JEGYZİKÖNYV

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. január 26-án tartott ülésérıl.

Jelen vannak:

Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester
Albert Sándor, Ásós Tibor, Baukó József, Belleli Lajos,
Bondár Gábor, Erdıs Norbert, Dr. Gosztolya Ferenc,
Izsó Gábor, H. Kovács Judit, Kökéndy József, Mészáros Sándor,
Dr. Rácz László, Szalai László, Tóth Attila, Vámos László,
Varga László képviselık
Molnárné Dr. Tarkovács Márta címzetes fıjegyzı
Dr. Baji Mihály aljegyzı
Palatinus Pál Karacs Teréz Általános Iskola igazgatója
Szőcs Gáborné Civil Szervezetek Háza
Gál András Mőszaki Osztály vezetıje
Nagy József Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje
Váczi Julianna Pénzügyi Osztály vezetıje
Keresztesi Gáborné Mővelıdési, Sport és Népjóléti
Osztály vezetıje
Márkus Katalin Titkársági és Szervezési Osztály vezetıje
Dr. Gebei Szabolcs Városi Gyámhivatal vezetıje
Sebestyén Sándor Pénzügyi Osztályvezetı helyettes
Salamon Anikó sajtóreferens
Dr. Takács Éva, Sápi András, Rostás István, Kis Lászlóné,
Csikós Józsefné, Szőcs Nóra, Gyebnár Péter, Ilyés Péter
Polgármesteri Hivatal munkatársai, meghívottak

Igazoltan távolmaradt:

Csibor Géza képviselı

Az ülés kezdésének idıpontja:

14,00 h

PATAKI ISTVÁN polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselık
többsége, 18 fı jelen van.
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal, hogy a IV/14. sorszámú
egyéb elıterjesztést leveszi a mai ülés napirendjérıl, mivel tavasszal az egész rendeletet
áttekintik és rangsorolják az utak, útalapok aszfaltozását, építését. Javasolja továbbá egyes
elıterjesztéseket együtt tárgyalni, mivel azok témájukban összefüggenek, így: IV/1-2. és a 1519. sorszámú elıterjesztéseket. Nem tárgyalják a IV/9. sorszámú egyéb elıterjesztés 1. sz.
határozati javaslatát, mivel csereingatlant szeretnének felajánlani a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóságnak utcanyitással összefüggésben, de a tárgyalásokat még nem folytatták le. Zárt
ülésen javasolja tárgyalni a IV/6-7-8-9-10-11-12. sorszámú egyéb elıterjesztéseket, mivel
azok egyrészt személyi, másrészt az önkormányzat vagyonának hasznosításával kapcsolatos
kérdéseket tartalmaznak, illetve az érintettek kérték a zárt tárgyalást.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja azt
a fentiek szerint.
A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
1/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2006. január 26-i ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)

Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti
fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl
Elıadó:
Pataki István polgármester

2.)

Egyéb elıterjesztések

3.)

Bejelentések, interpellációk

Egyidejőleg a IV/14. sorszámú egyéb elıterjesztést leveszi
a mai ülése napirendjérıl, illetve a IV/6-7-8-9-10-11-12.
sorszámú egyéb elıterjesztések tárgyalására z á r t ülést
rendel el.
Határidı:
Felelıs:

NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Pataki István polgármester

Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti fontosabb
eseményekrıl, értekezletekrıl

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szóbeli kiegészítésében a következıkrıl tájékoztatja a
képviselı-testületet.
- Az 1. ponttal kapcsolatban elıadja, hogy a LIDL áruház nem február 9-én, hanem február
23-án nyit.
- A 2. ponttal kapcsolatban kiegészítésként tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a
Közbeszerzési Bizottság – áttekintve az elızetes pályázati anyagokat – örömmel állapította
meg, hogy komoly pályázók jelentkeztek. A pénzügyi háttér mindegyik pályázónál biztosított.
Tervezıi, kivitelezıi, illetve az üzemeltetési háttér szintén biztosított, de már egyenetlenebb
színvonalon. Az események sorrendje az alábbiak szerint várható: Január 30-ig kaptak
határidıt a pályázók a hiánypótlásra – általában különbözı igazolások becsatolása hiányzott,
melyeket nem kaptak meg idıben. Ezt követıen a Közbeszerzési Bizottság egy ajánlattételi
felhívást ad ki. A tárgyalásos eljárás szakasza március 20-23. között lesz. Eredményhirdetés
március 30-án 10,00 órakor lesz, és a szerzıdés megkötésére április 11-én fog sor kerülni. A
képviselı-testület is tárgyalni fogja majd, és szeretné ha minél több képviselı venne részt az
elızetes véleménynyilvánításban a tárgyalásos eljárás során is.
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- Mint ismeretes, a köztársasági elnök kiírta az országgyőlési képviselı választásokat. Ezzel
kapcsolatban arról tájékoztatja a jelenlévıket, és a jelenlévı pártok képviselıit, hogy a
plakátok elhelyezésére kihelyezésre fognak kerülni a korábban is használt hirdetıtáblák. Kéri
a pártokat, jelölteket, hogy ezeket a plakátragasztó helyeket használják. A más helyekre
kiragasztott plakátokat le fogják szedni, és ha szükséges, bírságot fognak kiszabni. Szeretné,
ha a választási küzdelem során „plakátháború” nem tenné tönkre a város arculatát.
Választási győlések tartására a Mővelıdési Központ és a rendezvénytér áll rendelkezésre.
Mindkettıt azonos feltételekkel adják bérbe. Önkormányzati tulajdonú épületben nem teszik
lehetıvé kampánygyőlések tartását, mivel zömében választási helyiségek is, és ezt a törvény
eleve kizárja.
- Kiosztásra került egy írásos kiegészítés is. Mindkettı olyan kistérségi pályázatról tájékoztat
amely még nem került benyújtásra, de azért szerette volna ha ismertté válik, mert a pályázatok
feltétele meglévı építési engedély megléte, és nyilván az építési engedély kérelemhez csatolni
kell a tulajdonos hozzájárulását is.
Lényege, hogy a békési átmeneti állati hulladékgyőjtı hely létesítésére vonatkozó
engedélyezési tervvel kapcsolatban a tulajdonosi hozzájárulást meg fogják adni, mert ez a
jelenlegi hulladékgyőjtı telepre vonatkozik. Egyébként a hulladék fıgyőjtı helye és
esetlegesen második ütemben az elsı kategóriás állati hulladékok megsemmisítésének a helye
Mezıberényben lesz.
H. KOVÁCS JUDIT képviselı: Továbbra is sajnálatát szeretné kifejezni a LIDL
Magyarország áruházlánc békési üzletének megnyitásával kapcsolatban. Egyrészt, mert a
lebontott malom helyére kerül, másrészt, írják, hogy 25 fınek biztosít majd munkahelyet –
ezzel kapcsolatban meg kellene vizsgálni, hogy hány vállalkozás, kiskereskedelmi egység,
azokat mőködtetı vállalkozás, család, illetve munkahely fog tönkremenni Békésen, illetve
milyen minıségő áru amit a LIDL forgalmaz, és a magyar gazdáknak és magyar termelıknek
rontja a lehetıségeit. Ezt fontosnak tartotta itt a testületi ülésen elmondani, mert azt hiszi,
hogy ezeken a területeken a megélhetés különösen nehéz.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Az a kérése, errıl ne nyissanak vitát utólag.
IZSÓ GÁBOR képviselı: A tájékoztató 2. pontjával kapcsolatban bıvebb tájékoztatást kér a
két kevésbé ismert pályázóról.
Továbbá kérdése, hogy az árajánlatokban majd a 33, illetve az 50 méteres uszodára is kérnek
ajánlatot?
PATAKI ISTVÁN polgármester: A három pályázó mögött két jelentısebb bank áll. A Bank
Austria az egyik pályázó mögött, a másik kettı mögött pedig az Erste Bank, amelyek
bankgaranciát vállaltak meghatározott összeg erejéig. A tervezıket illetıen elmondhatja, hogy
országos hírő tervezıket vonultattak fel a pályázók, akik különféle szakterületeken
szakmailag elismertek és garanciát jelentenek arra, hogy megfelelı tervek fognak készülni. A
kivitelezést illetıen elıreláthatólag alvállalkozókkal fognak dolgozni, és bízik benne, hogy
helyi, illetve megyei alvállalkozók is szerepet kapnak. Az üzemeltetést illetıen két esetben
viszonylag ismeretlen az üzemeltetı, a harmadik pályázónál pedig az jelentkezett
üzemeltetésre aki a Sportfólió Kft sportlétesítményeit üzemelteti, tehát a tatai edzıtábortól
kezdve több uszodán, sportlétesítményen keresztül üzemeltet létesítményeket. Úgy látja, hogy
megbízható és elfogadható pályázók lesznek.
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Az ajánlattételi felhívásban az uszoda méretét illetıen mindkét változatra kérnek ajánlatot, és
nyilván a képviselı-testület döntését majd az fogja befolyásolni, hogy a Nemzeti Sporthivatal
egy milliárd forintig vállal kiegészítést, és a képviselı-testületnek kell majd eldöntenie, hogy
mennyi pluszköltséget tud felvállalni.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A kivitelezık személyérıl a
következı információkat tudja még elmondani kiegészítı tájékoztatásként. Az Arcadom
Építıipari Zrt és a Trigánit Managmant Kft-t Demján Sándor neve fémjelzi, bizonyára
ismeretes a Mővészetek Palotája, a Westend City, amelyek referencia munkáik. A Strabag az
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft-vel akar együtt építkezni, ez a cég autópálya- és egyéb
létesítmények építésérıl ismert, ezen területeken van üzemeltetési és építési tapasztalata. A
Baucont Konzorciumban a Bank Austria van, a másik kettıben az Erste Bank mint ahogyan
polgármester úr is elmondta. VAn olyan üzemeltetı, amelyhez 400 ezer m2-es
sportlétesítmény, pl. Császár, Komjádi Uszoda, Vasas pálya, tatai edzıtábor stb. üzemeltetése
tartozik. Úgy látja, hogy komoly pénzügyi befektetık vannak a cégek mögött, komoly építési,
illetve üzemeltetési tapasztalattal rendelkeznek, amelyek számára megfelelı garanciát
jelentenek arra, hogy megfelelı színvonalom megépítik és üzemeltetik a Dánfoki
Sportközpontot.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.
A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a két ülése közötti
fontosabb
eseményekrıl,
értekezletekrıl
szóló
polgármesteri tájékoztatót az írásbeli, illetve a szóbeli
kiegészítésekkel, valamint a vitában elhangzottakkal együtt
tudomásul veszi.

NAPIREND TÁRGYA: E g y é b e l ı t e r j e s z t é s e k

1.)

- Békési Kistérségi Területfejlesztési Társulás alapító okirat módosításának
jóváhagyása
- Békési Kistérségi Területfejlesztési Társulás megszüntetése

PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatokat a fenti sorrendben.
A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
3/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi
Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa által 2005.
december 22-én elfogadott alapító okirat módosítását,
illetve az elfogadásról szóló társulási határozatot
jóváhagyja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Pataki István társulási elnök

A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi
Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa által 2005.
december 22-én – a Társulás 2005. december 31-ével
történı megszüntetésérıl – hozott határozatát és a
megszüntetı okiratot jóváhagyja.
Határidı:
Felelıs:

2.)

azonnal
Pataki István társulási elnök

- Békés Város jelképeirıl és a helyi elismerések adományozásáról szóló
10/1995. (III. 31.) KT számú rendelet módosítása
- Balog Imre támogatási kérelme

PATAKI ISTVÁN polgármester: Nevezett annak idején visszaadta az Év Sportolója címet, de
most mégis azzal a kérelemmel fordult hozzá, hogy támogassa a város. Azonban nem a
városban sportol, hanem más egyesületben, ezért a Sportbizottság azt az elvi álláspontot
képviseli, hogy csak városi egyesületben lévı sportolókat javasol támogatni. Ellenkezı
esetben precedenst teremtenének más, nem békési egyesületben sportolók számára is, amely
nem lenne kívánatos.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az
elıterjesztett rendelet-tervezettel egyetért.
Nem tartozik a döntéshozatal körébe, de jelezni kívánja, hogy a bizottság egyik tagjának
javaslatára felkérik a Sportbizottságot, hogy majd egy késıbbi ülésén vizsgálja meg annak
lehetıségét, hogy nem volna-e célszerő, vagy lehetséges egyéni díjazásra változtatni a
jelenlegi jutalmazási rendszert.
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IZSÓ GÁBOR képviselı: A Sportbizottság javaslata úgy szólt, hogy elsısorban, és nem csak
kizárólag városi egyesületben sportolókat támogassanak. Ez elıl nem zárkóztak el, ha lesz rá
anyagi lehetıség. A döntést a képviselı-testület jogosult meghozni.
BELLELI LAJOS képviselı: A Sportbizottság mindkét elıterjesztést a leírtak szerint
egyhangúlag javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Az a gond, hogy ellentmondás van a két javaslat között,
ugyanis Izsó képviselı úr azt mondta, hogy „elsısorban”, a határozati javaslatban pedig
„csak” szerepel.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Van egy egyedi
kérelem, amellyel kapcsolatban dönthetnek az elıterjesztett határozati javaslat szerint.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Szerinte utasítsák el a kérelmet. Egyszer már odaítélték a
sportolónak, visszautasította, akkor most ne kérje ismételten. Ezzel az indokkal utasítsák el,
ne azzal, hogy csak békési egyesületben sportolókat támogatnak.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: A díjat és a kupát a sportoló megkapta, amely
visszakerült a sakk szakosztályhoz, ahol megırzik, és ha kéri, visszaadják részére, mivel azért
megdolgozott.
Ez most egy ettıl független kérelem, mivel a 2006. évi feladatainak megvalósításához kéri a
testület támogatását. Ezt a testületnek joga van eldönteni úgy, hogy csak békési
sportegyesületekben sportoló versenyzıket támogat.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként
szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
alkotja:

r e n d e l e t et

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
1/2006. (…………..) r e n d e l e t e :
BÉKÉS VÁROS JELKÉPEIRİL ÉS A HELYI
ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
szóló 10/1995. (III. 31.) KT számú rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
5/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Balog Imre támogatási
kérelmét megvizsgálta, és úgy döntött, hogy csak a békési
sportegyesületekben sportoló versenyzıket támogatja.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

3.) Szelektív edényzet beszerzésére irányuló pályázat
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a pályázat benyújtását. Javasolták, hogy nyertes
pályázat esetén ki kell dolgozni a kukák kihelyezésének rendjét, és a lakosságot kellı módon
tájékoztatni kell a helyi sajtó útján a szelektív hulladékgyőjtés fontosságáról.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Tóth Attila képviselı elhagyta az üléstermet, így
a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 17 fı.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
6/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete pályázat nyújt be a
DARFT-TEHU 2006. évi 1. jogcím elnyerésére. A pályázat
tárgya 2000 darab zöldhulladék szelektív győjtésére
szolgáló edényzet.
A 12.240.000,- Ft összköltségő beruházáshoz a szükséges
20% önerıt, azaz 2.448.000 Ft-ot biztosítja a 2006. évi
költségvetésében a pályázati céltartalék terhére.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

4.) Utak felújítására pályázat
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a pályázat benyújtását.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
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Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Tóth Attila képviselı ismét jelen van, így a
szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 18 fı.
A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
7/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt decentralizált
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat-felújítása” támogatásának elnyerésére (DARFTTEUT) a Malom-Teleky-Vashalom, Piac, Csíkos, Baky,
Kisvasút, Hunyadi, Vica, Hızsı, Bólyai, Fúró, Kút utcák
burkolatának felújításával.
A igényelt támogatás mértéke az elismerhetı bruttó felújítási
kiadások 58 %-a, 39 822 517 Ft.
A 68 659 512 Ft összköltségő beruházáshoz a szükséges 42 %os önerıt, 28 836 995 Ft-ot Békés Város Képviselı-testülete
2006. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

5.) Galéria épületének felújítására pályázatok benyújtása
PATAKI ISTVÁN polgármester: A Galéria felújítására két helyre javasolják pályázat
benyújtását, ezért a IV/13. és a IV/13/1. sorszámú egyéb elıterjesztéseket együtt javasolja
tárgyalni.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a pályázatok benyújtását.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatokat.
A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatokat hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt
Céljellegő Decentralizált Támogatás elnyerésére, a galéria
épületének felújítására. Az igényelt összeg 10 MFt, mely a
beruházás 18%-a.
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A pályázathoz szükséges saját erıt 17.436.526 Ft-ot – a
beruházás értékének 32%-át - Békés Város Képviselıtestülete a 2006. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
9/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a
Nemzeti Kulturális Alapprogram Mőemléki és Régészeti
Szakmai
Kollégiumához
Veszélyeztetett
helyzető
mőemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes
helyreállításának támogatására. Az igényelt összeg 16
millió Ft, mely a beruházás 29%-a.
A pályázathoz szükséges saját erıt 11.436.526 Ft-ot – a
beruházás értékének 21%-át - Békés Város Képviselıtestülete a 2006. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

6.) Békés városi utak aszfaltozására pályázat benyújtása
PATAKI ISTVÁN polgármester: Ehhez az elıterjesztéshez tartozik a IV/19. sorszámú egyéb
elıterjesztés is, ezért együtt javasolja tárgyalni, illetve egy határozatot javasol hozni két
pontban.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a pályázat benyújtását, önerı biztosítását.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fentiek szerint
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatokat.
A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
1.)

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Békés
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz „Területi kiegyenlítést
szolgáló beruházások 2006. évi támogatására” (TEKI)
Békés városi utak aszfaltozása tárgyában 70%-os
támogatásra. A beruházás munkáinak bruttó összege
28.571.429,- Ft, ebbıl 20.000.000 Ft TEKI támogatást
igényel az önkormányzat.
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2.)

Békés Város Képviselı-testülete kötelezettséget vállal,
hogy a Békés Város Önkormányzatát terhelı 30% saját
erıt, 8.571.429,- Ft-ot a 2006. évi költségvetési
rendeletében a 4. sz. melléklet III/7. sz. sorában
szerepelteti.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

7.) Turisztikai beruházásokhoz (információs táblák bıvítése) pályázat benyújtása
PATAKI ISTVÁN polgármester: Ehhez az elıterjesztéshez tartozik a IV/16/1. sorszámú
egyéb elıterjesztés is, ezért ezeket is együtt javasolja tárgyalni. Itt is azonos célra, de két
különbözı pályázati kiírásra kívánják benyújtani a pályázatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a pályázat benyújtását, önerı biztosítását. Korábban
Dr. Rácz László képviselı kezdeményezte a városi információs táblák kihelyezését. Ez már
meg is történt, és a meglévı hálózatot kívánják bıvíteni. Ezt a célt szolgálja a mostani két
pályázat benyújtása.
H. KOVÁCS JUDIT képviselı: Észrevételezi, hogy a már elhelyezett táblákon elıforduló
hibás feliratokat javítsák ki.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatokat.
A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
11/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a DARFTTRFC 2006. évi elnyerésére turisztikai beruházásokhoz 1 500 000
Ft összegben, a megvalósításhoz szükséges 450 000 Ft önerıt
biztosítja 2006. évi költségvetésében a pályázati céltartalék terhére.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a
DARFT-TRFC-SZP 2006. évi elnyerésére turisztikai
beruházásokhoz
1.500.000
Ft
összegben,
a
biztosítja
megvalósításhoz szükséges 300.000 Ft önerıt
2006. évi költségvetésében a pályázati céltartalék terhére.
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Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

8.) „Élıvíz-csatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása” c. pályázat befizetéseinek
ütemezése
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság egyetértett a határozati javaslattal.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete 105/2005. (IV. 28.) sz.
határozatának megfelelıen az „ÖKOVÍZ – Az Élıvíz-csatorna
ökológiai, turisztikai állapotának javítása” címő pályázathoz
Békés Város Önkormányzatának 2006-os, illetve 2007-es
költségvetésébıl a pályázati céltartalék terhére a következı
ütemezésben biztosítja az önerıt: 2006. március 1-ig 1.475.000
Ft, 2007. február 28-ig 2.427.500 Ft, 2007. november 30-ig
2.427.500 Ft.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

9.) DARFT-TRFC Turisztikai beruházások (sátorbeszerzés) pályázat benyújtása
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a pályázat benyújtását.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 18 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
14/2006. (I. 26.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a
DARFT-TRFC Turisztikai beruházások pályázati kiírására,
nagymértékő sátrak beszerzésére. A pályázathoz szükséges
206.290
Ft
önerıt
az
önkormányzat
2006-os
költségvetésébıl a pályázati céltartalék terhére biztosítja.
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Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

PATAKI ISTVÁN polgármester: Bejelenti, hogy a testület 1/2006. (I. 26.) KT 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 ülésen folytatja munkáját a
bejelentések, interpellációk tárgyalásával.
Interpellációkra adott válaszok:
1.) Mészáros Sándor képviselı interpellációjára adott válasz
PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselıt, elfogadja-e a választ.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Nem a kis kukákra, hanem a 2 m3-es közterületi
konténerre gondolt, annak a sőrőbb ürítését kérte a Fáy utcán. Van ott egy veszélyes hulladék
is a közterületen, egy hőtıszekrény. Kérdése, hogy azt ki viszi el?
2.) Tóth Attila interpellációjára adott válasz
PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselıt, elfogadja-e a választ.
TÓTH ATTILA képviselı: Eddig három határidı módosítás is volt. Lesz ebbıl nyárig
valami? Most is áll a munka. Valahogyan sürgetni kellene a kivitelezıt.
MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes fıjegyzı: A kivitelezınek nem feladata
a kulcsrakész állapotban történı átadás. A többi munkarész az önkormányzat feladata, ahogy
az idı engedi, folytatják a munkálatokat. Kérték az önkormányzati munkarész átadását.
Bejelentések

- interpellációk:

- IZSÓ GÁBOR képviselı: Tudomására jutott, hogy a Mőszaki Osztályon nincsenek precízen
nyilvántartva a városban útalappal ellátott utcák. Igen felháborító, hogy 1991-ben vagy 1992ben készült el a Szélmalom utcának a vasúttól északra esı részén az útalap, és nem történt
meg ennek az útalapnak a nyilvántartása, ezért nem is kerülhetett be a leaszfaltozandó utcák
közé. Ráadásul a lakók saját pénzzel is hozzájárultak az útalaphoz. Írásos választ kér, hogy
miért nem került besorolásra ez az útalap?
- VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Jogos észrevétel érkezett a lakosság részérıl, mely szerint
célszerő lenne a buszmegállókhoz kerékpártárolókat kihelyezni. Elsısorban a
peremkerületekben lévı buszmegállókra gondol.
- A Csokonai utca végén illegális szemétlerakó alakult ki, kéri intézkedni a megszüntetésérıl.
- A decemberi testületi ülésen kérte a helyi autóbuszjárat megállóhelyeinek felülvizsgálatát,
módosítását. Kérdése, volt-e ebben elırelépés?
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- A Csabai úti benzinkúttal mi a helyzet? Mivel megnyitották, de utána le is szerelték.
DR. BAJI MIHÁLY aljegyzı: Shell kút létesítéséhez mőködési engedély kérelmet adtak be a
hivatalhoz, várják a szakhatósági engedélyeket.
- MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Szeretné, ha a testület foglalkozna azzal a kérdéssel,
hogy a génmanipulált élelmiszerek, illetve különbözı mezıgazdasági termékek ne
szivárogjanak be a városba. Mégpedig úgy, hogy hozzanak határozatot ezen termékek
városból valól kitiltásáról.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Nem hiszi, hogy ez önkormányzati ügy lenne, és nem a
testület tagjai nem is szakértık ebben a témában.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Természetesen szakértık bevonására gondolt, és ez
alapján már tudna döntést hozni a testület.
- A Keserő sor 13., 14. számú házak elıtt a bejáró le van szakadva.
- Sas u. – Keserő u. sarkán a víz megáll. Kéri kitakarítani a kövesút alatt átmenı átereszt.
- A Keserő sor sarkán lévı ház lakatlan, elhanyagolt a közterület is elıtte. Kéri intézkedni.
- Az Árpád u. 1/1. és 1. szám között a bejáróról leomlott a föld.
- Az Elıd utca páros oldalán a járda állapota elfogadhatatlan, átrakása szükséges. Képviselıi
alapból megcsináltatja ha megemelik az alap összegét.
- A Templom-közi járda állapota is rossz, javításra szorul. Mikor lehet erre sort keríteni?
- A lakosság körébıl érintettek kérdezik, hogy mikor fizetik ki a belvizes vis maior támogatást
részükre?
- Kossuth u. 30. szám alatti WC lebontására korábban már ígéretet kapott, ami azóta sem
történt meg. Kérdezik a lakók, hogy mikor fog ez megtörténni?
- Szintén lakossági panasz, hogy a távolsági buszok az utóbbi idıben nem állnak meg a
Városháza elıtt. A város külsı kerületeiben lakóknak messze van az autóbusz állomásra
kimenni.
- A Jégverem utcán illetve a Dánfokra vezetı úton a közmunkások nem megfelelı minıségő
kaszálási munkát végeztek, magas tors maradt.
- A Speciális Általános Iskolából keresték-e meg polgármester urat azzal kapcsolatban, hogy a
tarhosi gyógypedagógiai iskolával össze akarja vonni a megye? Nagyon sok szülı nem értene
egyet ezzel. Ugyanakkor a város más általános iskolái részére is kedvezıtlen lenne az
iskolaösszevonás.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Nemrég hozott egy döntést a megyei képviselı-testület
arról, hogy meg kell vizsgálni ezt az ügyet. Ezért levélben megkeresték a Fıjegyzı Urat, aki
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azt a választ adta, hogy nincs napirenden, érdemi elıkészítés alatt a téma. E miatt nem tudnak
semmilyen lépést sem tenni.
TÓTH ATTILA képviselı: Egyetért azzal, hogy Mészáros Sándor képviselı-társa felvetette a
génmódosított élelmiszerek kérdését. Dr. Rácz László fıorvos úrral többször beszéltek errıl a
kérdésrıl, mert úgy hiszi, hogy ez az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
feladata lesz, mivel a Gazdakör és a Biotermesztık egy beadvánnyal kíván élni. Valamilyen
úton lépniük kell ebben a kérdésben, és úgy gondolja, hogy a márciusi testületi ülésre be
tudják terjeszteni.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a
megjelenést, a képviselık munkáját, a testület ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Pataki István
polgármester

Molnárné Dr. Tarkovács Márta
címzetes fıjegyzı

