácsnok évente, a képviselı-testület 
januári ülésén beszámol tevékenységérıl.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
  Mucsi András tanácsnok 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az SZMSZ módosítására vonatkozó 
rendelet-tervezetet a bizottsági kiegészítésben foglaltaknak megfelelıen.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t  alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2/2007. (……….) számú  r e n d e l e t e : 

 
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL 
szóló 7/1995. (III. 3.) KT 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 a kiegészítés határozati javaslatát, melyben 
Dr. Varga Péter összeférhetetlensége miatt Dr. Balázs Istvánt javasolják megválasztani az 
Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi Bizottság tagjává.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
11/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete Dr. Balázs Istvánt 
megválasztja az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi 
Bizottság nem képviselı tagjának.   
 
Határidı:  azonnal  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Gratulál a megválasztott bizottsági tagnak, akit felkér a 
törvényben elıírt eskü letételére.  
 
Dr. Balázs István bizottsági tag a képviselı-testület elıtt leteszi a törvényben elıírt esküt.  
 
2.) Vagyonrendelet módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselım az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi 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 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
3/2007. (……….) 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. 
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3.) Településfejlesztési koncepció módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és az alábbi javaslat figyelembevételével javasolja elfogadásra a koncepció 
módosítását. Az elıterjesztést és a módosítást most fogadja el a testület, tekintettel a jelenleg 
szükséges intézkedések fontosságára, ugyanakkor a településfejlesztési koncepciót az év 
folyamán vizsgáltassa felül, mivel az 2003-ban készült, aktualizálása mindenképpen 
szükséges.  
 
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 
12/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Településfejlesztési koncepciója II. fejezet 1. és 5. 
pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

II. 
Célok és feladatok 

 
1. Gazdaságfejlesztés 
Cél: A lehetıség szerint mennél magasabb 
foglalkoztatás biztosítása. A helyben foglalkoztatás arányának 
javítása. 
Feladatok: 
- A 470-es sz. fıközlekedési út mellett a békéscsabai 

közigazgatási határ felé újabb gazdasági területek kialakítása. 
- Új munkahelyet biztosító cégek letelepedésének segítése. 
- Vállalkozói udvar kialakítása (inkubátorház). 
- Agro-park kialakítása (a nagyszámú belterületi állattartás 

számára alternatív lehetıség biztosítására). 
- Mezıgazdasági feldolgozó üzemek (zöldség, 

gyümölcsfeldolgozó osztályozó-csomagoló, takarmány 
elıállító, olajpréselı, aszaló üzemek) telepítését támogatni 
szükséges. 

- Vásárcsarnok építése és a piac területének rendezése. 
- Öko-ipari park rendszer kialakításának, feltételeit meg kell 

vizsgálni. 
5. Településrendezés 
Cél: Iránymutatás a rendezési terv készítéséhez 
Feladatok: 
- A 470-es sz. fıközlekedési út külsı szakasza mentén új ipari, 

gazdasági területet kell kijelölni. 
- Kis parkok fennmaradását biztosítani kell, és játszótérrel kell 

ellátni. 
- Családi házak építéséhez telekosztásra helyet kell kijelölni. 
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- Az értékes, a város történeti kialakulását ma is magán viselı 
utcahálózatú részeket területi védelemre kell javasolni. 

- Az épületek homlokzati felújításának önkormányzati 
rendeleti hátterét továbbra is biztosítani. (közterületi 
esztétikát sértı nem védett épületek tekintetében is) 

- Vásárcsarnok helyének kijelölése. (Csók híd, Csabai út 
környékén) 

- Kereskedelmi, szolgáltató területek kijelölése (lakossági 
panaszok csökkentése érdekében). 

- Öko-ipari park rendszer kialakításának, feltételeit meg kell 
vizsgálni. 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 Csökmei László Erik városi fıépítész 

  
4.) A magánerıs lakossági út- és útalapépítések szervezésérıl és támogatási 
    rendszerérıl szóló rendelet módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet.  
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja 
az elıterjesztett határozati javaslatot és rendelet-tervezetet.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
13/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete felkéri Izsó Gábor 
polgármestert, hogy a 2007. április 1-tıl alkalmazandó 
versenyeztetés szabályait dolgoztassa ki, és azt terjessze 
elı a 2007. márciusi testületi ülésre.  
 
Határidı:  2007. márciusi testületi ülés 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t   
alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
4/2007. (……….) számú  r e n d e l e t e : 

 
A MAGÁNERİS LAKOSSÁGI ÚT- ÉS ÚTALAP 

ÉPÍTÉSEK SZERVEZÉSÉRİL 
ÉS TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRİL 

szóló 1/2004. (I. 20.) számú rendelet 
m ó d o s í t á s á r ó l 
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A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 
képezi. 

 
 
5.) Egyes oktatási kérdésekrıl 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és azzal javasolja elfogadásra testületnek, hogy ezeket a 
kényszerő lépéseket, amelyeket a városnak meg kell tennie, a lehetı legkisebb elbocsátások 
árán tehesse meg. Másrészt a Békés Város által az intézményeivel kapcsolatos átalakítás az 
általános iskolák összevonására, illetve a kistérségi társulás létrehozására úgy történjék meg, 
hogy ez pedagógus elbocsátással lehetıleg ne járjon együtt.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Mindkét bizottság ülésén elmondta, hogy nem támasztja alá az 
elıterjesztést elég számadat és információ. Valamennyiük számára ismert az a tény, hogy 
Békés Megye Önkormányzata össze kívánja vonni a fenntartásába adott intézményeket. Ez a 
lépés munkahelyek megszőnésével jár, illetve tanulók kerülhetnek hátrányos helyzetbe. 
Annak érdekében, hogy az önkormányzat és a város lakói számára elınyös döntést tudjanak 
hozni a képviselık, megfelelı információk birtokában kell lenniük. Az elıterjesztés egyetlen, 
általánosságot tartalmazó mondattal elintézi ezt a kérdést.  
 
Az elıbbiek miatt, és mint polgármester úrnak eljuttatott javaslatukban szerepel, hogy a 
határozati javaslat 1. pontja törvénysértı, ezért képviselı-társaival kezdeményezik a 
képviselı-testület soron kívüli ülésének összehívását. Természetesen ezt a megyei közgyőlés 
döntése elıtt lenne célszerő megtartani. Az ülés elıkészítését néhány határozati javaslattal 
szeretnék segíteni, melyet írásban most kioszt a képviselıknek.   
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. A határozati javaslat 1. pontját a bizottság tagjai Szalai László képviselı úr 
kivételével – aki tartózkodott – elfogadásra javasolták. Meg kívánja jegyezni, hogy korábban 
sohasem támasztották alá nagyobb számításokkal az intézményátadásokat, mivel azért adták 
át, mert a normatívából nem jöttek volna ki, jelentıs saját erıvel kellett volna hozzájárulni az 
intézmények fenntartásához, amelyet nem vállalt a testület, ezért adta át az itt felsorolt 
intézményeket a megyének mőködtetésre. Megjegyzi, hogy a megye sem jön ki a 
normatívából, szintén jelentıs összegeket kell hozzátenniük. Jelenleg a költségvetés 
készítésének idıszakában kb. 300 milliós hiánnyal számolnak, ezért nem javasolja a bizottság 
ezen pluszterhek felvállalását.  
A határozati javaslat 2. pontját javasolják kiegészíteni azzal, hogy „…nem vizsgálja felül, 
mert szándéka szerint a Békési Kistérségi Társulás…”. 
A határozati javaslat 3. és 4. pontját változtatás nélkül elfogadásra javasolják.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselı: Úgy emlékszik, hogy novemberben éppen Szalai László 
képviselı úr vetette fel, hogy nehogy átvegyenek megyei fenntartású intézményt. Ennek 
ellenére megvizsgálják a javaslatokat.  
 
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Ha esetleg a megye sem tudja mőködtetni ezeket az 
intézményeket, akkor mi lesz ennek a következménye? Ha mindenképpen végre kell hajtani a 
megyei intézmények összevonását, akkor azt úgy kell megtenni, hogy a lehetı legkevesebb 
sérüléssel történjék.  
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DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Az általuk most kiosztott javaslat 6. pontja 
tárgytalanná vált, mivel a képviselık ¼-ének kezdeményezésére össze kell hívnia 
polgármester úrnak a soron kívüli testületi ülést, és ezt írásban képviselı társaival 
kezdeményezték.  
 
Vannak továbbá olyan pontok, amelyekrıl nem most kell határoznia a képviselı-testületnek, 
hanem majd a soron kívüli testületi ülésen. Az 1. pont pedig a soron kívüli testületi ülésre 
történı felkészülést segíti, mely szerint álljanak rendelkezésre a döntéshozatalhoz szükséges 
információk.  
 
A megyei közgyőlési anyagot még nem kapták meg.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: El kívánja mondani, hogy korábban minden alkalommal 
készültek számítások, csak a képviselık közül senki sem kérte. Már novemberben felvetette, 
és nem azt, hogy ne vegyék vissza, hanem hogy döntsenek ebben a kérdésben. Azóta sem 
történt semmi, a szükséges információk nem lettek beszerezve.  
 
Természetesen a most kiosztott határozati javaslatokat ne most tárgyalják meg, azokkal a 
soron kívüli testületi ülés munkáját kívánják segíteni.  
Nem a vagyoni kérdések az elsıdlegesek, hanem az ott dolgozók és tanulók sorsa.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı: A megye biztos tudja mőködtetni, csak ı sem tud kijönni a 
normatívából, saját forrásból kellene kiegészítenie, de ott is szigorú megszorítások vannak, 
hogy rá vannak kényszerülve az ésszerősítésre.  
 
A Szalai úrék határozati javaslatát nagyon politika-ízőnek tartja, mivel annak idején ık adták 
át az intézményeket a megyének, és most politikai tıkét kívánnak kovácsolni a 
visszavételbıl? Ezzel nagyon nem ért egyet.  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: A Szalai úrék határozati javaslatát el lehet fogadni, és 
majd a soron kívüli ülés keretében megtárgyalják ezt a kérdést, most felesleges tovább 
vitatkozniuk.  
 
Ez egy komoly határozati javaslat, és ahhoz, hogy a képviselı-testület és a köztisztviselık 
munkája könnyebb legyen, kéri, hogy ne a testületi ülésen adják be az ilyen javaslatokat, 
hanem korábban, mondjuk délelıtt 10-11 óráig.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Úgy gondolja, ez az anyag alkalmas arra, hogy most 
megszavazzák. Egyébként olyan adatokat kér Szalai László, amikrıl ı maga is tudja, hogy 
még nem adhatók. A megye konkrét elképzeléseit még nem ismerik, nem kaptak anyagot. 
Annyit viszont el lehet mondani, hogy a Németh László Kollégium, a Vásárszél utcai iskola 
és a speciális általános iskola mőködtetéséhez, ha átvenné a város, kb. 50 millió plusz kellene. 
Sajnos az elmúlt 3 év alatt mintegy 600 milliót vont el a kormány az önkormányzattól, és ezt 
már nagyon nehezen lehet kezelni.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen egyetért a soron kívüli testületi ülés tartásával, 
és majd ott megtárgyalják ezt a kérdést esetleg már több információ birtokában.  
 
Ezért továbbra is az a javaslata, hogy az elıterjesztett határozati javaslat 1. pontjáról most ne 
döntsenek, de a 2. 3. 4. pontot fogadják el az elıbbiekben javasolt kiegészítéssel.  
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SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Egyetért a javaslattal, de kéri polgármester urat, hogy az egyes 
pontokról külön-külön szavazzanak.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön 
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatokat.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
14/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Önkormányzata oktatási intézkedési tervét 
önállóan nem vizsgálja felül, mert szándéka szerint a 
Békési Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervét 
fogadja el.  
 
Határidı:  2007. márciusi testületi ülés 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
15/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás bıvítéséhez hozzájárul, 
Kamut és Murony község csatlakozási szándékát 
elfogadja.  
 
Határidı:  2007. februári testületi ülés 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
A képviselı-testület 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
16/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza 
polgármesterét, hogy a békési általános iskolák 
összevonására vonatkozó szakmai koncepciót készítse elı 
a 15/2007. (I. 25.) számú határozattal összhangban. 
 
Határidı:  2007. februári testületi ülés 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a testület soron kívüli ülését a most benyújtott 
képviselıi indítványra 2007. január 31-én (szerdán) 18,00 órára hívja össze. 
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6.) Kishajó kikötı és átemelı pótmunkái 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a kiegészítéssel együtt.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatokat.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatokat hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
17/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza 
polgármesterét, hogy a ROP-1.1.1.-2005-05-0003/34 
számú, Körösök lágy ölén projekt keretében, Köröstarcsa 
Önkormányzattal kötendı Megállapodást aláírja. 
Békés Város Képviselı-testülete 274 030,- Ft pályázati 
önerıt különít el 2007. évi költségvetésében, amit átutal 
Köröstarcsa Község Önkormányzatának. 
 
Határidı: 2007. február 28. 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatokat hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
18/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Polgármesteri Hivatala 2007. április hó 1. 
napjától az Öko-turisztikai Idegenforgalmi referens 
álláshelyet az Általános Mővelıdési Központnak átadja 
azzal, hogy a 2007. évi költségvetési rendeletben a 
létszámátadást át kell vezetni.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
  Benéné Szeretı Hajnalka igazgató 
 
 

7.) Múzeum átszervezése 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Kérdése, hogy a megye kifizette-e már a tartozását?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Folyamatban vannak a tárgyalások. Mivel további kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
19/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
1.) Békés Város Képviselı-testülete 307/2006. (XI. 30.) 
KT számú határozatát visszavonja, helyébe az alábbi 
határozat lép: 
 
Békés Város Képviselı-testülete a Békés Megye 
Önkormányzatával 2000. június 29-én, a múzeumi 
feladatok ellátására kötött megállapodás közös 
megegyezéssel történı megszüntetéséhez hozzájárul, 
amennyiben a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága a 
restaurátor munkatársat áthelyezéssel határozatlan idıre 
átveszi, azzal a kötelezettséggel, hogy az átvételtıl 
számított 4 éven belül a rendes felmondás jogát nem 
gyakorolja, és a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeummal 
a restaurálási feladatok ellátására megállapodást köt. 
 
2.) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
felkéri Izsó Gábor polgármestert, hogy folytasson további 
tárgyalásokat a szerzıdés megszüntetésével kapcsolatos 
egyéb kérdésekben. 
 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
  Baligáné Szőcs Irén múzeumigazgató 

 
 
8.) Szolgalmi jog bejegyzése 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC  képviselı: Egyetért a határozati javaslattal, de javasolja, hogy 
egy jelképes ellenértéket határozzanak meg, pl. 100,- Ft-ot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja 1000,- Ft jelképes ellenérték meghatározását. Mivel 
további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot ezzel a 
kiegészítéssel.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Pásztor Gyula és Tóth Attila képviselık 
elhagyták az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 14 fı. 
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
20/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
tulajdonát képezı békési 6898. hrsz-ú ingatlanára vezetéki 
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szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre a Békési Római 
Katolikus Plébánia javára 1000,- Ft ellenértékért. 
 
Felhatalmazza polgármesterét az ezzel kapcsolatos 
dokumentumok aláírására.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

9.) Tájékoztató önkormányzati kezességvállalásról 
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Az anyagból kitőnik, hogy a 191 fı nem fizetıbıl 
várhatóan segélyre szorulók száma 51 fı, ezek együttes tartozása 3.434.900,- Ft. Mi az 
elképzelés ezzel kapcsolatban?  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot. Válaszában elıadja, hogy a 
megoldásra van elképzelésük.  
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:  A bizottság 
hétfın fogja tárgyalni a szociális pénzeszközökre vonatkozó részletes elképzeléseket.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Pásztor Gyula és Tóth Attila képviselık 
ismét jelen vannak, Belleli Lajos és Dr. Pálmai Tamás képviselık viszont elhagyták az 
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 14 fı.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
21/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzati 
kezességvállalásról szóló tájékoztatót az elıterjesztés 
szerint tudomásul veszi, és felhatalmazza Izsó Gábor 
polgármestert, hogy tételes pénzügyi ellenırzést 
kezdeményezzen a pénzügyi teljesülésrıl.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

10.) Testvérvárosi együttmőködés és pályázat 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı,  Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést, javaslatuk szerepel a határozati javaslatban, melyet elfogadásra javasolnak.  
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MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság szintén megtárgyalta 
az elıterjesztést, javaslatuk szintén szerepel a határozati javaslatban.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel módosító javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Pálmai Tamás képviselı ismét jelen van, így 
a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 15 fı.  
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
22/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
1.) Békés Város Képviselı-testülete támogatja a 
gyergyószentmiklósi önkormányzattal kötött Testvérvárosi 
Együttmőködési Szerzıdés alapján összeállított 2007. évi 
intézkedési tervet, az alábbi kiegészítéssel:  
 
A IX. Madzagfalvi Napokon, 2007. szeptember 7-9-e 
között Gyergyószentmiklós testvérvárosainak 
polgármesterei Békés városában tanácskozást tartanak a 
testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésének lehetıségeirıl, 
feltéve, hogy az erre benyújtott pályázat során elnyert 
összeg döntı mértékben fedezi a kiadásokat. A találkozó 
elıtt Békés Város Önkormányzata elızetes 
kapcsolatfelvétel során tájékozódik az érintett 
önkormányzatok (Budapest V., XVII.  kerület, Cegléd, 
Eger, Kiskunmajsa, Siófok, Szigetszentmiklós, Bácska 
Topolya) elképzeléseirıl, közösen megvalósítható 
gazdaságfejlesztı tervekrıl. 
 
Békés Város Önkormányzata részérıl a kapcsolattartó: 
Izsó Gábor polgármester 
 
2.) Békés Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az 
„Európa a Polgárokért” Program, testvérvárosi 
együttmőködések elısegítését támogató pályázatára. A 
program megvalósulásának ideje: 2007. szeptember 7-9-e 
között. 
 
Határidı: értelem szerint, illetve  
 pályázat beadása: 2007. április 1-ig 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 
 

11.) Muronyi folyékony hulladék elhelyezése 
 
DR. PÁSZTOR GYULA képviselı: Kéri, hogy pontosabban vizsgálják meg ezt a kérdést, 
mert korábban a szilárd hulladékot is beengedték a város szeméttelepére, és azért telt be ilyen 
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hamar. A folyékony hulladék befogadásával is ebbe a hibába eshetnek, ezért javasolja, 
szabjanak határt mind mennyiségileg, minıségileg, és idıben is. Azt is figyelembe kell venni, 
hogy ha 100%-os kapacitással mőködtetik emiatt a szennyvíztisztítót, akkor hamarabb 
elhasználódik.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elıadja, a Mőszaki Osztályon tájékozódott ez ügyben, és azt a 
tájékoztatást kapta, hogy szennyvíztisztító kapacitása bıségesen elbírná a jelzett mennyiséget. 
Ettıl függetlenül egyetért azzal, hogy ismételt számításokat végezzenek, és majd a soron 
kívüli testületi ülésen ismét megtárgyalják.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. El kívánja mondani, hogy a szennyvizet csak 
tisztítani hoznák Békésre, és a határozati javaslat második részében szerepel, hogy 
felhatalmaznák a polgármestert a tárgyalásokra, melyrıl tájékoztatni köteles a képviselı-
testületet.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Javasolja, most fogadják el a határozati javaslatot, 
hatalmazzák fel polgármester urat a tárgyalások lefolytatására, melyhez több idı szükséges, 
ezt nem tudják elıkészíteni a soron kívüli testületi ülésre. A tárgyalások után pedig ismét 
kerüljön testület elé a megállapodás-tervezet.  
 
BARKÁSZ SÁNDOR képviselı: Szeretné eloszlatni a félreértéseket. A folyékony hulladék 
tisztításra kerülne ide, tehát nem halmozódna, hanem egy folyamatos üzemet jelentene a 
szennyvíztisztítónak. 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot azzal, hogy a megállapodás-tervezetet a testület elé kell 
terjeszteni a tárgyalások lefolytatása után.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
23/2007. (I. 25.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Murony községben keletkezı, kommunális eredető 
folyékony hulladékot a békési szennyvíztisztító telepen 
ártalmatlaníthassák.  
 
Felhatalmazza polgármesterét, hogy az ártalmatlanítással 
kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le, és az arra 
vonatkozó megállapodás-tervezetet terjessze a testület elé.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
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12.) Galéria épületének felújítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
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 
24/2007. (I. 25.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram Mőemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumához 
Veszélyeztetett helyzető mőemlékek állagmegóvásának, részleges vagy 
teljes helyreállításának támogatására. A felújítás bekerülési költsége 
23 421 840 Ft. Az igényelt összeg 16 millió Ft, mely a beruházás 68 %-a.  
 A pályázathoz szükséges saját erıt, 7 421 840 Ft-ot – a beruházás 
értékének 32 %-át – Békés Város Képviselı-testülete a 2007. évi 
költségvetésében a pályázati céltartalék terhére biztosítja.  
 
Határidı: pályázat beadására: 2007. február 8. 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
 
13.) Önkormányzati hozzájárulás szerencsejáték szervezéséhez 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, 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 
25/2007. (I. 25.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a koncesszióról szóló 
1991. évi XVI. törvény 5. § (2) bekezdése alapján hozzájárul Békés Város 
Önkormányzata illetékességi területén lóversenyfogadás és bukmékeri 
fogadás szervezéséhez. 
 
Határidı: 2007. január 31. 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Bejelenti, hogy a testület 7/2007. (I. 25.) számú határozatával 
elrendelt  z á r t   ülés tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az ülésterem elhagyására.  
 
A zárt ülésrıl az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelıen külön jegyzıkönyv készült.  
 



 19 

A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a testület  n y í l t  ülésen folytatja munkáját a 
bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  
 
Interpellációkra adott válaszok:  
 
- Erdıs Norbert képviselı interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
ERDİS NORBERT képviselı: A választ elfogadja.  
 
- Dr. Gosztolya Ferenc  képviselı interpellációjára adott válasz 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a választ.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC  képviselı: A választ elfogadja.  
 
- Mészáros Sándor képviselı interpellációira adott válaszok 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A válaszokat elfogadja azzal, hogy a Rákóczi utcai 
parkolás kérdésére térjenek vissza, mivel közterület, és 12 autó parkolásáról van szó.  
 
- Szalai László képviselı interpellációira adott válaszok 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A válaszokat elfogadja.  
 
B e j e l e n t é s e k   -   i n t e r p e l l á c i ó k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Meg kívánja jegyezni, hogy a kihelyezett emléktáblák még 
mindig nem rendelkeznek mőemlékvédelmi felügyelıségi engedéllyel. Kéri, hogy a jövıben 
idıben indítsák el a táblák engedélyeztetését. Ezt nem interpellációnak szánta.  
 
- A Békési Újságban megjelent, hogy a természetvédelmi területen kivágtak egy fát, le is van 
fényképezve. Kérdése, hogy a polgármesteri hivatalban ki adott erre engedélyt? Az újság 
szerint a fa kivágásával 100 ezer forint kárt okoztak madárfészekben, egyebekben, és az 
elkövetınek fogalma sem volt arról, hogy a természetvédelmi hatóság engedélye kellett volna 
ahhoz, hogy belépjen a védett területre. Polgármester Úrnak van-e arról tudomása, hogy ezen 
a területen másik fákat vágtak ki? Ki fogja-e vizsgáltatni a két esetet, és tesz-e feljelentést, 
mert bőncselekmény történt.  
 
- A képviselık részére most kiosztott, auditvizsgálat eredményérıl készült jelentés kapcsán 
meg kívánja jegyezni, hogy az önkormányzatnak több jogi végzettségő szakembere van, és 
eddig egy békési ügyvéd képviselte peres és egyéb ügyekben  a várost. Tudomása szerint egy 
másik békési ügyvéddel is van egyedi szerzıdésük, és egy budapesti ügyvédi irodával – 
Darázs & Szabó – is, nem éppen szerény díjazás mellett. Kérdései a következık: Ennyivel 
több lett-e a városnak a jogi ügye, amely ennyi ügyvéd igénybevételét jelenti? Kérdése, hogy 
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2006. október 1-jétıl ilyen jogcímen összesen mennyit fizetett ki a város? Milyen helyi 
referenciák alapján választották ki a Darázs & Szabó Ügyvédei Irodát, ami budapesti. A 
távolság miatt nem problémás-e az ügyintézés? Mennyibe került a Darázs & Szabó Ügyvédi 
Iroda által készített jelentés, amelybıl most kaptak egy kivonatot? Van-e ennek az irodának 
közbeszerzési eljárás bonyolítására jogosultsága? Mert szerzıdésben szerepel, hogy csinálja a 
város számára.  
 
- Ma felhívták a vállalkozók, akinek az elıszerzıdését a december 14-i ülésén felmondta az 
önkormányzat. Szerintük még hivatalosan nem értesítették ıket errıl a képviselı-testületi 
határozatról. Kérdése, hogy egy hónap után erre mikor kerül sor?  
 
Másik kérdése, hogy van-e erre a területre konkrét hasznosítási elképzelés? Mert a városban 
olyan hírek járnak, hogy az elıszerzıdés felmondása után polgármester úr több vállalkozót 
megkeresett azzal, hogy ugyan olyan célra felajánlja nekik ezt a területet.  
 
- Kérdése, hogy a Romaügyi Tanács tagjai közül október 1-je után hányan lettek 
közmunkások és milyen munkát végeznek? Náluk be lett-e vezetve a beígért 
teljesítménybérezés? Vannak-e közöttük olyanok akiknek más jövedelmük is van? Pl. le 
vannak százalékolva. Ha igen, akkor közmunkában miért elızik meg azokat akiknek 
semmilyen jövedelmük nincs? Polgármester Úrnak van-e arról tudomása, hogy a tanácsadó 
testület több tagját jogerısen elítélte a bíróság? Illetve van olyan tagja is, aki ellen jelenleg is 
bírósági eljárás folyik?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elhangzott kérdésekre írásban fog válaszolni. Az audit cég 
drágaságával kapcsolatban azonban elöljáróban el kívánja mondani, ha azt nézik, hogy el 
tudnak kerülni egy olyan esetet, ami az elızı testület idejében történt, hogy szabálytalan 
közbeszerzés miatt 3 millió bírságot szabtak ki rájuk, akkor már évekig nyereségesnek 
mondható ez a felkérés. Tulajdonképpen a Darázs és Szabó Ügyvédi Iroda egy tanácsadó cég, 
és az európai uniós pályázati rendszer bonyolultsága feltétlenül arra ösztökéli az 
önkormányzatot, hogy lehetıleg a legjobb referenciákkal rendelkezı cégeket próbálják 
megnyerni. Ezért úgy gondolták, hogy saját ügyvédeik mellett, akik jól értik a dolgukat, egy 
specialistát is alkalmaznának.   
 
- DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: Az utóbbi idıben ismét nagyon elszaporodtak a kóbor 
kutyák a városban, amely közrendvédelmi és közegészségügyi probléma is. Gyerekeket 
haraptak meg, problémás a veszettség elleni oltások beszerzése, beadása. Jogi 
következményei is lehetnek. Kérdése, hogy mikor lesz megoldva a kóbor kutyák összefogása? 
Illetve mindenképpen szükséges volna a Városházi Krónikában is felhívni a lakosság 
figyelmét a jogi következményekre.  
 
- TÓTH ATTILA  képviselı: A határban rendkívüli módon sok az illegálisan lerakott szemét. 
Konkrétan a VIII. kerületben a Csikós tanyától jobbkéz felé egy nagy rétnek a közepén van 
egy gödör, és újabban oda hordanak mindenféle szemetet – mőszaki cikkeket, veszélyes 
hulladékokat is. Autóval, utánfutóval viszik oda a szemetet. Kéri az illetékeseket a megfelelı 
intézkedés megtételére.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ha a mezııri szolgálatot ki tudják terjeszteni a külsı területekre 
is, akkor erre biztosan jobban oda tudnak majd figyelni.  
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DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: A most rendelkezésükre bocsátott közbeszerzési 
audit összefoglalóval kapcsolatban el kívánja mondani, hogy a közbeszerzés egy speciális 
jogterület és elég komplikált jogszabályok szabályozzák. Az csak hasznukra válik, ha ehhez 
értı szakértı átnézi a gyakorlatukat, és a megállapításokból tudnak tanulni. Mégis elsı 
olvasatban ahogyan látja, nyilván a megrendelésnek része volt a személyi felelısség 
lehetıségeinek kipoentírozása. Úgy gondolja, hogy a jelentésben található megállapítások 
részben túlzottak, részben feltételezésen alapulnak, részben pedig egyik mai döntésükkel 
aktualitását is vesztette.  
 
- MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A Mőszaki Osztályon már részben említette, hogy a Dr. 
Veress Endre utcán bal oldalon az utolsó házban az újonnan rakott csempék kezdenek 
megrepedezni, mégpedig azért, mert mellette mindkét oldalon nagy árkok vannak, és rengeteg 
víz folyik oda. Át kellene gondolni ezen árkok lefedését, hogy a ház további csúszását 
elkerüljék.  
 
- Kérdése, hogy tavaly szeptember a Békéscsaba felé vezetı út melletti járda – a körgát 
mellett – kinek a pénzén került lerakásra? Azt látta, hogy közmunkások végezték, csak azt 
nem tudja, hogy a képviselı alapból, vagy a város pénzén finanszírozták-e?  
 
- DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: A dobozi úton a temetı mellett is történtek fakivágások, 
nem tudja, hogy erre célzott-e Szalai képviselı úr? 
 
- ERDİS NORBERT képviselı: Belleli Lajos képviselı-társa kérte meg a következık 
tolmácsolására: A Kossuth u. 10. sz. ház lakói kéri, hogy az általuk még az ısszel 
összegereblyézett faleveleket szállítsák el, mert széthordja a szél.  
 
- MUCSI ANDRÁS képviselı: Választói megkeresték, hogy a Kossuth u. 2. sz. ingatlan elıtt, 
ahol fordul el a kerékpárút, megsüllyedt az aszfalt, csúszós, balesetveszélyes. Kéri kijavítani.  
 
- A Károlyi és a Dankó utca végén lévı füves területet is illegális szemétlerakónak használják, 
állati tetemeket is hordanak oda. Kéri a megfelelı intézkedés megtételét.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel elég sok, szeméttel kapcsolatos észrevétel van, el kívánja 
mondani, hogy ez év tavaszán is bizonyos szervezetek – egyházak, civil szervezetek – nagy 
takarítási akciót kívánnak szervezni. Az önkormányzat is részt kíván venni ebben.  
 
Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselık munkáját, a 
testület ülését befejezettnek nyilvánítja.  
 

K. m. f. 
 
 

   Izsó Gábor        Molnárné Dr. Tarkovács Márta  
   polgármester       címzetes fıjegyzı távollétében, 
        helyette: 
 
 
 
         Dr. Baji Mihály 
              aljegyzı 


