
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. január 17-én tartott soron kívüli ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, 
 Barkász Sándor, Dr. Pálmai Tamás, Vámos László,  
 Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András, Miklós Lajos, 
 Dr. Pásztor Gyula, Belleli Lajos, Pataki István, Szalai László, 
 Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Rácz László képviselık 
 
 Dr. Baji Mihály aljegyzı 
 Váczi Julianna pénzügyi osztályvezetı 
 Gál András beruházási és építési osztályvezetı 
 Nagy József városüzemeltetési osztály munkatársa 
 Dr. Gebei Szabolcs Városi Gyámhivatal vezetıje 
 Márkus Katalin Titkársági és Szervezési Osztály vezetıje 
 Balog István Békés Kistérségi Iroda vezetıje 
 Dr. Takács Éva Julianna jogi munkatárs 
 Salamon Anikó Titkársági és Szervezési Osztály munkatársa  
 meghívottak 
 
Igazoltan távolmaradt: Mészáros Sándor, Tóth Attila, Dr. Farkas István képviselık 
 
Az ülés kezdésének idıpontja: 14,00 h 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselık többsége, 14 
fı jelen van.  
 
A soron kívüli testületi ülés összehívását pályázati, és egyéb határidık indokolják. Javasolja a 
meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását, melyet szavazásra bocsát.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
1/2007. (I. 17.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2007. január 17-i ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1.) Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás 
 módosításának jóváhagyása 
 Elıterjesztı:   Balog István irodavezetı 
 
2.) Szociális szolgáltatások kistérségi ellátása 
 Elıterjesztı:   Keresztesi Gáborné  
    osztályvezetı 
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3.) Ellátási szerzıdés pszichiátriabetegek nappali  
 ellátására  
 Elıterjesztı:   Keresztesi Gáborné  
    osztályvezetı 
 
4.) Öko-ipari park rendszer 
 Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA: Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás  
 módosításának jóváhagyása 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális 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 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2/2007. (I. 17.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítását a Békési Kistérségi Társulás 2/2007. (I. 4.) 
számú határozatában foglaltak szerint jóváhagyja.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA: Szociális szolgáltatások kistérségi ellátása 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a 
szakmai résszel egyetértett, de felhívja a figyelmet arra, hogy a létszám és a feladatok 
jelentısen fogják befolyásolni a költségvetést, ezért fel kell kérni az intézményt, hogy a 
többletfeladatok ellátásához szükséges létszám szükségletet dolgozza ki úgy, hogy a 
feladatokhoz rendelt állami normatívánál több anyagi támogatásra nem tarthat igényt az 
önkormányzattól.  
 
ERDİS NORBERT alpolgármester: Nagyon fontosnak tartja az elnök úr által elıbb 
elmondottakat, melyekkel javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A megállapodás 7. pontjában szerepel, hogy Békés részére 5 db 
készüléket kívánnak kihelyezni. Miért csak ennyit egy Békés nagyságú településnek? A 
többinél sokkal több szerepel.  
 
Szintén egyetért a bizottsági elnök által javasoltakkal.  
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DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottsági 
ülésen részletesen átbeszélték a készülékek üzemeltetésének módját. Ennyi az intézmény 
lehetısége, a legrászorultabbakat az intézmény fogja kiválasztani egészségügyi, szociális 
szempontok alapján. Egy kis-, illetve tanyás településen sokkal nagyobb szükség van a 
jelzırendszerre. Békésen egy nagyon jól mőködı, kiépített szociális és egészségügyi ellátás 
mőködik, ezért kevesebb szükség van rá, mint ahol ez teljesen hiányzik.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként 
szavazásra bocsátja a határozati javaslat kiegészítésére vonatkozó javaslatot, melyet 6. 
pontként javasol beépíteni.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
3/2007. (I. 17.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a szociális szolgáltatások 
kistérségi ellátására vonatkozó határozati javaslatot az 
alábbi 6. ponttal egészíti ki:  
 
„6. Békés Város Képviselı-testülete utasítja a Szociális 
Szolgáltató Központ igazgatóját, hogy az intézményi és a 
kistérségi többletfeladatok ellátásához szükséges létszám 
szükségletet dolgozza ki úgy, hogy a feladatokhoz rendelt 
állami normatívánál több anyagi támogatásra az 
önkormányzattól igényt nem tarthat. Az esetlegesen 
felmerülı többlet költséget saját költségvetésébıl, illetve 
pályázati forrás igénybevételével fedezheti.” 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a fenti 
kiegészítés figyelembevételével.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
4/2007. (I. 17.)számú határozata:  

 
1. Békés Város Képviselı-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Békés Városi 

Szociális Szolgáltató Központja társulás keretein belül lássa el a jelzırendszeres 
házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek közösségi ellátása, a családsegítés, a 
házi segítségnyújtás, és a nappali ellátás tevékenységeket, azon települések 
vonatkozásában, amely települések képviselı-testületei csatlakoznak a 
társulásokhoz. Felhatalmazza polgármesterét a házi segítségnyújtás, és a nappali 
ellátás feladatokra vonatkozó szerzıdések elıkészítésére.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65. §-ában meghatározott önállóan 
megszervezett jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására a melléklet 
szerinti társulási megállapodást elfogadja, azzal, hogy Békés város öt készülékkel 
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vesz részt a közös feladatellátásban. Felhatalmazza polgármesterét a társulási 
megállapodás aláírására.  

3. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/A. §-ában meghatározott közösségi 
ellátások szociális alapszolgáltatási feladat ellátására a melléklet szerinti társulási 
megállapodást elfogadja. Felhatalmazza polgármesterét a társulási megállapodás 
aláírására.  

4. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64. §-ában meghatározott 
családsegítés kötelezı feladat ellátására a melléklet szerinti társulási 
megállapodást elfogadja. Felhatalmazza polgármesterét a társulási megállapodás 
aláírására.  

5. Békés Város Képviselı-testülete a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát 
a következık szerint módosítja: 

1) Az Alapító Okirat 2. e) pontja helyébe az alábbi e) pont lép: 

„e) Mőködési területe: Békés város és a Békési Kistérségi Társulás területe az 
alábbiak szerint: 

 

Családsegítés Békés város és Tarhos község 
közigazgatási területe 

Gyermekjóléti szolgálat Békés város közigazgatási területe 

Étkeztetés Békés város közigazgatási területe 

Házi segítségnyújtás Békés város közigazgatási területe 

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Békés város közigazgatási területe 

Támogató szolgáltatás Békés város közigazgatási területe 

Közösségi ellátások Békés város, Mezıberény város, 
Köröstarcsa, Murony, Kamut, Tarhos és 
Bélmegyer települések közigazgatási 
területe 

Idısek nappali ellátása Békés város közigazgatási területe 

Fogyatékosok nappali ellátása Békés, Murony, Tarhos és Mezıberény 
települések közigazgatási területe,  

Hajléktalanok nappali ellátása Békés, Mezıberény, Köröstarcsa, 
Csárdaszállás, Murony, Kamut, 
Bélmegyer, Tarhos, Hunya, Gyomaendrıd 

Hajléktalanok átmeneti szállása Békés, Mezıberény, Köröstarcsa, 
Csárdaszállás, Murony, Kamut, 
Bélmegyer, Tarhos, Hunya, 
Gyomaendrıd” 

 

2) Az Alapító Okirat 5. pontjának 10. sora helyébe az alábbi sor lép: 
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„6413/1 1996. Csallóközi u. 40. III. sz. idısek klubja és fogyatékosok nappali ellátása” 

3) Az Alapító Okirat 6. pontjában a „Szociális alapszolgáltatások” címszó alatti 
felsorolás a következı francia bekezdéssel egészül ki: 

„- jelzırendszeres házi segítségnyújtás     8532”  

4) Az Alapító Okirat 6. pontjában a „Szociális alapszolgáltatások” címszó alatti 
felsorolásból törli a „Szociális információ szolgáltatás” francia bekezdését.  

6. Békés Város Képviselı-testülete utasítja a Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját, 
hogy az intézményi és a kistérségi többletfeladatok ellátásához szükséges létszám 
szükségletet dolgozza ki úgy, hogy a feladatokhoz rendelt állami normatívánál több anyagi 
támogatásra az önkormányzattól igényt nem tarthat. Az esetlegesen felmerülı többlet 
költséget saját költségvetésébıl, illetve pályázati forrás igénybevételével fedezheti. 

Határidı:  intézkedésre azonnal 
 6. pontnál: 2007. évi költségvetés tárgyalása 

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
 Nagy György Miklósné igazgató 

 
 
NAPIREND TÁRGYA:   Ellátási szerzıdés pszichiátriabetegek nappali ellátására 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A megyében, 
de még az országban is ritka programról van szó. Az ott dolgozók lelkes szakmai csapata 
biztosíték a program végrehajtására.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
5/2007. (I. 17.) számú határozata:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı–testülete ellátási 
szerzıdést köt a Szent Lázár Alapítvánnyal pszichiátriai 
betegek nappali ellátására a határozat melléklete szerinti 
tartalommal, és felhatalmazza polgármesterét a szerzıdés 
aláírására. 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
 beszámolásra: 
 évente a márciusi testületi ülésre 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
 Beszámoló elkészítéséért: 
 a Szent Lázár Alapítvány elnöke 

 
NAPIREND TÁRGYA:  Öko-ipari park rendszer 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt az elıterjesztést bizottságok nem tárgyalták meg, de hétfın 
volt egy ismertetı a cég részérıl, ahol több képviselı is jelen volt. Tekintettel arra, hogy 
mindössze szándéknyilatkozatot kérnek az önkormányzattól, hogy a pályázatukat be tudják 
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adni, jelenleg pénzügyi vonzata nincs, ezért javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság valóban nem tárgyalta 
meg az elıterjesztést, de ahogyan polgármester úr is elmondta, egyéni véleménye az, hogy 
támogatásra javasolja a képviselı-testületnek a szándéknyilatkozat kiadását.  
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Egyetért a szándéknyilatkozat kiadásával, de felhívja a 
figyelmet, hogy sokan foglakoznak ilyennel, ezért alaposan körbe kell járni a témát, és még a 
szakemberek között sem egyöntető az állásfoglalás.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért az elıbb elmondottakkal. Mivel további kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
6/2007. (I. 17.) számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete szándéknyilatkozatát adja 
az öko-ipari park létrehozásához.  
 
Határidı:  értelem szerint  
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több 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 


