
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. április 27-én tartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, 
 Albert Sándor, Ásós Tibor, Baukó József, Belleli Lajos, 
 Bondár Gábor, 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 
 Kis Eszer Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola igazgatója 
 Kovács Imréné Eötvös József Általános Iskola 
 Erdısné Sági Mária Városi Könyvtár igazgatója 
 Nagy György Miklósné Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
 igazgatója 
 Benéné Szeretı Hajnalka Városi Mővelıdési Központ igazgatója 
 Baligáné Szőcs Irén Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója 
 Kovács Sándorné Piacfelügyelet vezetıje 
 Szőcs Gáborné Civil Szervezetek Háza 
 Váczi Julianna Pénzügyi Osztály vezetıje 
 Sebestyén Sándor Pénzügy Osztály vezetıhelyettese 
 Gál András Mőszaki Osztály vezetıje 
 Keresztesi Gáborné Mővelıdési, Sport és Népjóléti Osztály vezetıje 
 Márkus Katalin Titkársági és Szervezési Osztály vezetıje 
 Dr. Gebei Szabolcs Városi Gyámhivatal vezetıje 
 Csökmei László Erik városi fıépítész 
 Csaba Márton tervezı 
 Salamon Anikó sajtóreferens 
 Dr. Takács Éva, Nagy József, Sápi András, Rostás István, 
 Csikós Józsefné, Barna Barbara, Ilyés Péter, Kiss Tamás 
 a Polgármesteri Hivatal munkatársai, meghívottak 
 
Igazoltan távolmaradt: Csibor Géza, Erdıs Norbert képviselık 
 
Az ülés kezdésének idıpontja: 14,00 h 
  
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az 
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a képviselık 
többsége, 15 fı jelen van (H. Kovács Judit és Dr. Rácz László képviselık az ülés folyamán 
késıbb érkeztek.  
 
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal, hogy a IV/4-6-7-8. 
sorszámú egyéb elıterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják meg, mivel azok egyrészt személyi, 
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másrészt az önkormányzat vagyonának hasznosításával kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak, 
illetve az érintettek kérték a zárt tárgyalást.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendet a fentiek szerint. 
 
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
102/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2006. április 27-i ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1.) Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti 
 fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl 
 Elıterjesztı: Pataki István polgármester  
 
2.) Beszámoló Békés Város 2005. évi költségvetésének 
 teljesítésérıl 
 Elıterjesztı:   Pataki István polgármester  
 
3.) Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
 feladatok ellátásáról 
 Elıterjesztı:   Pataki István polgármester  
  Dr. Gebei Szabolcs Városi 
  Gyámhivatal vezetıje 
  Nagy György Miklósné Családsegítı 
  és Gyermekjóléti Szolgálat igazgató 
 
4.) Tájékoztató Békés Város környezeti állapotáról 
 Elıterjesztı:  Pataki István polgármester  
 
5.) Bejelentések, interpellációk 
 
Egyidejőleg a IV/4-6-7-8. sorszámú egyéb elıterjesztések 
tárgyalására  z á r t   ü l é s t   rendel el.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: Pataki István polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA: Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti fontosabb 
 eseményekrıl, értekezletekrıl 
 
PATAKI ISTVÁN  polgármester: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselı-testületet, 
hogy 2.160 eFt vis maior támogatást nyertek a Kossuth utcai szivattyú telepítéséhez.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı:  Megkapták tájékoztatásként a képviselık a Szentendre 
Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának köszönetnyilvánító levelét, melyben a 
békési Önkéntes Tőzoltó Egyesület dunai árvíznél Szentendre és a környezı települések árvízi 
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védekezésében jelentıs és hathatós önfeláldozó munkáját köszönték meg. Ezek után csak 
csodálkozni lehet, hogy itt Békésen, ahol sokkal fontosabb, hogy mőködjön egy ilyen 
intézmény, hogy miért nem segítik jobban ıket? Vagy talán azért, mert a „saját hazájában 
senki sem lehet próféta?” 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásulvételét.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
103/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a két ülése közötti 
fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl szóló 
polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 

NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2005. évi 
 költségvetésének teljesítésérıl 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság megtárgyalta a beszámolót. A város bevétele az elmúlt évben 
3.965.138 EFt volt, míg kiadásai: 3.798.846 EFt. A számokból lehet látni, hogy a bevételek 
minden esetben fedezték a kiadásainkat, és 174.060 EFt pénzmaradvány keletkezett. Az 
összkiadáson belül növekedett a mőködésre fordított összeg 82%-ról 86,3%-ra, és a legutóbbi 
3 év adatai alapján növekszik az intézmények költségeinek aránya: 49,3%, 50,9%, 55,74%. 
Ezek a számok is azt mutatják, hogy a feladatokat összhangba kell és kellett hozni a 
bevételekkel. Az intézmények jól gazdálkodtak, itt is szeretné megköszönni az 
intézményvezetık elmúlt évi munkáját, a bérmaradványt természetesen a testület korábbi 
határozatának megfelelıen anyagi ösztönzésre felhasználhatják. A független könyvvizsgáló is 
megállapította, hogy „…a város jól gazdálkodik a pályázati saját erıvel, hiszen döntıen csak 
pályázati források elnyerésével lehet a mai pénzügyi szabályozási adottságok mellett 
beruházni, fejleszteni.” A pályázatok megnyerésében döntı szerepe volt polgármester úrnak, 
illetve a megyei önkormányzat vezetıinek. Jelentıs támogatásokat nyertek többek között utak 
aszfaltozására, Békés-Békéscsaba közötti kerékpárút építésére, agrárinnovációs központ 
beruházására.  
Fiatalok lakástámogatására 23 millió Ft-ot tudtak biztosítani. Végezetül megállapítható, hogy 
sem vagyonfelélés, sem eladósodás nem történt. A könyvvizsgálói jelentés is rámutat, hogy 
„Az egyszerősített mérleg adatai szerint a város eszközei, vagyona összességében a 
megvalósított beruházások következtében tovább növekedett. A kötelezettségek csökkenı 
arányúak és a mérleg fıösszeghez viszonyított hányaduk az elızı évi 7,3%-ról 7,1%-ra 
módosult. A város gazdálkodási feltételeit alapul véve ez az arány szakmailag elfogadható.” 
 
A bizottságok támogatták a határozati javaslat és a rendelet elfogadását.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Meg kívánja jegyezni, hogy a beszámoló a 7 fı pedagógus 
elbocsátását a feladatok csökkenésével magyarázza, ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy feladatok csökkenésérıl egyáltalán nincs szó. Ennyi tiszteletet ennek a 7 pedagógusnak 
is megadhatnak.  
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H. KOVÁCS JUDIT képviselı: Szalai László képviselı úr által elmondottakhoz hozzá 
kívánja főzni, hogy az önkormányzat elızı évi vagyona - igaz, hogy csak 90 EFt-tal -, de 
mégis csak csökkent, ezért a csökkenés az igaz. A folyamat nem is ezen múlik.  
 
PATAKI ISTVÁN  polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként 
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatokat.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – 5 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

 Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
104/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
1. Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzat 

2005. évi költségvetésének teljesítésérıl készített 
beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 

 
Határidı:értelem szerint 
Felelıs:Pataki István polgármester 
 

2. A módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. sz. 
rendeletben elıírt „egyszerősített beszámoló 6.-8. sz. 
mellékletében foglaltakat a Képviselı-testület az 
elıterjesztés szerint elfogadja. 
A könyvvizsgáló által záradékolt és a Képviselı-testület 
által jóváhagyott ”egyszerősített beszámoló” 
közzétételérıl, valamint az Állami Számvevıszéknek 
történı megküldésérıl, a Polgármesteri Hivatal a Pénzügyi 
Osztály által köteles gondoskodni. 
 
Határidı:értelem szerint, illetve 2006. június 30. 
Felelıs:Pataki István polgármester 
 Váczi Julianna pénzügyi osztályvezetı 
 

3. Békés Város Képviselı-testülete a Polgármesteri 
Hivatal és az önkormányzat intézményeinek 2005. évi 
vagyonkimutatását a 13. sz. mellékletben foglaltak szerint 
fogadja el. 
 
Határidı:értelem szerint 
Felelıs:Pataki István polgármester 
 

4. Az önkormányzat 2005. évi pénzmaradványát a 
zárszámadásról készült elıterjesztés 14. sz. mellékletében 
részletezett feladatok szerint fogadja el a Képviselı-
testület. 
 
Határidı:értelem szerint 
Felelıs:Pataki István polgármester 
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5. A Polgármesteri Hivatal elızı idıszakban 
képzıdött és szabad felhasználásúvá vált 4.358 EFt-os 
pénzmaradványát a Képviselı-testület az elıterjesztésben 
foglalt pályázati céltartalék elıirányzataként elfogadja. 
 
Határidı:értelem szerint 
Felelıs:Pataki István polgármester 
 

6. Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzat 
2005. évi állami támogatásainak elszámolását az 
elıterjesztés 9. – 11. sz. mellékleteiben foglaltak szerint, 
az önkormányzat összevont mérlegét a 12. sz. melléklet 
alapján, az önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettségeit a 
15. sz. melléklet szerint, az önkormányzat foglalkoztatási 
mutatóit a 16. – 16/A. sz. mellékletek alapján, a mőködési 
és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását 
bemutató mérlegeket a 17. – 17/C. sz. mellékletekben 
foglaltak szerint, az önkormányzat 2005. évi közvetett 
támogatásait a 18. sz. mellékletben foglaltak szerint 
fogadja el. 
 
Határidı:értelem szerint 
Felelıs:Pataki István polgármester 
 
 

PATAKI ISTVÁN  polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – 5 tartózkodás mellett – az alábbi  r e n d e l e t e t  
alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
17/2006. (………..)  r e n d e l e t e : 

 
A 2005. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 

képezi.  
 

NAPIREND TÁRGYA:   Tájékoztató a 2005. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
 tevékenységrıl 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság  
megtárgyalta az anyagot. Évek óta hasznos, informatív anyag kerül a testület elé. A 
gyermekvédelem területén dolgozók mindinkább összehangolt munkát végeznek mind 
intézményi, mind hivatali szinten. A gyermekvédelem eléri azt a fı célt, hogy a gyermekek 
lehetıleg családban nevelkedjenek. Ha a gyermek veszélyeztetve van, akkor meg van az a 
védıháló amirıl az anyag beszámol. Javasolják, hogy a testület fogadja el a tájékoztatót, 
másrészt köszönje meg a gyermekvédelemben dolgozó munkatársak e területen végzett 
munkáját.  
 



 6 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
105/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
1. Békés Város Képviselı-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2005. évi ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
2. Békés Város Képviselı-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok hatékonyságának fokozása 
érdekében Békés Város Gyermekvédelmi Stratégiáját a 
melléklet szerint elfogadja, felkéri polgármesterét, hogy 
a végrehajtás érdekében a szükséges tárgyalásokat, 
egyeztetéseket folytassa le. 

 
3. Békés Város Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki a 

gyermekvédelemben dolgozó munkatársak e területen 
végzett munkájáért.  

 
Felelıs: Pataki István polgármester 
Határidı: beszámolásra 2007. május 31. 

 
 

NAPIREND TÁRGYA:   Tájékoztató Békés város környezeti állapotáról 
 
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság  
elnöke: A bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést, egyéni véleményét kívánja kifejteni az 
anyagról. Azt gondolja, hogy az anyag nagyon szők, sokkal tágabb feladatok vannak e 
területen. Közismert, hogy az egészségi állapotért 40%-ban a környezeti tényezık felelısek. 
Ha ezt komolyan veszik, akkor mindent el kell követniük, hogy az itt leírtak, a környezeti 
ártalmak, hatások a város vonatkozásában a lakosságot jobb helyzetbe hozzák. Tehát 
folyamatosan kell figyelni, monitorozni és követni azokat a változásokat amikrıl az anyag 
szól. Sajnálja, hogy ilyen egyszerőre sikerült, pedig sokkal több problémáról és megoldásról 
kellene szólnia. A jövıre nézve javasolja az elıkészítıknek, hogy több elemzést és 
hatásvizsgálatot végezzenek. 
 
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A 
bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és szintén az volt a véleménye, hogy sokkal 
bıvebben kell ezzel a témával foglalkozni. A 3. oldalon egy gépelési hiba van, melyet kér 
kijavítani: „komposztási” helyett „komposztálási” szó a helyes. A bizottság a fenti 
megjegyzésekkel elfogadásra javasolta az elıterjesztést.  
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Egyetért Dr. Rácz László képviselı úr által elmondottakkal. 
Sokkal részletesebben és komolyabban kellett volna ezt a témakört elıterjeszteni. A 
levegıminıséget illetıen furcsállotta, hogy 2003-as adatokat tartalmaz a tájékoztató attól 
függetlenül, hogy meg van indokolva. Szerinte teljesen felesleges volt beletenni, arra 
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hivatkozni, hogy nem változott azóta. Ezt orrszaglás alapján nem lehet megállapítani, erre is 
ki kellene terjeszteni a vizsgálatokat. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban nem látja azt a 
problémafelvetést vagy megoldási javaslatot, hogy itt egy hulladéklerakó telep létesítése 
szükséges volna. Szerinte ez is idetartozik, és nagyobb városok mindenütt megoldják. Sok 
pénzt lehetne ezzel megtakarítani.  
 
TÓTH ATTILA  képviselı: Hiányolja a tájékoztatóból, hogy az Élıvíz-csatorna állapotával 
sem foglalkoztak, pedig a vízminısége szemmel láthatóan sokat romlott. Nem tudja, ezzel 
kapcsolatban történtek-e lépések. Ugyanis ez nem „élıvíz-csatorna”, hanem „szennyvíz-
csatorna”.  
 
PATAKI ISTVÁN  polgármester: Ez utóbbival kapcsolatban elmondja, hogy az 
elıcsatlakozási alapokhoz a békéscsabai szennyvíztisztító rekonstrukciójával pályáztak a 
békéscsabaiak. Ez gyökeresen javíthat a helyzeten, de ez valamikor három-négy év múlva 
épül meg. Ugyanis tekintélyes a beruházási költsége, jelenleg 12 milliárd forintnál tartanak. 
Továbbá a Közép-Békési Vízvédelmi Egyesület nyert egy pályázaton 450 millió Ft-ot, amely 
az Élıvíz-csatorna vízutánpótlásával, turisztikai fejlesztésével, illetve a befolyásnál szivattyú 
megépítésével és gereben létesítésével számol, ami javítani fog várhatóan azon az áldatlan 
állapoton, hogy amikor a Kettıs-Körösön áradás van, a mostani szivattyú nem képes a vizet 
átemelni.  
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 13 szavazattal – 4 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
106/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testület a város környezeti 
állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja.  
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
 

 
NAPIREND TÁRGYA:   Egyéb  elıterjesztések 
 
1.) Békés városi utak aszfaltozása 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság, 
valamint a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. A nyolc utca 
aszfaltozására több évre nyerték el a pályázati támogatást, ennek megfelelıen módosítani kell 
a saját erı biztosítását. A kiegészítés szerint javasolják módosítani és elfogadni a határozati 
javaslatot.  
 
PATAKI ISTVÁN  polgármester: Megkéri a Mőszaki Osztály vezetıjét, adjon tájékoztatást a 
IV/1. és IV/2. sorszámú elıterjesztésekben foglaltakkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
állásáról.  
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GÁL ANDRÁS Mőszaki Osztályvezetı: Elıadja, hogy az utak aszfaltozásával kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás holnap fog lezárulni. A Közbeszerzési Bizottság megtette a javaslatot 
polgármester úr részére a legkedvezıbb ajánlatot tevı személyére. Amennyiben a testület a 
jelenlegi elıterjesztés szerint a többlet saját erı forrását biztosítja, akkor holnap polgármester 
úr megnevezi a nyertest, és május 12-én meg tudják kötni a szerzıdést a kivitelezıvel.  
 
Az utak felújításával kapcsolatban szintén az a helyzet, hogy más megbontásban kapták meg a 
pályázati pénzeszközt, ugyanis három utca finanszírozása is áthúzódott a következı évre, de a 
kivitelezés ez évben meg fog valósulni.  
 
Mindkét beruházásnál a véghatáridı jövı év május 31., de elıteljesítés elfogadott, és a 
szerzıdésben fogják pontosan rögzíteni a kivitelezés idıpontját, ez várhatóan ez év nyara lesz 
az összes utcára vonatkozóan.  
 
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Kérdése, hogy a tavalyról elmaradt utcák mikor lesznek 
befejezve?  
 
GÁL ANDRÁS Mőszaki Osztályvezetı: Elıadja, hogy az elızetes tervek szerint ez év április-
májusban csinálták volna meg. Úgy tőnik, hogy valószínőleg ugyanaz a beruházó lesz most is 
elfogadva, ez esetben egy felvonulással, még a nyáron kívánják megcsinálni mindet 
egyszerre.  
 
PATAKI ISTVÁN  polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a kiegészítés szerinti pontosítással.  
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
107/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz „Területi kiegyenlítést 
szolgáló beruházások 2006. évi támogatására” (TEKI) 
Békés városi utak aszfaltozása tárgyú beruházás 
Önkormányzatot terhelı 30 % saját forrást, 8.571.429,- Ft-
ot az alábbiak szerint biztosítja Békés Város Képviselı-
testülete: 
 
- a 2006. évi költségvetési rendeletében 2.142.857-
2.142.857,-Ft-ot a 4. sz. melléklet III/7. sz. sorában, 
 
- a 2007. évi költségvetési rendeletében 2.142.857-
2.142.857,-Ft-ot a 4. sz. melléklet III/1. sz. sorában, 
 
- a 2008. évi költségvetési rendeletében 4.285.715,-Ft-ot a 
4. sz. melléklet III/7. sz. sorában 
 
biztosítja. 
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Határidı:  értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester 

 
 
2.) Utak felújítása pályázat többlet saját erı vállalása 
 
PATAKI ISTVÁN  polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot azzal, hogy minden egyes pontot külön 
határozatba kell foglalni.  
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
108/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata támogatást nyert a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása” elıirányzatból 
(DARFT-TEUT) a Baky utca burkolatának felújítására. 
A 2 477 eFt összköltségő beruházáshoz a szükséges többlet 
önerıt, 96 eFt-ot Békés Város Képviselı-testülete 3/2006. 
(II. 24.) KT sz. rendelete 3. sz. melléklet „helyi közutak, 
hidak létesítése és felújítása” szakfeladat terhére biztosítja. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
109/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata támogatást nyert a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása” elıirányzatból 
(DARFT-TEUT) a Bólyai utca burkolatának felújítására. 
A 3 852 eFt összköltségő beruházáshoz a szükséges többlet 
önerıt, 97 eFt-ot Békés Város Képviselı-testülete 3/2006. 
(II. 24.) KT sz. rendelete 3. sz. melléklet „helyi közutak, 
hidak létesítése és felújítása” szakfeladat terhére biztosítja. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
110/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata támogatást nyert a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 
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belterületi közutak burkolat-felújítása” elıirányzatból 
(DARFT-TEUT) a Csíkos utca burkolatának felújítására. 
A 13 234 eFt összköltségő beruházáshoz a szükséges 
többlet önerıt, 3 246 eFt-ot Békés Város Képviselı-
testülete 3/2006. (II. 24.) KT sz. rendelete 3. sz. melléklet 
„helyi közutak, hidak létesítése és felújítása” szakfeladat 
terhére biztosítja. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
111/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata támogatást nyert a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása” elıirányzatból 
(DARFT-TEUT) a Fúró utca burkolatának felújítására. 
A 1 505 eFt összköltségő beruházáshoz a szükséges többlet 
önerıt, 168 eFt-ot Békés Város Képviselı-testülete 3/2006. 
(II. 24.) KT sz. rendelete 3. sz. melléklet „helyi közutak, 
hidak létesítése és felújítása” szakfeladat terhére biztosítja. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
112/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata támogatást nyert a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása” elıirányzatból 
(DARFT-TEUT) a Hızsı-Kastély utcák burkolatának 
felújítására. 
A 12 441 eFt összköltségő beruházáshoz a szükséges 
többlet önerıt, 2 125 eFt-ot a következık szerint biztosítja: 
355 eFt-ot Békés Város Képviselı-testülete 3/2006. (II. 
24.) KT sz. rendelete 3. sz. melléklet „helyi közutak, hidak 
létesítése és felújítása” szakfeladat terhére, 1 770 eFt-ot 
pedig a „helyi közutak, hidak létesítése és felújítása” 
szakfeladat 2007. évi kerete terhére. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
113/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata támogatást nyert a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása” elıirányzatból 
(DARFT-TEUT) a Hunyadi utca burkolatának felújítására. 
Az 5 126 eFt összköltségő beruházáshoz a szükséges 
többlet önerıt, 69 eFt-ot Békés Város Képviselı-testülete 
3/2006. (II. 24.) KT sz. rendelete 3. sz. melléklet „helyi 
közutak, hidak létesítése és felújítása” szakfeladat terhére 
biztosítja. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
114/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata támogatást nyert a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása” elıirányzatból 
(DARFT-TEUT) a Kisvasút utca burkolatának felújítására. 
A 14 354 eFt összköltségő beruházáshoz a szükséges 
többlet önerıt, 111 eFt-ot a következık szerint biztosítja: 
27 eFt-ot Békés Város Képviselı-testülete 3/2006. (II. 24.) 
KT sz. rendelete 3. sz. melléklet „helyi közutak, hidak 
létesítése és felújítása” szakfeladat terhére, 84 eFt-ot pedig 
a „helyi közutak, hidak létesítése és felújítása” szakfeladat 
2007. évi kerete terhére. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
115/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata támogatást nyert a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása” elıirányzatból 
(DARFT-TEUT) a Kút utca burkolatának felújítására. 
A 4 340 eFt összköltségő beruházáshoz a szükséges többlet 
önerıt, 124 eFt-ot Békés Város Képviselı-testülete 3/2006. 
(II. 24.) KT sz. rendelete 3. sz. melléklet „helyi közutak, 
hidak létesítése és felújítása” szakfeladat terhére biztosítja. 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
116/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata támogatást nyert a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása” elıirányzatból 
(DARFT-TEUT) a Malom-Teleki-Vashalom utcák 
burkolatának felújítására. 
A 12 933 eFt összköltségő beruházáshoz a szükséges 
többlet önerıt, 438 eFt-ot a következık szerint biztosítja: 
302 eFt-ot Békés Város Képviselı-testülete 3/2006. (II. 
24.) KT sz. rendelete 3. sz. melléklet „helyi közutak, hidak 
létesítése és felújítása” szakfeladat terhére, 136 eFt-ot pedig 
a „helyi közutak, hidak létesítése és felújítása” szakfeladat 
2007. évi kerete terhére. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
117/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata támogatást nyert a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása” elıirányzatból 
(DARFT-TEUT) a Baky utca burkolatának felújítására. 
A 4 381 eFt összköltségő beruházáshoz a szükséges többlet 
önerıt, 1 267 eFt-ot Békés Város Képviselı-testülete 
3/2006. (II. 24.) KT sz. rendelete 3. sz. melléklet „helyi 
közutak, hidak létesítése és felújítása” szakfeladat terhére 
biztosítja. 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
118/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata támogatást nyert a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújítása” elıirányzatból 
(DARFT-TEUT) a Vica sor utca burkolatának felújítására. 
A 1 771 eFt összköltségő beruházáshoz a szükséges többlet 
önerıt, 14 eFt-ot Békés Város Képviselı-testülete 3/2006. 
(II. 24.) KT sz. rendelete 3. sz. melléklet „helyi közutak, 
hidak létesítése és felújítása” szakfeladat terhére biztosítja. 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  
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3.) EU Önerı Alap pályázat 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési, valamint a 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati 
javaslatot.  
 
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A 
bizottság szintén támogatta a határozati javaslatot.  
 
PATAKI ISTVÁN  polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
119/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium EU Önerı Alap 
kiírására. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, mint 
fıkedvezményezett által benyújtott, és pozitívan elbírált 
„Körösök lágy ölén” pályázatban Békés Város 
Önkormányzata, mint támogatásban részesülı partner vesz 
részt. A projekt keretében Békésen a Kettıs-Körös békési 
duzzasztójánál megépülı kishajó kikötı és –átemelı, 
valamint az Erzsébet-ligetben ökoturisztikai 
ismeretterjesztı útvonal kialakítás két gyalogoshíddal 
valósul meg. 
A 949 767 515,- Ft-os teljes projektköltségvetésbıl Békés 
Város Önkormányzata 182 543 448,- Ft-tal részesedik, 
amelyhez a szükséges önerı mértéke 4 868 ezer forint. A 
ROP-os pályázatban a támogatási összeg felhasználásának 
ideje 2006. márciusa és 2007. júniusa között történik. A 
békési projektelemekkel kapcsolatos pénzügyi teljesítések 
90 %-a 2006-ban valósul meg. 
Békés Város Önkormányzata a Körösök lágy ölén címő 
pályázatban szereplı projektelemeihez szükséges, 4868 
ezer forintos önerı 60 %-ának, azaz 2 920 800,- Ft 
támogatására pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium EU 
Önerı Alapjához. A fennmaradó, 1 947 200,- Ft-ot Békés 
Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében, 
készpénzben biztosította. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester 
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3.) Békés Város belterület II. ütem szabályozási terv 
 
CSÖKMEI LÁSZLÓ városi fıépítész: Szóbeli kiegészítésében elıadja, hogy a Területi 
Fıépítészi Iroda még nem adta meg a véleményét, ez azt jelenti, hogy e nélkül a helyi építési 
szabályzatot és szabályozási tervet a testület nem tudja elfogadni. Ezért javasolja a képviselı-
testületnek, hogy a Békés város belterület II. ütem szabályozási terv, illetve a helyi építési 
szabályzat elfogadását a következı testületi ülésre tegye át. 
 
A Szerkezeti Terv módosítását viszont kéri elfogadni.  
 
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Az 
elıbb elmondottakkal egyetért.  
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja a fıépítész által javasoltaknak megfelelıen a szerkezeti terv módosítására 
elıterjesztett határozati jvaslatot.  
 
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
120/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 38/2004. (II. 26.) KT 
számú határozatával elfogadott Szerkezeti Tervét a 
mellékelt rajzi munkarészek szerint módosítja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pataki István polgármester  
 
 

PATAKI ISTVÁN  polgármester: Bejelenti, hogy a testület 102/2006. (IV. 27.) 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 ülést követıen bejelenti, hogy a testület  n y í l t   ülésen folytatja munkáját a 
bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  
 
Interpellációkra adott válaszok: 
 
1.) Izsó Gábor képviselı interpellációjára adott válaszok 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a válaszokat? 
 
IZSÓ GÁBOR képviselı: A válaszokat elfogadja.  
 
2.) Mészáros Sándor képviselı interpellációjára adott válaszok 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a válaszokat? 
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Az 1. 2. 3. pontokban foglalt válaszokat elfogadja.  
 
A 4. pontban az áll, hogy „Fekete Julianna önkormányzati lakásügye egyedi ügy. Az eljárás 
folyamatban van.” Mi történik itt tulajdonképpen akkor?  
 
A 6. pontban az szerepel, hogy a Hızsı utcai kacsaúsztató ügyében az intézkedést megtették. 
Még a mai napon nézte, és nem történt semmi, a kacsaúsztató ott van.  
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel a képviselı a 4. pont kivételével fogadta el a 
válaszokat, javasolja, kérjék fel a címzetes fıjegyzıt, hogy tájékoztassa Mészáros Sándor 
képviselıt a 4. pontban foglaltakról, melyet szavazásra bocsát.    
 
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
127/2006. (IV. 27.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete felkéri Molnárné Dr. 
Tarkovács Márta címzetes fıjegyzıt, hogy tájékoztassa 
Mészáros Sándor képviselıt az interpellációjára adott 
válaszok közül a 4. pontban foglaltakról.  
 
Határidı:  soron következı testületi ülés 
Felelıs:  Pataki István polgármester  
 
 
 

3.) Vámos László képviselı interpellációjára adott válaszok 
 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a válaszokat? 
 
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Az 1. ponttal kapcsolatban megírta a leírtakat. Megoldási 
javaslatot szeretne majd kérni a Mőszaki Osztálytól, mert a lakosok kérték a Kölcsey utcai út 
feljavítását.  
 
A 2. ponttal kapcsolatos választ elfogadja.  
 
 
Bejelentések – interpellációk: 
 
 
- VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Többen sérelmezték, hogy le van zárva sorompóval a 
Városháza udvara, és amikor ügyintézés céljából jönnek a hivatalba, a kinti szők parkoló 
részen nehezen találnak parkoló helyet. Ezzel az ügyintézésüket ez akadályozza. Valamilyen 
más rendszert, megoldást kellene keresni.  
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- DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Javasolja, hogy a képviselık részére is adjanak 
beléptetı kártyát.  
 
PATAKI ISTVÁN  polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a 
megjelenést, a képviselık munkáját, a testület ülését befejezettnek nyilvánítja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

   Pataki István      Molnárné Dr. Tarkovács Márta  
   polgármester       címzetes fıjegyzı  
 
 
 
 


