
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, 

 Albert Sándor, Baukó József, Belleli Lajos, Bondár Gábor, 

 Csibor Géza, Dr. Gosztolya Ferenc, Izsó Gábor, Mészáros Sándor, 

 H. Kovács Judit, Kökéndy József, Dr. Rácz László, Szalai László, 

 Tóth Attila, Varga Lászó képviselők 

  

 Molnárné Dr. Tarkovács Márta címzetes főjegyző 

 Dr. Baji Mihály aljegyző 

 Ladányi Zoltán Városi Rendőrkapitányság vezetője 

 Hudák Pál rendőr alezredes, Békés Megyei Rendőrfőkapitányság 

 Közbiztonsági Osztályának vezetője 

 Farkas Lászlóné Eötvös József Általános Iskola igazgatója 

 Palatinus Pál Karacs Teréz Általános Iskola igazgatója 

 Kis Eszter Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola igazgatója 

 Bereczki Lászlóné Városi Óvoda vezetője 

 Erdősné Sági Mária Városi Könyvtár igazgatója 

 Benéné Szerető Hajnalka Városi Művelődési Központ igazgatója 

 Nagy György Miklósné Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 igazgatója 

 Szilágyi Éva Diákönkormányzatok Békési Szövetsége 

 Kovács Sándorné Piacfelügyelet vezetője 

 Váczi Julianna Pénzügyi Osztály vezetője 

 Sebestyén Sándor Pénzügyi Osztály vezetőhelyettese 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Nagy József Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 Keresztesi Gáborné Művelődési, Sport és Népjóléti Osztály 

 vezetője 

 Márkus Katalin Titkársági és Szervezési Osztály vezetője 

 Dr. Gebei Szabolcs Városi Gyámhivatal vezetője 

 Dr. Takács Éva, Salamon Anikó, Gyebnár Péter, Szűcs Nóra, 

 Ilyés Péter, Kiss Tamás, Barna Barbara, Turák Helga 

 a Polgármesteri Hivatal munkatársai, meghívottak 

 

Igazoltan távolmaradt: Ásós Tibor, Erdős Norbert, Vámos László képviselők 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 14,00 h 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az 

ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a képviselők 

többsége, 16 fő jelen van.  

 

Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal, hogy a IV/12-20. sorszám 

alatti egyéb előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják meg, mivel azok egyrészt személyi, 

másrészt az önkormányzat vagyonának hasznosításával kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak, 

illetve az érintettek kérték a zárt tárgyalást.   
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A képviselő-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2006. március 30-i ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1.) Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti 

 fontosabb eseményekről, értekezletekről 

 Előterjesztő: Pataki István polgármester 

 

2.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előterjesztő: jelentések szerint 

 

3.) Beszámoló a Békés Városi Rendőrkapitányság 2005. 

 évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Ladányi Zoltán kapitányságvezető 

 

4.) Beszámoló a város intézményeinél 2005. évben  

 végzett pénzügyi és gazdasági ellenőrzésekről 

 Előterjesztő: Molnárné Dr. Tarkovács Márta 

   címzetes főjegyző 

 

5.) Beszámoló a helyi adózás 2005. évi tapasztalatairól 

 Előterjesztő: Dr. Baji Mihály aljegyző 

 

6.)  Egyéb előterjesztések 

 

7.) Bejelentések, interpellációk 

 

Egyidejűleg a IV/12-20. sorszámig terjedő egyéb 

előterjesztések tárgyalására  z á r t   ü l é s t   ülést rendel el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pataki István polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA: Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb  

 eseményekről, értekezletekről 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szóbeli kiegészítésében az alábbiakról tájékoztatja a 

jelenlévőket:  

 

Az elmúlt napokban megtörtént a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott 

pályázatok elbírálása, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pedig ma délelőtt tartott 

tanácskozást. Ezek a pályázatok néhány, turisztikával kapcsolatos pályázat kivételével 

nyertesek lettek. Utak aszfaltozására a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól 26 millió 

Ft-ot, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácstól 20 millió Ft-ot, illetve ez utóbbitól 10 millió 

Ft-ot nyertünk még a galéria felújítására.  
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Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásulvételét.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése közötti 

fontosabb eseményekről, értekezletekről szóló 

polgármesteri tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt 

tudomásul veszi.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA: Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 

 

1.) Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának elfogadása 

    34/2006. (II. 23.) KT sz. határozat 3. pontjának végrehajtása 

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta a jelentésben foglaltakat, és a most kiosztott írásos 

kiegészítésben foglalt pontosításokkal javasolják elfogadásra az előterjesztett határozati 

javaslatokat. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: Mind a Költségvetési, mind a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság támogatta a határozati javaslatokat.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke is jelezte, hogy szintén 

egyetért az alapító okiratok módosításával. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat az írásos kiegészítésben szereplő 

pontosítás figyelembevételével.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete a 34/2006. (II. 23.) 

számú határozata 1. pontja alapján a Békés Városi Területi 

Gondozási Szolgálat megszüntető okiratát 2006. július 1-jei 

hatállyal a melléklet szerint elfogadja. 

 

2. Békés Város Képviselő-testülete a 34/2006. (II. 23.) 

számú határozata 1. pontja alapján a Békés Városi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntető 

okiratát 2006. július 1-jei hatállyal a melléklet szerint 

elfogadja.  

 

3. Békés Város Képviselő-testülete a 34/2006. (II. 23.) 

számú határozata 1. pontja alapján a Békés Városi Szociális 
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Szolgáltató Központ alapító okiratát 2006. július 1-jei 

hatállyal a melléklet szerint elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Pataki István polgármester 

 

 

2.) 2006. évi sporttámogatás elosztása 

 

BELLELI LAJOS képviselő, a Sportbizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadásra javasolják a támogatások elosztására előterjesztett javaslatot.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja 

az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  

 

1./ Békés Város Képviselő-testülete a versenysport 2006. I. félévi támogatását az 

alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 

Sportág 

2006. évi 

támogatás 

eFt-ban 

2006.I. 

félévi 

javaslat 

eFt-ban 

Asztalitenisz 4000 2000 

Ökölvívás 680 340 

Súlyemelés 160 80 

Sakk 420 210 

Lövészet 220 110 

Kajak-kenu 2140 1070 

Atlétika 800 400 

Labdarúgás 3700 1850 

ÁFÉSZ SE 1200 600 

Férfi 

kosárlabda 

1100 550 

Női 

kézilabda 

630 315 

ÖSSZESEN 15.050 7525 

 

A költségvetési koncepció értelmében a javasolt összegek a II. félévben az 

eredmények függvényében módosulhatnak. 

 

A Kajak-Kenu Szakosztály a fenti összegből 200.000 forintot Bak Ádám 

versenyeztetésére köteles fordítani, amíg a versenyző a békési színeket képviseli. 
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A Békési Kosárlabda Sport 60. évfordulójára tartandó rendezvény költségeire az 

ÁFÉSZ SE a részére javasolt összegből 100.000 forintot  köteles felhasználni.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Pataki István polgármester 

  Belleli Lajos a Sport Bizottság elnöke 

 

 

3.) Oktatási intézmények szervezetének racionalizálása 

 

VARGA LÁSZLÓ képviselő, az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Kisebbségügyi Bizottság 

elnöke: az előterjesztésben foglaltakat az intézményekkel közösen alakították ki, konszenzusra 

jutottak. A bizottság ennek megfelelően elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati 

javaslatokat.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: Mind a Költségvetési, mind a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság támogatta a határozati javaslatokat.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottság 

szintén elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.  

 

K é r d é s e k    -   é s z r e v é t e l e k : 

 

IZSÓ GÁBOR képviselő: Ez a racionalizálás 22,5 álláshely megszüntetésével jár, és részben 

nyugdíjazással, részben egyéb módon oldódik meg, és jócskán szaporítja a munkanélküliek 

számát Békésen. Sajnos rákényszerült az önkormányzat ezekre a lépéseket. Az okokat nem 

akarja kifejteni, azokat már elmondta korábban, hogy mi vezetett ide. Tény az, hogy a 

gyerekek létszáma jelentősen fogyott, és egy része ennek valóban betudható, de nem teljes 

egészében. Abban állapodtak meg, hogy megfelelő létszámok esetén megfelelő számú 

osztályokat indíthatnak az iskolák. Most az első osztály indításának keretében lehetőség van 

arra, hogy a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában 4 osztályt indítsanak a 3 helyett. Szakmailag 

feltétlenül indokoltnak tartja, ugyanis egyre több feladat hárul az iskolákra, a családok nevelő 

szerepe sajnos kezd átcsúszni a társadalom kezébe, ami sok esetben nem jó. Ugyanis a 

családok sajnos szociális és egyéb helyzetük miatt sok esetben nem tudják vállalni azt a fajta 

gondoskodást amit korábban vállaltak. Egy kisebb létszámú osztályban sokkal hatékonyabban 

tud foglalkozni a pedagógus a tanulókkal. A törvény nyilván ezért határozta meg az 

osztálylétszámokat, mely alapján lehetőség van most 4 osztály indítására a Dr. Hepp Ferenc 

Általános Iskolában. Nem tartja helyesnek, hogy csak pénzügyi szempontok alapján, 

mindenféle szakmai érvet félretéve 3 osztályba zsúfolják össze ezeket a gyerekeket. Ezért ezt a 

javaslatot szakmailag hibásnak tartja és nem fogja elfogadni.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: Az előbb elhangzottakkal 

kapcsolatban a következőket kívánja elmondani. Egy későbbi anyagban is szerepel, hogy 3 év 

alatt 122 gyerekkel lett kevesebb, 10 év alatt több mint 500 fővel, és ez egy teljes iskolányi 

létszám. Az állam az iskolák működtetési költségének mindössze 60%-át fedezi, és ez mindig 

így volt kormányoktól függetlenül. A többit mindig az önkormányzatnak kell hozzátennie. 

Nem tudja, hogy Izsó Gábor képviselő mit jelölne meg forrásképpen a többi osztály 

finanszírozására.  
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VARGA LÁSZLÓ képviselő, az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Kisebbségügyi Bizottság 

elnöke: Szakmai érvet szeretne elmondani. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában a beírt első 

osztályosok száma: 79, ha ezt elosztják hárommal, az 26 fős osztályokat jelent, és a törvény 

szerint engedélyezett osztálylétszám: 21-26 fő, tehát ezt nem lépik túl akkor sem, ha 3 osztályt 

indítanak, mindössze egy gyermekkel lesz több egy osztályban, de miatta nem hiszi hogy 

indokolt lenne egy plusz osztályt indítani. Azt nem vitatja, hogy milyen előnyökkel jár egy 

kisebb létszámú osztállyal való foglalkozás.  

 

IZSÓ GÁBOR képviselő: Kérdése, a törvény lehetővé teszi, hogy 79 főre 4 osztályt 

indítsanak?   

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint nem ezt a pénzügyi szemléletet kellene 

a jövőre nézve folytatni. A februári költségvetésbe 13 fő elbocsátása volt betervezve, ezzel 

szemben most már 21,5 fő átlagosan az intézményeknél. Megpendítették, hogy a városban lévő 

megyei intézményekből is lesznek elbocsátások, várhatóan 40 fő körüli lesz az összes 

elbocsátás. Nem hiszi, hogy feltétlenül ezen az úton kell haladni. Inkább kisebb csoportos 

oktatás legyen, mert azok hatékonyabbak is. Nem elbocsátásokkal kellene megoldani ezeket a 

problémákat.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Ilyen mértékű elbocsátásokról nincs szó. Arról van 

szó, hogy a feladatokhoz igazítják a dolgozói létszámokat.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Jó lett volna ha a költségvetési rendeletmódosítás mellé az 

eredeti táblázatot is odatették volna, hogy lássák a képviselők mi, mihez képest módosult.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja elsőként Izsó Gábor képviselő módosító javaslatát, mely szerint a Dr. Hepp Ferenc 

Általános Iskolában 4 első osztályt indítsanak.  

 

Megállapítja a szavazás eredményét: 4 igen, 6 nem, 6 tartózkodás, mely alapján kimondja a 

testület határozatát:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  

 

A képviselő-testület nem fogadja el Izsó Gábor képviselő 

azon módosító javaslatát, hogy a Dr. Hepp Ferenc 

Általános Iskolában a 2006/2007. tanévben 4 első osztályt 

indítsanak.  

 

 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szavazásra bocsátja az eredetileg előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 11 szavazattal, 3 ellenszavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi 

határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete a 2006/2007. tanévben indítható első osztályok 

számát iskolánént az alábbiak szerint engedélyezi: 

 Békés Városi Eötvös József Általános Iskola:   2 

 Békés Városi Karacs Teréz Általános Iskola:   3 

 Békés Városi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola:  3 

A képviselő-testület utasítja az iskolák igazgatóit, hogy az osztályszervezések során a 

közoktatási törvényben meghatározott maximális osztálylétszámokat tartsák be. Ha az 

engedélyezett csoportszám ezt nem teszi lehetővé, a másik iskola lakókörzetébe tartozó 

gyermekek felvételét el kell utasítani, amennyiben az ottani osztálylétszámok ezt megengedik. 

Ha a tanuló másik iskolába történő átvételére nincs lehetőség, az osztályindításra engedélyt 

kell kérni az Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközponttól. 

2. Békés Város Képviselő-testülete az osztályösszevonásokra vonatkozó iskolai 

jelentéseket jóváhagyja. 

3. Békés Város Képviselő-testülete az általános iskolák számára a 2006/2007. tanévre 

az alábbi pedagógus-létszámot és túlóraszámot engedélyezi: 

 

Intézmény Pedagógus  

és közvetlen segítő 

Heti túlóra 

Békés Városi Eötvös József Általános iskola 50 48 

 
Békés Városi Karacs Teréz Általános Iskola 47 

 

33 

 
Békés Városi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 55 40 

 
Összesen 152 121 

 

4. Békés Város Képviselő-testülete a három általános iskola gazdálkodásának 

módosítása végrehajtására adott intézményi jelentéseket jóváhagyja. 

5. Békés Város Képviselő-testülete a diákétkeztetést a 2006/2007. tanévtől két főző 

(Békés Városi Eötvös József Általános Iskola 1700 adag; Békés Városi Dr. Hepp 

Ferenc Általános Iskola 700 adag) és egy melegítő-tálaló (Békés Városi Karacs 

Teréz Általános Iskola) konyha működtetésével  kívánja megoldani. Utasítja az 

intézmények vezetőit, hogy 2006. augusztus 31-ig az átalakításokat végezzék el és 

a szükséges szakhatósági engedélyeket szerezzék be. 

6. Békés Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési szerveknél 

2006. április 1-jétől létszámcsökkentést rendel el az alábbiak szerint: 

 

Költségvetési szerv Eredeti 

létszám 

Létszám-

csökkentés 

(fő) 

Módosított 

létszám 

Békés Városi Eötvös József Általános 

Iskola 

101 7 94 
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Békés Városi Karacs Teréz Általános Iskola 75 7 68 

Békés Városi Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola 

83 7 76 

Békés Városi Alapfokú Művészeti Iskola 28 1 27 

Békés Város Polgármesteri Hivatala 210 1 209 

 

Az önkormányzat a létszámcsökkentés végrehajtásához a helyi önkormányzatok 

létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos költségvetési hozzájárulást igényel.  A pályázati 

önerőt az önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 

Békés Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a létszámcsökkentéssel érintett 

álláshelyen foglalkoztatott(ak) – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának 

megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő 

üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 

álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat 

fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős: Pataki István polgármester 

 Költségvetési szervek vezetői 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal – 4 tartózkodás mellett – az alábbi         

r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2006. (……….)   r e n d e l e t e : 

 

A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL 

szóló 3/2006. (II. 24.) rendelete 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

 

4.) Bűnmegelőzési Koncepció mellékletének kiegészítése 

 

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 : 

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság 

elnöke: A 8. oldalon szerepel a tankötelezettség megszegése miatti feljelentések száma. Ez a 

14-16 éves korosztályt érinti, amely egyébként is veszélyes korosztály, kialakulhat a 

hátrányos helyzet ha nem járnak iskolába. Mit lehet tenni a csellengések ellen?  
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Sajnos hétvégén megsokasodnak a parkrongálási esetek. A preventív munkára hívja fel a 

figyelmet. 

 

DR. GEBEI SZABOLCS Városi Gyámhivatal vezetője: A tankötelezettség megszegésével 

kapcsolatban előadja, az oktatási törvény tartalmazza az iskoláknak azon kötelezettségét, 

amely tartalmazza azt, hogy meghatározott számú igazolatlan óraszám után feljelentési 

kötelezettségük van. Ez egyrészt szabálysértési kötelezettséget von maga után, illetve a 

gyámhivatal részére is von kötelezettséget maga után, hogy szabálysértési eljárás lefolytatása 

esetén van lehetősége a gyámhatóságnak arra, hogy ún. védelembe vételi eljárást folytasson 

le, és ebben kötelezhetik a szülőt arra, hogy a gyermek tankötelezettségét megfelelő módon 

biztosítsa. Mint az anyagból is kiderül, 41 esetben meg is történt a feljelentés. Ha a szülő nem 

tesz eleget ennek a kötelezettségének, akkor kiskorú veszélyeztetése miatt megteheti a 

gyámhatóság a feljelentést.  

 

IZSÓ GÁBOR képviselő: Elrendelt átmeneti nevelésbe vétel esetén hol kerülnek elhelyezésre 

ezek a gyerekek? 

 

DR. GEBEI SZABOLCS Városi Gyámhivatal vezetője: Átmeneti nevelés esetében 

alapvetően minden esetben otthont nyújtó ellátásra kerül sor, ez azt jelenti, hogy vagy 

nevelőszülőnél, vagy pedig gyermekotthonban kerül sor a gyermek ellátására.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a jelentés tudomásulvételét.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési 

koncepció 1. számú mellékletét a 2005. évi statisztikai 

adatokkal kiegészíti. Felkéri az érintett szervezeteket, hogy 

a 2006. évi Bűnmegelőzési program végrehajtásakor a 

változásokat vegyék figyelembe.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pataki István polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 2005. évi 

    tevékenységéről 

 

LADÁNYI ZOLTÁN kapitányságvezető: Szóbeli kiegészítésében a következőket adja elő: A 

kapitányság a munkáját 2005. évben a vonatkozó jogszabályok és az állami irányítás egyéb 

jogi eszközei által meghatározottak szerint végezte. A fentieken kívül kiemelt figyelmet 

fordítottak arra is, hogy a lakosság elvárásainak is megfeleljenek. A statisztikai módszerekkel 

mérhető eredmények vonatkozásában a kapitányság kiegyensúlyozott eredményt ért el, 

melyet alátámaszt, megerősít a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság által „A lakosság 

szubjektív biztonságérzetének helyzete 2005. évben” című közvéleménykutatás eredménye is. 

Ez a megállapítás vonatkozik a bűncselekmények felderítési és nyomozás-eredményességi 
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mutatóira, valamint a közbiztonsági és közlekedésrendészeti szakterületen előírt intézkedési 

mutatókra is. Röviden összefoglalva a 2005. év a Békési Rendőrkapitányság szempontjából is 

egy eredményes év volt. A 2005. év során a bűnügyi terület vonatkozásában továbbra is 

zökkenőmentesen folyt a bűnüldöző tevékenység. Úgy érzi, hogy az elmúlt évre 

meghatározott feladatokat eredményesen végrehajtották. Így: az eredményességi mutatók 

szinten tartását, a lakásbetörések visszaszorítását, ezen belül a felderítési mutató javítását, a 

bűnügyi munka területén a minőségi munkavégzés elérését, a lakosság biztonságérzetének a 

növelését. Az ismertté vált bűncselekmények száma 2004. évi 1114-ről 2005. évben 994-re 

csökkent. 2005. év végére tovább tudták emelni a kapitányság bűnügyi eredményességét. 

Felderítési mutató az év végén 76,5%, az előző év azonos időszakában 61,1% volt. A 

nyomozás-eredményességi mutató is jelentősen emelkedett a 2004. évi 67,3%-ról 75,6%-ra. 

Elmondható, hogy a Békési Rendőrkapitányság vonatkozásában a tavalyi év volt 

legeredményesebb mind felderítési, mind nyomozás-eredményességi szempontból.  

 

Említést érdemelnek a bűncselekmények között meghatározó tényezőként szereplő vagyon 

elleni bűncselekmények, ahol 2005. évben enyhe mértékű csökkenés mutatható ki. Míg 2004-

ben 243 vagyon elleni bűncselekmény volt, addig 2005. évben ez a szám 191-re mérséklődött. 

Ebből ki szeretné emelni a betöréses lopásokat, melyek 29-ről 25-re csökkentek, ezen belül 

pedig a lakások sérelmére elkövetett betöréses lopások száma is 13-ról 6-ra csökkent. A 

lopások jelentős csökkenése indokolható a megelőző tevékenységgel. A helyi rádióban, írott 

sajtóban folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a jellemző vagyon elleni bűncselekmények 

elkövetési módozatairól, felhívják a figyelmet a vagyonvédelmi biztonság rájuk háruló 

feladatairól, lehetőségekről. A veszélyeztetett területeken gyakran teljesít szolgálatot a 

járőrállomány, illetve visszatérően megjelennek a bűnügyi szolgálat tagjai is. Több esetben 

sor került a Polgárőrség bevonásával figyelő szolgálatra is.  

 

Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt 4 esetben kezdeményeztek eljárást. Mind a 4 

alkalommal a mezőberényi rendőrőrs folytatta le illetékessége miatt a nyomozást. Ennek 

ellenére az idén békési fiatalok ellen kellett eljárást kezdeményezni ilyen bűncselekmény 

elkövetése miatt.  

 

Emberölési ügyük 2005. évben nem volt.  

 

A rablási esetekben minden esetben sikerült az elkövető kilétét felderíteniük.  

 

A lakosság biztonsági érzetét egyértelműen javította, hogy minden kiemelt ügyben viszonylag 

rövid időn belül sikerült az elkövető kilétét megállapítani, így a Fáy utcán történő rablás 

ügyében, a gyermekkorú sérelmére elkövetett szemérem elleni erőszak ügyében, és az idősek 

sérelmére elkövetett éjszakai erőszakos magánlaksértések ügyében.  

 

A Közrendvédelmi Szolgálat tevékenységéről is szeretne néhány gondolatot elmondani. Az 

egyenruhás állomány tevékenysége alapvetően meghatározza a rendőri munka állampolgári 

megítélését. Közterületi szolgálatuk az elsődleges rendőri intézkedéseket igénylő 

eseményekre általában időben, megfelelő erővel, az állampolgárok túlnyomó többségének a 

megelégedésével reagál. A szolgálat 2005. évi fő célkitűzése között a reagáló képesség és a 

közterületi jelenlét korábbi szintjének fenntartása, a „látható rendőrséggel” kapcsolatos 

programok megvalósítása, és a közösségi rendőri szemlélet erősítése szerepelt. Ezen 

célkitűzések mellett fontos feladatnak tekintették az illetékességi terület közlekedésbiztonsági 

helyzetének stabilizálását, lehetőség szerint javítását, illetőleg előkészületet tettek a lakótelepi 

rendőrség illetékességi területén sajátosságaira adaptált szolgálat-ellátási modelljének a 
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kialakítására is. A lakótelepi rendőrséggel kapcsolatos tevékenységi rendszert az 

előkészületeket követően a lépcsőházak látogatásával, a közös képviselő felkeresésével 

folytatták. A közrendvédelmi intézkedések és statisztikai mutatók száma a legtöbb 

kategóriában emelkedést mutatnak. Ez a felívelő tendencia 2000. év óta figyelhető meg, így 

az előállítások, büntető feljelentések, szabálysértési feljelentések, helyszíni bírságolások és a 

pozitív eredményű ittasság-ellenőrzések száma egyaránt az elmúlt évben volt a legmagasabb. 

Az intézkedési aktivitás javításán túl eredményes a Közrendvédelmi Osztály bűnügyi 

tevékenysége is, és ennek is köszönhető az eredményes felderítési mutató.  

 

2005. évben kiemelt figyelmet fordítottak a közterületi elvárások mellett a helyi lakosság és 

az önkormányzat elvárásaira is. Így nagy hangsúlyt fektettek a lakosságot leginkább irritáló 

közterületi jogsértések megelőzésére, felszámolására, pl. rendzavarásokkal, gyorshajtásokkal, 

illetve ha intézkedési lehetőségük volt, a hangos motorosokkal szemben. 

 

Továbbléptek a bűn- és balesetmegelőzési területen is, így az önkormányzattal közösen 

továbbfolytatták a drogmentes szórakozóhelyekkel kapcsolatos akciót.  

 

Úgy érzi, hogy a beszámolóban részletesen felsorolt megelőzési tevékenységük alapján a 

megye kapitányságai között dobogós helyen állnak. A Békési Rendőrkapitányság illetékességi 

területén 2005. évben 105 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset következett be, 

mely közül 63 könnyű, 37 súlyos sérüléssel, illetve 5 eset halálos eredménnyel járt. 2004. év 

hasonló időszakában összesen 100 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset következett 

be, melyhez képest egy enyhébb, 5%-os növekedés következett be az értékelt időszakban. 

Békés városban összesen 53 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, melyből 3 

halálos, 18 súlyos, 32 könnyű sérüléssel járt. A balesetek gyakoribbá válását a lakosság 

járműparkjának dinamikus emelkedésével összefüggő nagyobb forgalomsűrűség mellett az 

illetékességi terület közútjainak igénybevételét és állapotát érintő változások okozták. A 

baleseti helyzet negatív változásait a parancsnoki elemző értékelő munka eredményeinek 

felhasználásával végzett célirányos közterületi vezénylésen túl a balesetmegelőzési munka 

aktívabbá tételével kívánják ellensúlyozni. Ebben az évben is nagyon sok ittasság-ellenőrzés 

lesz, így különösen a húsvéti ünnepek alatt is. Ismételten fel szeretné hívni mindenkinek a 

figyelmét, hogy az ittas kerékpározás is szabálysértés, melyet nagyon nehezen tudnak 

megérteni az állampolgárok. Békésen nagyon magas a kerékpárral balesetet okozók 

részaránya, számokban kifejezve ez 32,2%.  

 

Az igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenységével kapcsolatban annyit szeretne elmondani, 

hogy a szabálysértési eljárások során kiszabott pénzbírságok összege a megyei átlag alsó 

részén található. 

 

A települések önkormányzataival, az illetékes ügyészi, bírói szervekkel, a határőrséggel, a 

vám- és pénzügyőrséggel, a polgárőr egyesületekkel, az illetékes állami ellenőrző szervekkel, 

intézményekkel a kapcsolatuk és együttműködésük jó. Külön meg szeretné köszönni Békés 

Város Polgármesteri Hivatalának, a Képviselő-testületnek, a Városi Bíróságnak, 

Ügyészségnek és a Polgárőrségnek a konstruktív együttműködését és segítségét.  

 

Összegezve megállapítható, hogy a 2005. évre kitűzött céljaikat elérték, a munkatervben 

foglaltakat és azon túl adódó feladataiknak eleget tettek. 2006. évben is kiemelt feladatként 

kezelik illetékességi területük közrendjének, közbiztonságának lakossági igényeihez igazodó 

biztosítását, a biztonságérzet folyamatos javítását, elért eredményeik szinten tartását. Céljuk a 



 12 

szakmai munka színvonalának további javítása, illetve azokon a területeken történő 

előrelépés, melyekre a lakossági közvéleménykutatás is rávilágított.  

 

K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 

 

VARGA LÁSZLÓ képviselő: Egy nagyon jól szerkesztett, részletekig elemző, tanulságokra 

következtető, összességében egy eredményes beszámolási évet tükröző beszámoló van az 

önkormányzat asztalán a Békési Rendőrkapitányság részéről. Polgármester Úr megbízásából 

részt vett azon az értekezleten is, amelyen a megyei főkapitány értékelte a békési kapitányság 

munkáját. Ott is, később a sajtó nyilvánossága előtt is elhangzott, hogy a Békés Megyei 

Rendőrfőkapitányság összehasonlítva más megyékkel, országos szinten az első három 

helyezett között van eredményességi mutatói alapján. A békésiek megyén belül szintén az 

első három, több területen az első helyen vannak a 2005. évi eredményeik alapján. 

Gratulálnak e szép teljesítményhez, mely a békésiek számára azt jelenti, hogy Békésen az 

átlagnál jobb a közbiztonság, a lakosság nyugalma, a terület békéje. A jó eredmények okai 

közül hármat emel ki: az első, hogy korban, végzettségben, szemléletben egy megfiatalodó 

rendőri állomány, nagyon jó parancsnoki állomány áll a háttérben, másrészt egy preventív, 

differenciált, az egyes lakossági csoportokhoz eljutó módszer kapcsán, pl. fiataloknál a 

DADA program, közlekedési verseny, gyermekrajz pályázat stb., időseknél, gyalogosoknál 

külön programok. Illetve egy látható rendőrségi program – lakótelepi, tanyaprogram stb. -, 

továbbá az az együttműködési forma, amit a rendőrkapitányság Békésen kifejt, nem utolsó 

sorban az önkormányzattal is. Úgy gondolja, hogy az együttműködésben az önkormányzat 

hosszú évek óta partner, pl. Közrendvédelmi Bizottságot működtet, bűnmegelőző programot, 

koncepciót hajt végre, illetve olyan pályázatokat készít, amelyek többek között „Iszik, vagy 

vezet” program kiadásához is elvezetett. Úgy gondolja, hogy ez a jó partnerség tovább 

biztosítható a békési önkormányzat és a rendőrség között. A rendőrség kiváló munkáját 

megköszönve szeretné a polgárőrök munkáját is megköszönni, hiszen azok az emberek, akik 

nehéz időjárási körülmények között is részt vesznek a város közrendje biztosításának 

segítésében, méltó segítői a rendőrségnek, ezért köszönet illeti őket.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A beszámoló igen színvonalas. A bizottsági ülésen is 

említette, örül annak, hogy a droggal kapcsolatban intenzívebb megelőző tevékenységet fejt ki 

a rendőrség a korábbiaknál. Összességében az a döntő, hogy a lakosságnak mi a véleménye a 

rendőrség munkájáról. Személy szerint azt tapasztalta, hogy egyre kevesebben panaszkodnak, 

tehát ez egyértelmű dicséretnek minősíthető.  

 

DR. PÁSZTOR GYULA alpolgármester: Gratulál a kapitány úrnak az elért eredményekhez. 

Jó lett volna ha arról is szól az anyagban, hogy a megye kapitányságai között hányadik helyen 

állnak a 2005. évi munkájuk alapján, mivel igen rangos helyet foglalnak el.  

 

A városi rendezvényekkel kapcsolatban van néhány kérdése, észrevétele a közrendvédelem és 

bűnmegelőzés tekintetében. Ugyanis a hétvégeken szükséges lenne intenzívebb rendőri 

jelenlét, mivel jelentős rongálások történnek, pl. legutóbb a lebetonozott padot is kiszedték a 

helyéről. Most a választási kampány során is várhatók olyan zenei rendezvények, amelyek 

szintén megkövetelnék a jelentősebb rendőri jelenlétet, rendezvény biztosítását.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Az elismerő szavakkal maga is egyért. Kéri továbbra is a 

fokozottabb utcai rendőri jelenlétet, ugyanis a kerékpárosok sok esetben nem a kiépített 

kerékpárúton közlekednek, hanem a járdán is, és zavarják a gyalogosokat. Kapcsolódik az 
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alpolgármester úr által elmondottakhoz, a parkok, terek, közterületek rendjének 

fenntartásában még sok teendő van.  

 

LADÁNYI ZOLTÁN kapitányságvezető: Köszöni az elismerő szavakat. Alpolgármester úr 

által említett hétvényi rendezvénnyel kapcsolatban előadja, megpróbálnak a megfelelő erővel 

a közterületen jelen lenni, biztosítani a helyszínt mind épületen belül és kívül is.  

 

Az eredményességi mutatókra visszatérve  előadja, majdnem minden területen elsők, a 

bűnügyi területen elsőknek tűntek, de egy másik kapitányság minimális százalékkal 

megelőzte őket országos szinten. A megyei szinten viszont elsők voltak.  

 

Polgármester úr felvetésével kapcsolatban előadja, természetesen folyamatosan ellenőrzik a 

kerékpárosokat, erre szóbeli kiegészítésében is utalt, mind az ittasság, mind a helyes 

közlekedés tekintetében. Ezt fokozni kívánják. 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Személyesen is tapasztalta, hogy a kerékpárosokat 

intenzíven ellenőrzik, és kéri ezt a jövőben is.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásulvételét.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Békési 

Rendőrkapitányság 2005. évi munkájáról szóló beszámolót 

tudomásul veszi.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló a város intézményeinél 2005. évben végzett  

    pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja a tájékoztató tudomásulvételét.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete elfogadja a város intézményeinél a 2005. 

évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló beszámolót. Az 

ellenőrzések tapasztalatai alapján a 2006. évi ellenőrzésekkel kapcsolatban a 

következő feladatokat határozza meg: 



 14 

1. A város intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál kétévente átfogó 

pénzügyi-gazdasági ellenőrzést kell tartani. Az ellenőrzések terjedjenek 

ki a pénzügyi-gazdálkodási szabályok betartására is. 

 

2. Az intézmények költségvetésében negyedévente ellenőrizni kell, hogy 

az igényelt normatív állami hozzájárulás milyen mértékben egyezik meg 

a tényleges mutatószám alapján járó hozzájárulással. Meg kell vizsgálni 

az esetleges eltérések okait. 

 

3. Kiemelten kell vizsgálni a 2006. évi költségvetés elfogadásakor 

elhatározott intézkedések végrehajtását, azok hatását a költségvetési 

gazdálkodásra.  

 

4. A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok 

megszüntetése, felszámolása érdekében megtett intézkedések 

végrehajtását utóvizsgálat formájában ellenőrizni kell, és ezek 

eredményességéről az éves ellenőrzési beszámoló alkalmával számot 

kell adni.  

 

5. A Polgármesteri Hivatalnál célvizsgálat keretében ellenőrizni kell a 

2006. évi választásokra biztosított költségvetési támogatás 

felhasználását. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Molnárné Dr. Tarkovács Márta címzetes főjegyző 

 Szalai László a Költségvetési Bizottság elnöke 

 Kökéndy József a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 

 

 

NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló a 2005. évi önkormányzati adózás  

 tapasztalatairól 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

K é r d é s e k  -   é s z r e v é t e l e k : 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Az 5 évre visszamenő adatokból kitűnik, hogy a békésiek 

jó adózók.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásulvételét.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  
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Békés Város Képviselő-testülete a 2005. évi helyi adózás 

tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja, és felkéri 

Békés Város Címzetes Főjegyzőjét, hogy vizsgálja meg a 

helyi iparűzési adó megszűnésével kieső bevételek 

pótlásának jogszabályi lehetőségeit.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Molnárné Dr. Tarkovács Márta címzetes főjegyző 

 

 

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

 

1.) Civil Kerekasztal támogatási javaslata 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

K é r d é s e k  -   é s z r e v é t e l e k : 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy a Civil Kerekasztal meg szokta-e kérdezni 

a civil szervezetek vezetőit, hogy milyen fejlesztéseket végeztek az elmúlt néhány évben, 

illetve mérlegelik-e, hogy egyik-másik szervezet kaphatna egyáltalán támogatást, illetve miért 

adnak neki? Évek óta minden évben javasolja, hogy szűrjék meg és akik valóban a városért 

tesznek, csak azok a civil szervezetek kapjanak támogatást. Akik csak megalakulnak, de 

tényleges tevékenységet nem végeznek, azokat nem kellene támogatni. Akik viszont tesznek a 

városért, azokat nagyobb mértékben kellene támogatni. Ugyanis az elmúlt évben az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület egy millió forintot kapott, azt megelőző évben 1.218 eFt-ot, és kaptak 

olyan ígéretet, hogy ebben az évben visszakapják a 218 eFt-ot, és azért vettek el tőlük tavaly 

300 eFt-ot, mert a Dél-Magyarországi Különleges Mentőszolgálatot kellett ezzel az összeggel 

támogatni. Most megkérdezték-e ezt a két szervezetet, hogy melyik mit tett a városért? Illetve 

van-e olyan civil szervezet a városban, aki 6-7 év alatt 25-28 milliós fejlesztést hajtott végre? 

Mi alapján lett eldöntve, hogy most még az előző évhez képest még kevesebbel, mindössze 

700 eFt-tal javasolják támogatni a tűzoltókat?  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: A Civil Kerekasztal önállóan tevékenykedik, döntéseibe 

nem kívánnak beleszólni. Bizonyára felelősséggel tették a mostani támogatási javaslatot. 

Egyébként a Tűzoltó Egyesület most javasolt támogatásában nem szerepel az az összeg 

amelyet az egyesület pályázatának támogatásához nyújt az önkormányzat.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Tudják, hogy a Tűzoltó Egyesület minden évben nagyon 

sok pályázatot nyújt be, tavaly is több millió Ft-ot nyertek pályázatokon. Véleménye szerint 

nagyon hasznos volt az épület felújítása is, amelybe nagyon sok saját munkát is belefektettek. 

A további pályázataikat támogatja az önkormányzat a saját erő biztosításával?  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Ez a pályázatok tartalmától is függ, de mindenesetre nem 

szabad elzárkózniuk. A probléma az egyébként, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület konkrét 

célja nincs meghatározva, nevezetesen, hogy elsősorban tűzoltás, vagy hagyományápolás a 

feladatuk. Ugyanis a 10 km-re lévő békéscsabai állami tűzoltóság feladata Békés városban a 

tűzoltás. Ha azt tapasztalják, hogy ezen eseteknél az önkéntesek csak „lábatlankodnak”, mert 
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voltak ilyen vélemények, akkor tisztázni kellene a jövőjét. Ha hivatalosan tűzoltási feladattal 

kívánják megbízni, akkor bele kell invesztálni 50-60 millió Ft-ot felszerelésekbe, legalább 5-6 

hivatásos tűzoltó kell alkalmazni, több tíz millióért fizetni. Célszerű volna ha a Megyei 

Katasztrófavédelem és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ezzel kapcsolatos koncepciót 

terjesztene a képviselők elé.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy nem öncélúan működik 

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mert akkor nem végeznének fejlesztést. Önerőből megvették 

a Mercedes tűzoltó autót, amely kb. olyan színvonalat képez mint a békéscsabaiaké. A 

megyében nincs még egy olyan önkéntes tűzoltó egyesület amelyben ennyi, tűzoltó 

végzettséggel rendelkező ember lenne, ugyanis 18-20 fő elvégezte azt a tanfolyamot amivel 

ezt a tevékenységet végezheti, illetve 10 fő azok száma akik magasabb iskolát is elvégeztek, 

illetve most van folyamatban az a négy hónapos tanfolyam, amit szintén saját erőből fognak 

finanszírozni, fejenként több mint 100 ezer forintba kerül, mivel ez feltétele annak, hogy 

közhasznú társasággá alakuljanak. Ha ez megvalósul, akkor a környező települések nem 

Békéscsabához, hanem Békéshez tartoznának tűzoltás szempontjából, és fejkvótát is kapna az 

önkormányzat, ez kb. 23-25 millió Ft lenne. Ha ezt megtennék, könnyebb lenne fejleszteni is. 

Ez is bizonyítja, hogy komolyan veszik ezt a tevékenységet.  

 

Ugyanakkor azt is meg kívánja jegyezni, hogy ha már a Polgárőrségnek ilyen mértékű 

támogatást nyújtanak, akkor rájuk bízhatnák a közterületek őrzését, hogy az említett nagy 

rongálásokat megakadályozzák.  

 

KÖKÉNDY JÓZSEF képviselő: Békéscsabáról a tűzoltóság 5 perc alatt itt van ha tűz van. 

Nincs ellene az önkéntes tűzoltóknak, sőt maga is sokat segített amikor Németországból 

használt tűzoltó kocsikat szerzett be, szükség is van rájuk, de nem hiszi, hogy túl nagy 

jövőjük lenne.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Javasolja, hogy a tűzoltóság kérdését zárják le, majd később 

egy külön napirend keretében visszatérnek erre a témára.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Meg kívánja jegyezni, hogy Békéscsabáról nem lehet 5 

perc alatt ideérni, minimum 12 perc szükséges, és ennyi idő alatt egy ház leég.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a támogatásra előterjesztett javaslatot.   

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Gosztolya Ferenc képviselő másirányú 

elfoglaltsága miatt elhagyta az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 

15 fő. 

 

A képviselő-testület 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testület 2006. évben a mellékelt 

lista alapján részesíti önkormányzati támogatásban a helyi 

civil szervezeteket.  
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Felkéri polgármesterét, hogy a támogatások átutalásáról 

gondoskodjon.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pataki István polgármester 

 

 

2.) Szociális rendelet módosítása 

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság is támogatta a rendelet-tervezetet a 

most kiosztott kiegészítés szerint. A módosítási javaslatok vastag betűvel szedetten 

szerepelnek.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet az előzőek 

szerint.  

 

A képviselő-testület 13 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi  r e n d e l e t e t   

alkotja: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2006. (………...)  r e n d e l e t e : 

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, ELLÁTÁSRÓL 

ÉS EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL, 

VALAMINT A GYERMEKVÉDELEMRŐL 

szóló 5/1995. (III. 3.) KT számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

 

3.) Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint Alapító Okiratok  módosítása 

 

VARGA LÁSZLÓ képviselő, az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Kisebbségügyi Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta és a most kiosztott írásos kiegészítés szerint javasolja 

elfogadásra az előterjesztett határozati javaslatokat. 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, majd a rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 12 szavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2006. (III. 30.) KT számú határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Óvoda Alapító 

Okiratának kiadásáról szóló 250/2003. (XI. 27.) számú határozata   2. 

pontját az alábbi f./ ponttal egészíti ki, az eddigi f-g./ pontok számozását 

g-h./ pontra módosítja: 

 

[2./ Az alapított intézmény] 

f./ Mutatószámai: 

 férőhelyek száma: 651  

 felvehető gyermekek száma: 750 

 

 

2. Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Eötvös József Általános 

Iskola Alapító Okiratának kiadásáról szóló 250/2003. (XI. 27.) számú 

határozata 2. b./ pontjának Tagintézménye: Városi Sportcsarnok,  Békés, 

Jantyik u. 21-25. sora hatályát veszti, 2. pontját az alábbi f./ ponttal 

egészíti ki, az eddigi f-g./ pontok számozását g-h./ pontra módosítja: 

 

[2. Az alapított intézmény:] 

f./ Mutatószámai: 

 férőhelyek száma:  546 

 felvehető tanulók száma: 590 

Az alaító okirat 6. pontja [az intézmény feladatai] az alábbi 

mondattal egészül ki:  

Sportlétesítményei útján közreműködik a városi sport 

feladatok megoldásában. 

 

3. Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Karacs Teréz Általános 

Iskola Alapító Okiratának kiadásáról szóló 250/2003. (XI. 27.) számú 

határozatának 2.h./ pontja helyébe az alábbi 2.h./ pont lép: 

 

[2. Az alapított intézmény:] 

h./ Mutatószámai: 

 férőhelyek száma:  572 

 felvehető tanulók száma: 616 

 

4. Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Dr. Hepp Ferenc 

Általános Iskola Alapító Okiratának kiadásáról szóló 250/2003. (XI. 27.) 

számú határozatának 2. pontját az alábbi f./ ponttal egészíti ki: 

 

  [2. Az alapított intézmény:] 

  f./ Mutatószámai: 

 férőhelyek száma:  676 

 felvehető tanulók száma: 728 

 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős: Pataki István polgármester 

  Nevelési-oktatási intézmények igazgatói 
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A képviselő-testület 11 szavazattal – 4 tartózkodás mellett – az alábbi   r e n d e l e t e t   

alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2006. (………...)  r e n d e l e t e : 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 7/1995. (III. 3.) KT számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

 

 

4.) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes  

   szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. módosítása miatti intézkedések 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyetértett az előterjesztett rendelet-tervezetekkel. 

 

BAUKÓ JÓZSEF képviselő, a Lakásügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolja az előterjesztett rendeletmódosításokat 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke is jelezte, hogy egyetértenek 

a rendelet-tervezetekkel a most kiosztott írásos kiegészítés szerinti módosításokkal. Ennek 

megfelelően bocsátja szavazásra az előterjesztett rendelet-tervezeteket.  

 

Elsőként a lakások értékesítéséről szóló rendelet módosítását. 

 

A képviselő-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi   r e n d e l e t e t   

alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2006. (………...)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ 

LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL 

szóló 15/1995. (VII. 1.) KT számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szavazásra bocsátja a lakások lakbéréről szóló rendelet 

módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet.  
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Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Dr. Gosztolya Ferenc képviselő ismét jelen van, 

így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 16 fő.  

 

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

alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2006. (………...)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK 

LAKBÉRÉRŐL 

szóló 5/2003. (III. 28.) KT számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szavazásra bocsátja a lakások bérletéről szóló rendelet 

módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 15 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi   r e n d e l e t e t   

alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2006. (………...)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK 

BÉRLETÉRŐL 

szóló 3/1994. (II. 11.) KT számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szavazásra bocsátja a piaci alapon bérbeadott lakások 

lakbéréről szóló rendelet alkotására vonatkozó rendelet-tervezetet.  

 

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

alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2006. (………...)  r e n d e l e t e : 

 

A PIACI ALAPON BÉRBEADOTT LAKÁSOK 

LAKBÉRÉRŐL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  
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5.) Luxusadóról szóló helyi rendelet alkotása 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési , valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottság 

szintén elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet, melyet szavazásra bocsát.  

 

A képviselő-testület 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi       

r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2006. (………...)  r e n d e l e t e : 

 

A LUXUSADÓRÓL SZÓLÓ 2005. ÉVI CXXI. 

TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

6.) Az önkormányzat „Környezetvédelmi alapjáról” szóló rendelet módosítása 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési , valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

BONDÁR GÁBOR képviselő, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A 

bizottság az írásos kiegészítés szerint javasolja elfogadásra a rendelet módosítását. 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottság 

szintén elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet, melyet a fentiek szerint szavazásra bocsát.  

 

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

alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2006. (………...)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 

„KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJÁRÓL” 

szóló 18/1997. (VIII. 29.) KT számú rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l  

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

 

 

 

 



 22 

7.) Testvérvárosi pályázat benyújtása 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési , valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság támogatta a pályázat benyújtását. 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2006. (III. 30.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

Európai Bizottság DG EAC 25/5. számú kiírására, a 

testvérvárosi együttműködés támogatására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pataki István polgármester 

 

 

8.) Könyvtári felzárkóztató pályázat 

 

VARGA LÁSZLÓ képviselő, az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Kisebbségügyi Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési , valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is támogatta a pályázat benyújtását. 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2006. (III. 30.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata a 4/2004. (II. 20.) NKÖM 

rendelet és a 2005. évi CLIII. törvény 5. sz. melléklete 8. 

pontjában foglaltak alapján Könyvtári felzárkóztató 

pályázatot nyújt be a Békés Városi Könyvtár 

érdekeltségnövelő támogatása keretében a könyvtári 

állomány gyarapítására. A pályázathoz a költségvetésben 

jóváhagyott állománygyarapítási összegen felül 500 eFt 

önerőt biztosít. Sikeres pályázat esetén az elnyert összeget 

és az önerőt az önkormányzat a könyvtár rendelkezésére 

bocsátja.  

 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős: Pataki István polgármester 

 Erdősné Sági Mária könyvtárigazgató 
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9.) Ökovíz-Élővíz-csatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítására pályázat 

    biztosíték nyújtása 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési , valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság támogatta a pályázat benyújtását. 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 14 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2006. (III. 30.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

tulajdonát képező Békés, Karacs T. u. 7. sz. alatti 6904/6. 

hrsz-ú ingatlanra 15.580.000,- Ft erejéig 2012. december 

31. napjáig jelzálog kerüljön bejegyzésre az Országos 

Területfejlesztési Hivatal (Budapest, Hattyú u. 14. javára, 

tekintettel a Közép-Békési Települések Vízvédelmi 

Egyesülete által elnyert „ÖKOVÍZ-Élővíz csatorna 

ökológiai, turisztikai állapotának javítására” című 

pályázatra. 

 

Felhatalmazza polgármesterét a szükséges okiratok 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pataki István polgármester 

 

 

10.) PEA (ROP 1.1.) pályázat önerő mértékének pontosítása 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési , valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság támogatta a pályázat benyújtását. 

 

BONDÁR GÁBOR képviselő, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A 

bizottság szintén támogatta az előterjesztést. 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 15 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2006. (III. 30.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 106/2005. (IV. 28.) KT 

számú határozatának 2.) bekezdését az alábbiak szerint 

módosítja: 
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2. A nyilatkozatokat az alábbiak szerint szükséges 

beszerezni/kitölteni:   

 2.1 Békés Város Önkormányzatának a 

projektelem-bruttó költségének 2,5%-a saját erőként 

rendelkezésére áll, melyről 15 napnál nem régebbi banki 

igazolást kért a szerződés megkötéséhez. A projektelemek 

költsége az Elő-megvalósíthatósági tanulmány alapján: 

4 868 e Ft. Forrása a 2006. évi költségvetés pályázati 

céltartaléka. 

Ez a  saját forrás nem származik egyéb Közösségi program, 

vagy állami támogatás által finanszírozott egyéb 

programból, és a projekt teljes időtartam alatt kizárólag a 

projekt céljaira fog rendelkezésre állni. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Pataki István polgármester 

 

 

11.) Forgalmi rend változása 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság támogatta a határozati javaslatot az írásos kiegészítéssel.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: A maga részéről nem támogatja a bizottsági kiegészítő 

javaslatot. Helytelen lenne, ha az önkormányzat beavatkozna a lakók vitájába, ugyanis 

bíróság előtt van ez az ügy.  

 

BONDÁR GÁBOR képviselő: A maga részéről  egyetért polgármester úr javaslatával. 

 

TÓTH ATTILA képviselő: A Kispince és Nyíri u. utca kereszteződésénél tudomása szerint 

még sosem volt baleset. A boltba jövők úgyis meg fognak állni a bolt előtt. Nem tudja kinek 

volt az a javaslata, hogy tegyék ki a „Megállni tilos” táblát. 

 

GÁL ANDRÁS műszaki osztályvezető: Lakossági kezdeményezésre javasolják a tábla 

kihelyezését. Véleménye szerint nem az határozza meg egy kereszteződés 

balesetveszélyességét, hogy történt-e ott baleset. Személyes tapasztalata, hogy veszélyes 

kereszteződés, és balesetmegelőzés szempontjából tették a javaslatot.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Javasolja, hogy ezt az egy tételt emeljék ki, a bizottság 

ismételten vizsgálja meg, a rendőrség véleményét is kikérve, és majd legközelebb terjesszék 

testület elé. Szavazásra bocsátja a többi négy javaslatot a 2-3-4-5. pontokban foglaltaknak 

megfelelően.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2006. (III. 30.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Békés város forgalmi 

rendjének változását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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1. A Csabai utca és Szarvasi út találkozásánál lévő 

„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát a kereszteződés 

nehezen beláthatósága miatt „ÁLLJ! Elsőbbségadás 

kötelező” jelzőtáblára cseréli. 

2. A Libazug utcán forgalomlassítás céljából 

sebességcsökkentő útburkolati küszöb elhelyezése az 

érintett lakosok kérelmével lehetséges, amelynek 

beérkezése után kerül ismét a Képviselő-testület elé újabb 

javaslat. 

3. A Szabó Dezső utcán a forgalomlassítás, 

sebességcsökkentő útburkolati küszöb elhelyezése nem 

indokolt, mivel az útszakasz tehergépjárművek, lassú 

járművek részére elkerülő út. A rendőrség figyelmét fel kell 

hívni a sebességmérések ezen útszakaszra való 

kiterjesztésével. A keresztező Révész utcai kihajtásoknál 

„Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblák kihelyezése 

viszont indokolt. 

4. A Szabó Dezső utca és a Rákóczi utca 

kereszteződésében „Állj! Elsőbbségadás kötelező” 

jelzőtábla kihelyezése nem indokolt.  Tapasztalatok szerint 

nem jellemző a „lendületből” történő felhajtás a Rákóczi 

utcára, annál inkább sem, mert gyalogátkelőhelyet és 

kerékpárutat is keresztezni kell. Hosszabb távon a 

kerékpárút nyomvonalát a kereszteződésben korrigálni kell, 

hogy az úttesttől legalább egy személygépkocsi méretű 

hely legyen a fel-, és lehajtás megkönnyítése érdekében. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pataki István polgármester 

 Molnárné Dr. Tarkovács Márta 

 címzetes főjegyző 

 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Bejelenti, hogy a testület 62/2006. (III. 30.) KT számú 

határozatával elrendelt   z á r t   ü l é s   tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 

ülésterem elhagyására.  

 

A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.  

 

A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a testület   n y í l t   ü l é s e n   folytatja munkáját 

az elfogadott napirendnek megfelelően.  

 

 

12.) Gyógycentrum létrehozása 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke: A testület többségi 

szavazással elfogadta a városfejlesztési koncepciót, amelynek végrehajtása a dánfoki 

sportközpont, illetve gyógycentrum létesítésével el fog indulni. Kéri, támogassák az 

előterjesztést.  
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PATAKI ISTVÁN polgármester: Még ma este kerül véglegesen pontosításra a pontos összeg. 

Kéri, hatalmazza fel a testület, ha kis összegű pontosításra lesz szükség, azt pontosíthassa. 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Örömét szeretné kifejezni, és reméli, hogy meg is valósul 

ennyi összegből a beruházás. 

 

IZSÓ GÁBOR képviselő: Szintén örömmel olvasta a pályázati lehetőséget, azonban a 

dánfoki beruházással együtt igen nagy kötelezettség hárul majd a városra ha megvalósul. 

Kérdése, hogy ez a pályázat kifejezetten gyógycentrumokra lett kiírva? Nem lehetne ide még 

egy uszodát betervezni? Van-e lehetőség kiegészítésre, módosításra menetközben?  

 

DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselő: Közismert, hogy a városban és környékén minden 3. ember 

mozgásszervi betegségben szenved, ezért a beruházás szükségessége nem vitatható. A 

működtetésnél fix bevételi forrást jelent a TB finanszírozás. Várhatóan regionális vagy 

kistérségi szintű ellátó hely lesz, ezért a TB finanszírozás is emelt szintű lesz. A jelenlegi 

szolgáltatásnak bizonyos vonatkozásban a megháromszorozását jelentené ez a beruházás, 

elsősorban a balneoterápiás ellátás vonatkozásában, hiszen a medencei vízfelület is 

háromszorosára növekedne. Új kezelési formákra is lehetőség lesz, ezek mind tovább növelik 

a bevételeket. Az üzleti terv 15 évre készült el, és ez alapján ez egy rentábilisan 

működtethető intézmény lesz.  

 

TÓTH ATTILA képviselő: Azt hiszi, hogy ez a beruházás kb. 50 évet késett a városban, de 

mindenképpen örömmel üdvözli ezt a lehetőséget. Véleménye szerint az uszodával ne 

keverjék most ezt a beruházást. Ha meg tudnák valósítani, mindenképpen jövedelmező 

ágazata lenne a városnak.  

 

H. KOVÁCS JUDIT képviselő: Véleménye szerint se keverjék az uszodát és a fürdőt, de 

szeretné a pályázatot figyelők figyelmébe ajánlani, hogy a norvég alap folyamatos, tehát még 

több ciklusban is beadható pályázat erre a finanszírozásra. Tehát a PPP konstrukció helyett is 

bevonható a sportkomplexum finanszírozásába is.  

 

MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes főjegyző: Izsó Gábor képviselő 

kérdésére válaszolva előadja, hogy a norvég alapú pályázatnak csak az egészségügyi célú 

kiírására pályáznak, abban nincs uszoda.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Belleli Lajos képviselő eltávozott, így a 

szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 14 fő. 

 

A képviselő-testület 14 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2006. (III. 30.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EGT és 

Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében 

meghirdetett pályázati felhívásra önálló projekttel a Békés 

Városi Gyógycentrum kialakítására. A pályázat célja a 
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lakosság színvonalas egészségügyi ellátását biztosító, 

rentábilisan üzemeltethető gyógycentrum létrehozása 

korszerű infrastruktúrával, a gyógyulást elősegítendő 

csendes és családias légkörű környezetben.  

 

Az 877 462 560 Ft összköltségű beruházáshoz az igényelt 

támogatás 745 843 176 Ft, a szükséges 131 619 384 Ft 

önerőt Békés Város Képviselő-testülete 2006., 2007. és 

2008. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: Pataki István polgármester 

Határidő: Pályázat benyújtására 2006. március 31. 

 

 

13.) Zöld Iránytű Alapítvány pályázata 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2006. (III. 30.) KT számú határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Zöld 

Iránytű Alapítvány által meghirdetett Tanösvények 

építésére, felújítására és fenntartására kiírásra. mA 

pályázathoz 50.000,- Ft saját erőt biztosít a 2006. évi 

Környezetvédelmi Alap terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pataki István polgármester 

 

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

Csibor Géza és Erdős Norbert képviselők nincsenek jelen. 

 

- Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válasz 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselőt, elfogadja-e a választ.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Első választ elfogadja. 

 

Az 1. pontban szereplő válasszal kapcsolatban javaslata, hogy a 44-es és 47-es utak 

kereszteződésével kapcsolatban javasolja, ismét próbálják meg a környező települések 

polgármestereivel kérni a közút kezelőjét a körforgalom létesítésére.  

 

A 2. 3. pontokban foglaltakat elfogadja.  
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4. pont: Ha nem tudják munkaidő után ellenőrizni, megakadályozni, hogy nem másszanak fel 

a gyerekek a sportcsarnok tetejére, akkor valamilyen műszaki megoldással mindenképpen 

oldják meg, hogy ne tudjanak felmászni.  

 

5. pont: elfogadja.  

 

- Tóth Attila képviselő interpellációjára adott válasz 

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselőt, elfogadja-e a választ.  

 

TÓTH ATTILA képviselő: A választ 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 : 

 

- IZSÓ GÁBOR képviselő: A Kecskeméti és a Szarvasi utca sarkán van egy hatalmas nagy 

gödör, folyamatosan nő, már életveszélyes. Sürgősen kéri helyreállítani.  

 

- Kérdése, hogy a vasút mellett létrejött kamionparkoló melletti földkupacot ki hordja oda? 

 

- MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A Szélső utca végén a Raktár sortól  kiásták az árok 

elejét, tele van földdel, a víz nem folyik el.  

 

- A Szabó D. és a Révész u. sarkán lévő háromszöget zúzalékkal megszórták ugyan, de az 

autók mindig kihordják. Kéri aszfalttal megtölteni ha a Tündér utcát aszfaltozzák. 

 

- Az Andor u. 4. sz. alatti ingatlan tulajdonosa kereste fel azzal a panasszal, hogy a 

szomszédja disznóvágáskor az utcára engedte ki az azzal kapcsolatban keletkezett 

szennyeződéseket.  

 

- Az Ótemető u. 10. számú ingatlan nagyon elhanyagolt. Úgy tudja, hogy a tulajdonosa 

önkormányzati lakást kapott. Hogyan kaphatott önkormányzati lakást, amikor van ingatlana? 

 

- Irányi u. 2. sz. alatti új lakó kérte, hogy az utcán lévő nagy fát vágják ki, mert a gyökere 

megemelte a járdát.  

 

- A Hőzső u. 56. sz. előtt lakó tulajdonos lerekesztette a csapadékvízelvezető árkot, 

dróthálóval körbekerített kacsaúsztatót csinált és a víz nem tud elfolyni.  

 

- A Szegedi u. jobb oldalán a járda áldatlan állapotban van, kérik a lakosok, hogy az egy 

soros járdát legalább igazítsák meg.  

 

- Dánfok felé van egy vashíd, amit arra használnak a fatolvajok, hogy kikerüljék a 

rendőröket. Kérdése, van-e egyáltalán valamilyen funkciója, értelme annak a hídnak?  

 

A továbbiakban Vámos László képviselő kérdéseit tolmácsolja:  

 

- A Kölcsey u. aszfaltozásával kapcsolatban többen megkeresték, hogy az útalapot minél 

előbb le kellene fedni, mert még nagyon jó állapotban van, és nehogy tönkremenjen. 
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- A Borosgyáni utcán reggelente 6 és 8 óra között sok kutyák kiengednek, hogy szaladgáljon, 

és az ottani kerékpárosok jelezték, hogy megtámadják őket. Intézkedést kér ez ügyben.  

 

- Alpolgármester úrnak beadta az igényét az utak, járdák közmunka keretében történő 

rendbetételére, de az ő körzetében nem haladnak a munkák. Kérdése, miért?  

 

- A szennyvíztisztító telepet a Vízművek Rt üzemelteti, de az önkormányzat tulajdonában 

van? Ha igen, akkor az önkormányzat hozzájárulása nélkül nem adhatja el.  

 

- BAUKÓ JÓZSEF képviselő: A Kossuth u. 30. alatti lakosok közül négyen megkeresték a 

mai napon azzal a panasszal, hogy tűrhetetlen a Farkas család viselkedése, magatartása, 

hangoskodnak, verekedést provokálnak, ezért úgy ítélik meg, hogy nem közösségi életet 

folytatnak. Kérik, ha lesz rá lehetőség, olyan cserelakást biztosítsanak ezen családnak ahol 

nem zavarják mások nyugalmát. Bár közölte velük, hogy jelenleg ilyen cserelakás nincs.  

 

- A Dr. Veress E. utcai lakosok ismételten és sürgetően kérik, hogy amennyiben lehetőség 

van rá, a most már erőteljesen romló és javításra szoruló útalapot minél előbb fedjék le 

aszfaltburkolattal.  

 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Kéri, hogy a Lakásügyi Bizottság vizsgálja meg a Kossuth 

u. 30. sz. alatti lakosok panaszát.  

 

Az útaszfaltozással kapcsolatban válaszolja, hogy a testület áprilisi ülésére terjesztik majd elő 

az új aszfaltozási sorrendet. Az elfogadott rendelet alapján azonban ha valamely utca lakói 

előrébb szeretnék hozni a sorrendet, akkor 70%-os önerővel elsőként befuttathatják.  

 

Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselők munkáját, a 

testület ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

K. m. f. 

 

 

 

   Pataki István     Molnárné Dr. Tarkovács Márta 

   polgármester      címzetes főjegyző 

 

  

 


