JEGYZİKÖNYV
Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. május 25-én tartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester,
Albert Sándor, Baukó József, Belleli Lajos, Bondár Gábor,
Erdıs Norbert, Dr. Gosztolya Ferenc, Izsó Gábor, H. Kovács
Judit, Kökéndy József, Mészáros Sándor, Dr. Rácz László,
Szalai László, Tóth Attila, Vámos László, Varga László
képviselık
Molnárné Dr. Tarkovács Márta címzetes fıjegyzı
Dr. Baji Mihály aljegyzı
Palatinus Pál Karacs Teréz Általános Iskola igazgatója
Kis Eszter 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
Vozár Pálné Területi Gondozási Szolgálat dolgozói képviseletében
Benéné Szeretı Hajnalka Városi Mővelıdési Központ igazgatója
Kovács Sándorné Piacfelügyelet vezetıje
Takács János Városi Diákszövetség elnöke
Veres Nikoletta diákpolgármester
Váczi Julianna Pénzügyi Osztály vezetıje
Sebestyén Sándor Pénzügy Osztály vezetı helyettese
Gál András Mőszaki Osztály vezetıje
Nagy József Mőszaki Osztály osztályvezetı helyettese
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, Sápi András, Rostás István,
Csikós Józsefné, Barna Barbara, Ilyés Péter, Kiss Tamás
a Polgármesteri Hivatal munkatársai, meghívottak

Igazoltan távolmaradt: Ásós Tibor, Csibor Géza 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, 17 fı jelen van.
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását.
Megkérdezi Nagy György Miklósné pályázót, hogy kívánja-e zárt ülés elrendelését az
igazgatói pályázatának elbírálása tárgyában?
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NAGY GYÖRGY MIKLÓSNÉ: Nem kér zárt tárgyalást.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Ennek figyelembevételével javasolja, hogy a IV/8-9-10-11.
sorszámú egyéb elıterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják meg, mivel azok egyrészt személyi,
másrészt az önkormányzat vagyonának hasznosításával kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak,
illetve az érintettek kérték a zárt tárgyalást.
Kérdések - észrevételek:
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Kéri, hogy vegyék fel a mai ülés napirendjére az Önkéntes
Tőzoltó Egyesület által benyújtott pályázatának támogatási kérdését.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Kérdése, hogy felszólították már a beadott pályázattal
kapcsolatos hiánypótlásra az Egyesületet?
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Nem.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Amíg nem fogadták be a pályázatot, addig nem tudja
tárgyalni a testület az önerı biztosításának kérdését. Ezt az Egyesülettel is így beszélte meg.
Kéri, hogy amennyiben a pályázat befogadásra kerül, és felszólítják az Egyesületet a
hiánypótlásra az önerı biztosítása tárgyában, utána térjenek vissza erre a kérdésre, mellyel
Mészáros Sándor képviselı egyetért.
Javasolja az elızıek szerint elıterjesztett napirend elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
130/2006. (V. 25.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2006. május 25-i ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)

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

2.)

Jelentés lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: jelentések szerint

3.)

A kistérségi együttmőködés lehetıségei
Elıterjesztı: Pataki István polgármester

4.)

Bejelentések, interpellációk

Egyidejőleg
a
IV/8-9-10-11.
sorszámú
egyéb
elıterjesztések tárgyalására z á r t ü l é s t rendel el.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Pataki István polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

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

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselı-testületet,
hogy a férfi kézilabda csapat kivívta a bennmaradás lehetıségét, az ügyvezetés feladatul
kapta, hogy készítse el a javaslatát, és júniusban fognak errıl a kérdésrıl tovább tárgyalni.
- A kıtörmelékes útalapok aszfaltozására kötött közbeszerzési szerzıdést módosítani
szükséges, mert a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács az eredetileg kért két év helyett 3
évre ítélte meg a támogatást.
- Diákpolgármester választására került sor. Megkéri Takács Jánost, a Diákszövetség elnökét,
hogy mutassa be a megválasztott diákpolgármestert.
TAKÁCS JÁNOS Városi Diákszövetség elnöke: A megválasztott diákpolgármester Veres
Nikoletta, aki a Békés Megyei Farkas Gyula Mezıgazdasági, Ipari Szakképzı Iskola,
Gimnázium és Kollégium 11. osztályos, média szakos tanulója. Kéri, hogy a képviselıtestület lehetıségeihez mérten segítse munkáját. A Diákszövetség úgyszintén támogatja a
képviselı-testület munkáját.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Gratulál a megválasztott diákpolgármesternek. Készek az
együttmőködésre, amit felajánl. Ha bármilyen probléma adódna, szívesen látják.
VARGA LÁSZLÓ képviselı, az Oktatási, Mővelıdési és Kisebbségügyi Bizottság elnöke:
Május 20-án és 21-én került megrendezésre a Városi Mővelıdési Központban Fejes Antalné
rendezésében a Csinnadratta Gyermekszínház címő darab az összes városi általános iskola és
óvoda növendékeinek elıadásában. Az elıadást igen sokan, mintegy 700-800 fı tekintette
meg.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
131/2006. (V. 25.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a két ülése közötti
fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl szóló tájékoztatót
a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi azzal,
hogy a kıtörmelékes útalapok aszfaltozására kötött
közbeszerzési szerzıdést módosítani szükséges, mert a
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács az eredetileg kért
két év helyett három évre ítélte meg a támogatást.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Lejárt határidejő határozatok végrehajtása

1.) ÁMK alapítása
VARGA LÁSZLÓ képviselı, az Oktatási, Mővelıdési és Kisebbségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság megtárgyalta az írásos kiegészítés szerinti módosítással javasolja elfogadásra az
elıterjesztett határozati javaslatot.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a kiegészítésben elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 14 szavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
132/2006. (V. 25.) KT számú határozata:
1.
Békés Város Képviselı-testülete a 36/2006. (II. 23.)
KT számú határozata 1-3. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
a) A határozat 1. pontjában szereplı 2006. július 31.
dátum helyébe 2006. június 30. lép, és a jutalom
összege öt haviról hat havi illetményre módosul.
b) A határozat 2. pontjában szereplı 2006. augusztus
1. dátum helyébe 2006. július 1. lép.
A határozat 3. pontjában szereplı 2006. július 31. dátum
helyébe 2006. június 30. lép.
2.
Békés Város Képviselı-testülete a határozat
mellékletét képezı megszüntetı okirat szerint 2006. június
30-ával megszünteti a Békés Városi Alapfokú Mővészeti
Iskolát.
3.
Békés Város Képviselı-testülete a határozat
mellékletét képezı megszüntetı okirat szerint 2006. június
30-ával megszünteti a Békés Városi Mővelıdési
Központot.
4.
Békés Város Képviselı-testülete 2006. július 1-jei
hatállyal a határozat mellékletét képezı alapító okirat
szerint megalapítja a Békés Városi Általános Mővelıdési
Központot. Az alapító okirat 2.d/ és 4. pontjában szereplı
adatok tájékoztatási kötelezettség mellett jóváhagyás nélkül
átvezethetık az alapító okiratra.
5.
2006. július 1-jei hatállyal a Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeum alapító okiratának kiadásáról szóló
250/2003. (XI. 27.) KT sz. határozat 4. pontja helyébe az
alábbi 4. pont lép:
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4./ Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy. Teljes jogkörő részben önálló
költségvetési szerv, felújítási, beruházási tartalékot nem
képezhet. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat.
Gazdálkodási feladatait a Békés Városi Általános
Mővelıdési Központ gazdasági szervezete látja el.
Bankszámla száma:
Adónyilvántartási száma:

folyamatban
folyamatban

6.
2006. július 1-jei hatállyal a Békés Városi Könyvtár
alapító okiratának kiadásáról szóló 250/2003. (XI. 27.) KT
sz. határozat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép:
4./ Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy. Teljes jogkörő részben önálló
költségvetési szerv, felújítási, beruházási tartalékot nem
képezhet. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat.
Gazdálkodási feladatait a Békés Városi Általános
Mővelıdési Központ gazdasági szervezete látja el.
Bankszámla száma:
Adónyilvántartási száma:

folyamatban
folyamatban

7.
Az alapító okiratok 2. d/ és 4. pontjában szereplı
adatok tájékoztatási kötelezettség mellett jóváhagyás nélkül
átvezethetık az alapító okiratra.
Határidı:
Felelıs:

intézkedésre azonnal
Pataki István polgármester

2.) 225/2005. (X. 27.) KT számú határozat végrehajtása
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet, melyet az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra
javasol.
A képviselı-testület 14 szavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi
alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
18/2006. (……….) r e n d e l e t e :
A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS
ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS

rendeletet
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SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL TÖRVÉNY
HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGİ
INTÉZKEDÉSEKRİL
szóló 29/2005. (X. 28.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

NAPIREND TÁRGYA:

A kistérségi együttmőködés lehetıségei

SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: 2004-ben Békés még a
Békéscsabai Kistérséghez tartozott, és a megyeszékhely kedvezı mutatói miatt hátrányt
szenvedtek a különbözı pályázatokon. Pataki István polgármester úr kezdeményezésére 2004ben létrejött a Békési Kistérség. Az anyagból is látszik, hogy még most az út elején tartanak,
de számos kedvezı változásra van példa. Több pályázatunk is nyert, illetve oktatásban,
egészségügyben több együttmőködés jött létre. Úgy ítéli meg, hogy a törvények várható
változása miatt a kistérség jelentısége meg fog növekedni. A kistérség elnöke Pataki István
polgármester úr, a központja Békésen van. Ezt a szerepet azonban nem szabad eltúlozni.
Politikai hibának tartaná ha valaki azt hinné, hogy Békés a többiek rovására növekedjen. A
kistérségi települések egymásra vannak utalva, úgy kell mőködniük, és harmonikus fejlıdés
várható a jövıben. A Költségvetési Bizottság és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta
az elıterjesztett határozati javaslatot.
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság tárgyalta a hatáskörébe tartozó kistérségi együttmőködés szakmai
tartalmát. Csatlakozik az elıtte szólóhoz, mely szerint kezdeti tapasztalatokról számol be az
anyag. Nyilvánvaló, hogy kevés még a tapasztalat, de amit látnak, hogy az egészségügyben
forrásbıvülés történt, megy egy rekonstrukció. Békés vonatkozásában mindenképpen
biztonságos, hatékony ellátást jelent. Szociális területen a bizottság azzal a kezdeményezéssel
él, hogy célszerő lenne a megyei fenntartási Hajnal István Idısek Otthonát is valamilyen
módon szakmailag kapcsolni a kistérséghez, mert ezáltal a nagy sorban állást lehetne
csökkenteni az idısellátásban. Kéri polgármester urat, hogy a megyével folytatandó
tárgyalások során ezt az elképzelést képviselje.
VARGA LÁSZLÓ képviselı, az Oktatási, Mővelıdési és Kisebbségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság is tárgyalta az elıterjesztést. Látható, hogy nagy léptékkel történnek a változások
általában a kistérségekben. Békésen még az elıkészítés folyamatában vannak. Várható, hogy
a tarhosi általános iskola ısztıl a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolához fog tartozni, illetve a
mővelıdési területen intenzív tárgyalásokat folytatnak más intézményekkel az együttmőködés
reményében. A bizottság eldöntötte, hogy szeptember hónapban az ágazat vezetıinek egy
konferenciát szervez a témában külsı és helyi elıadókkal, elsısorban a téma jobb
megismerése, illetve a folyamatok áttekintése, változások megismertetése céljából. A
bizottság elfogadásra javasolja az anyagot.
Kérdések - észrevételek:
IZSÓ GÁBOR képviselı: Az idı elırehaladtával látható és érzékelhetı, hogy a kistérségek
szerepe egyre jobban felértékelıdik a települések életében, illetve az igazgatás területén. A
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közigazgatás átszervezıdése elıtt vannak, tehát az igazi nagy léptékek még elıttük állnak,
hiszen egyelıre csak szóbeszédbıl hallhatták, de a megyerendszer várható felbomlásáról van
szó, a régiók lesznek a nagyobb központi egységek – esetünkben Szeged – és ezeknek a
kistérségeknek, régióknak a szerepe mindenképpen felértékelıdik. Örvendetes, hogy Békés
egy ilyen régiónak a központja, ezért arra kell törekedni, hogy ezt a helyi szerepet minél
jobban erısítsék. Úgy érzi, hogy a kistérségen belül még mindig további propaganda és
tájékoztató jellegő munkára van szükség részben a lakosság irányába, részben pedig a
különbözı vezetı intézmények dolgozói irányába, hogy ez mennyire fontos dolog, hiszen
néhány éven belül jelentıs feladatokat vesz át a kistérség, hogy a közgondolkodásban még
jobban jelen legyen ez, még jobban magukévá tegyék az emberek. Annál is inkább szükséges
ez, mert a kistérségek mőködtetésének a fedezete egyelıre a költségvetésben nem nagyon
kapott szerepet, inkább a kistérségi társulás tagjainak önkéntes vagy kötelezı
hozzájárulásaiból áll, amelyet az önkormányzatok képviselı-testületei szavaznak meg. Ezért
szeretné ha a tájékoztató propaganda munka még jobban kiszélesedne, hogy az elıttük álló
feladatok minél könnyebben, zökkenımentesebben, lendületesebben haladjanak elıre.
H. KOVÁCS JUDIT képviselı: Szalai László képviselı úr megjegyzésére szeretne reagálni,
amiben azt fogalmazta meg, hogy nem szabad arra törekedni, hogy Békés a többi település
rovására növekedjen. Szeretné hangsúlyozni, hogy a kistérségeknek a gazdaságföldrajzi,
terület- és vidékfejlesztési törvényszerőségek alapján szükségszerő, hogy legyen egy
centrumuk, és Békés városnak, vezetésének kötelessége, hogy ennek a kistérségnek a
centruma Békéshez kötıdjön. Természetesen nem a többi település rovására, hanem úgy,
hogy az esélyegyenlıséget, a különbözı szolgáltatások hozzáférhetıségét a települések
számára biztosítani kell. Békés város eddig elért eredményei, és a jövıbeni fejlıdése attól
függ, hogy mennyire tudja ezt a centrum szerepet betölteni. Szeretné erre a felelısségüket
felhívni.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Erdei is megírta, hogy „a város annyiban város, amennyiben
a környezet számára város”, és úgy gondolja, hogy ezt így kell felfogni. A kistérség a
mőködésére 80 millió Ft-ot nyert pályázaton, tehát az állami normatív támogatás lényegesen
magasabb mint a tagi hozzájárulás.
Mivel további 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
133/2006. (V. 25.) KT számú határozata:
Békés
Város
Képviselı-testülete
a
kistérségi
együttmőködés tapasztalatairól, lehetıségeirıl szóló
tájékoztatót tudomásul veszi. A kistérségi együttmőködést
továbbra is kiemelten kezeli és támogatja.
Határidı:
Felelıs:

folyamatos
Pataki István polgármester

8
NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb elıterjesztések

1.) A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 29.) KT számú rendelet módosítása
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Bejelenti, hogy a békési hulladékgyőjtı 2006. november 30-ig megkapta a mőködési
engedélyt. A kutakban végzett vízpróbák eredményei eléggé biztatóak, szeretnék továbbra is
megkérni az engedélyt. A rendelet módosítását továbbá a szolgáltató névváltozása is
indokolja. Továbbra is ki lehet hordani 1 m3-ig a szemetet ingyenesen. A bizottság támogatta
az elıterjesztést.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke is jelezte, hogy a bizottság
szintén támogatta a rendelet módosítását, melyet szavazásra bocsát.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
alkotja:

r e n d e l e t et

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
19/2006. (……….) r e n d e l e t e :
A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL
szóló 9/2002. (II. 29.) KT számú rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

2.) Önkormányzati ingatlanok használati jogának módosítása
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: Békés város és a megye a
korábbi megállapodásnak megfelelıen áttekintette az ingatlanok hasznosítását. A városi
vagyon hosszú távú hasznosításáról van szó. Amely épületnél funkcióváltás lesz és nem kell a
jelenlegi célokra, ott késıbb fog javaslat készülni. A Költségvetési Bizottság és a Pénzügyi
Ellenırzı Bizottság – figyelembe véve az Oktatási, Mővelıdési és Kisebbségügyi Bizottság
módosító javaslatát – támogatta az elıterjesztést és a határozati javaslatokat.
VARGA LÁSZLÓ képviselı, az Oktatási, Mővelıdési és Kisebbségügyi Bizottság elnöke:
Bizottsági ülésen részletesen tárgyaltak a leendı funkciókról, tartalmi feladatokról is. A
felmerült aggályok, kérdések ismeretében javasolja, hogy az ezzel kapcsolatot vitát ne most
folytassák le, hanem majd a késıbbi elıterjesztés, tárgyalás alkalmával. A bizottság 4 igen, 1
nem szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel módosító javaslat nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a kiegészítésben szereplı módosítás
figyelembevételével.
A képviselı-testület 12 szavazattal – 5 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
134/2006. (V. 25.) KT számú határozata:
1.
A/ Békés Város Képviselı-testülete kéri Békés Megye
Önkormányzatát, hogy a Békés, Kossuth u. 4. sz. alatti,
5633. helyrajzi számú ingatlant hasznosításra adja vissza a
tulajdonos Békés Város Önkormányzatának.
B/ Békés Város Képviselı-testülete az A./ pont szerinti
kérelmének teljesülése esetén a Békés, Szánthó A. u. 8. sz.
alatti, 6880/3. helyrajzi számú ingatlan használatát
biztosítja a Békés Megyei Farkas Gyula Mezıgazdasági,
Ipari Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium számára,
kizárólag kollégiumi célra. A felújítás, karbantartás
költségei a számviteli törvény rendelkezéseinek
megfelelıen a használót terhelik.
C/ Békés Város Képviselı-testülete a Békés, Hızsı u. 39.
sz. alatti, tulajdonát képezı ingatlanban mőködı kollégium
oktatási célú átalakításához hozzájárul, az átalakítás
elismert költségeinek 50 %-át vállalja.
D/ A Képviselı-testület kéri Polgármesterét, hogy az
átalakítási munkák pénzügyi-mőszaki tervezéséhez, a
munkálatok mőszaki felügyeletéhez szakértıt delegáljon.
E/ Békés Város Képviselı-testülete kéri Békés Megye
Önkormányzatát, hogy a Békés, Petıfi S. u. 33. sz. alatti,
811. helyrajzi számú ingatlant hasznosításra adja vissza a
tulajdonos Békés Város Önkormányzatának.
F/ A Képviselı-testület kéri Polgármesterét, hogy az
ingatlanok használati jogának rendezése után a város
használatába kerülı épületek hasznosítására tegyen
javaslatot.
G/ A Képviselı-testület felhatalmazza Polgármesterét,
hogy a határozatban érintett ingatlanok használati jogáról
szóló szerzıdésmódosítást aláírja, illetve az átalakításhoz
nyújtott támogatás módjáról megállapodjon.
Határidı:
Felelıs:

Intézkedésre azonnal
Pataki István polgármester

2.
Békés Város Képviselı-testülete kéri Békés Megye
Önkormányzatát, hogy a békési 6589. helyrajzi számú,
Békés, Hızsı u. 39. sz. alatti ingatlan, a határozat
mellékletét képezı tervlapon
megjelölt részének
használatáról mondjon le Békés város Szabályozási
tervének II. üteme végrehajthatósága érdekében.
Határidı: Szabályozási terv megvalósításának idıszaka
Felelıs: Pataki István polgármester
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3.) Szociális rendelet módosítása
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
elnöke: A helyi szociális rendelet követi a törvény, illetve a kormányrendelet elıírásait.
Kiemeli a méltányossági közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek meghatározását, mellyel
kapcsolatban módosító javaslatuk a kiegészítésben szerepel. Kéri ezt átgondolni.
Szeptemberben mindenképpen át kell tekinteni majd a felhasználásokat.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: Az Egészségügyi, Szociális
és Családvédelmi Bizottság módosító javaslatát figyelembe véve a Költségvetési, valamint a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a határozati javaslatot, illetve a rendelet módosítását.
Kérdések - észrevételek:
TÓTH ATTILA képviselı: Számára úgy tőnik, hogy a költségvetésben e célra elkülönített
összeg nem lesz elég, tekintettel a közgyógyellátási rendszer módosulására. Szeptemberben
feltétlenül vissza kell térniük erre a kérdésre. Ugyanis az eddigi felhasználás háromszorosa
várható.
IZSÓ GÁBOR képviselı: Kérdése, hogy a méltányossági közgyógyellátás támogatása
mennyibe kerül? Hány %-kal emelkedik most?
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
elnöke: Jelenleg az önkormányzat 18.500 Ft-ot fizet egy közgyógyellátási igazolványért.
Július 1-jétıl pedig a kormányrendelet belépésével 43.200 Ft-ot. Kb. 600 ilyen
közgyógyellátási igazolvány van Békésen. Azt is figyelembe kell venni, hogy átmenetileg a
két rendszer még egymás mellett fut.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A szociális ágazatban több
100 millió Ft áll a város rendelkezésére, és el kell mondania, hogy eddig még minden évben
kijöttek az e célra rendelkezésre bocsátott keretbıl. Az egyes fejezetek közötti esetleges
átcsoportosítási lehetıséggel ez évben is mindenki részére biztosítani fogják a szükséges
ellátásokat.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A plusz forrást a városnak kell kigazdálkodni, vagy
központilag biztosítja az állam?
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
elnöke: A méltányossági közgyógyellátásról beszéltek az elıbb, ehhez nem kapnak központi
támogatást. Ezért javasolják a szőkítést, és ehhez a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot, és a rendelet-tervezetet a kiegészítés
figyelembevételével.
A képviselı-testület 12 szavazattal – 5 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
135/2006. (V. 25.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Szociális Szolgáltató
Központ alapító okiratának 6. pontját az alábbi sorral
egészíti ki 2006. július 1-tıl:
„Az ellátottak szociális intézményen belüli
foglalkoztatása

8532”

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Pataki István polgármester
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
20/2006. (………..) r e n d e l e t e :
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, ELLÁTÁSRÓL
ÉS EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL,
VALAMINT A GYERMEKVÉDELEMRİL
szóló 5/1995. (III. 3.) KT számú rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

4.) Magánerıs lakossági úr- és útalap építésének szervezésérıl és támogatási
rendszerérıl szóló 1/2004. (I. 30.) KT számú rendelet módosítása
I. tárgyalási változat
PATAKI ISTVÁN polgármester: Elıadja, mivel elsı fordulós tárgyalási alapnak szánták ezt
az elıterjesztést, most nem nyit vitát felette, hanem kéri a képviselıket, hogy alaposan
tanulmányozzák át az abban foglaltakat, és 15 napon belül tegyék meg észrevételeiket saját
választókerületük vonatkozásában írásban a Mőszaki Osztályon a következı kérdésekben:
- valóban akkor építették az útalapot?
- a lakossági hozzájárulás is úgy történt?
- minden utca benne van? nem maradt ki egyik sem?
Ezek után megvitatják a szempontrendszert, és az alapján döntik el majd a sorrendet.
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5.) Békés belterületi szabályozási tervérıl, valamint építési szabályzatáról szóló rendelet
alkotása
PATAKI ISTVÁN polgármester: Felkéri a fıépítészt ismertesse a szerkezeti terven javasolt
módosítások lényegét.
CSÖKMEI LÁSZLÓ városi fıépítész: A szerkezeti tervet két ok miatt módosítják. Az egyik
ok a Területi Fıépítészi Iroda véleménye, amely a falusias lakóterületen, illetve kisvárosias
lakóterületeken belül történı változtatást jelenti. A másik módosítási ok, hogy a külterület
szabályozásának elkészítése folyamatban van, és ehhez szükséges szintén a szerkezeti terv
módosítása. Az alapvetı változás, hogy a dánfoki és a Décseri utca környéki területen a
falusias lakóterületet kisvárosias lakóterületbe kell sorolni. A külterületi változtatások
iparterület növelését, valamint a gazdálkodó területek (volt állami gazdaságok és
termelıszövetkezetek központjai) megosztását jelentik. Azokon a területeken, ahol nem zajlik
jelentıs zavaró hatású tevékenység, azokat gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területbe
sorolták, amelyek bőzösek, jelentıs zavaró hatásúak, amelyek pedig iroda vagy
mőhelytevékenység céljára szolgálnak, azok kereskedelmi szolgáltató területbe kerültek.
Változtatásra kerül a horgásztavak területe, eddig vízgazdálkodási területbe volt sorolva, most
különleges területbe kerül. Illetve véderdı sávok elmozdítása történt meg. Továbbá a Berényi
út mellett kerül kialakításra egy új ipari terület.
MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes fıjegyzı: A fentiek miatt a rendelettervezet a következık szerint módosul:
26. § (1) bekezdésébıl kikerül a 48-49. §-okra utalás.
7. § (4) bekezdés utolsó mondata a következık szerint módosul:
„Építmény magassága 0,7 méternél jobban nem térhet el a magasabbik szomszédos épület
építménymagasságától, de az Lk-1 – Lk-6 övezetekben 4,5 méternél alacsonyabb nem lehet.”
7. § (2) bekezdés c.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású gazdasági építmény, kivéve az Lk-7
– Lk-10 övezetekben.”
14. és 15. §-ok (1) bekezdései kiegészülnek a következı e.) ponttal: „személygépkocsi tároló”
18. § (4) bekezdés utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
„Az építmény magassága 0,7 méternél jobban nem térhet el a magasabbik szomszédos épület
építménymagasságától, de a kertvárosi övezetek minimális magassági elıírásaira vonatkozó
méreteket teljesíteni kell.
26. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Az (1) bek. b-g. pontja alá tartozó
létesítmény csak abban…”
50. § elsı mondata az alábbiak szerint módosul: „A terület gyógyfürdı, egészségügyi
épületek és a funkcióhoz kapcsolódó és kiszolgáló létesítmények elhelyezésére szolgál.”
51. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „…funkcióhoz kapcsolódó épületek,
létesítmények elhelyezésére szolgál”.
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52. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A temetı területén csak ravatalozó, kripta
és urnafal épülete helyezhetı el.”
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja elsıként az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
136/2006. (V. 25.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 38/2004. (II. 26.) KT
számú határozatával elfogadott és 120/2006. (IV. 27.) KT
számú határozatával módosított Szerkezeti Tervét a
mellékelt rajzi munkarészek szerint módosítja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Pataki István polgármester

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szavazásra bocsátja elsıként az elıterjesztett rendelettervezetet a javasolt módosítások figyelembevételével.
A képviselı-testület 16 szavazattal – 1 ellenszavazattal – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
21/2006. (………..) r e n d e l e t e :
BÉKÉS BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL,
VALAMINT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

6.) Az építészeti értékek helyi védelmérıl szóló önkormányzati rendelet módosítása
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet, melyet az Ügyrendi Bizottság is támogat.
A képviselı-testület 17 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
22/2006. (………..) r e n d e l e t e :
AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK HELYI VÉDELMÉRİL
szóló 3/2000. (II. 18.) KT számú rendelet
módosításáról
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A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

7.) Szociális Szolgáltató Központ vezetıjének kinevezése
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság tárgyalta a pályázatot. Elızıleg alkalmuk volt az intézményben a
dolgozókkal a szakmai programot megbeszélni, melyet a pályázó személyesen mutatott be. A
dolgozói képviselet is jelen volt a bizottsági ülésen. A pályázó világos programot mutat be
pályázatában. A szolgáltatások teljes körően le vannak fedve. Úgy gondolja, hogy a szociális
szolgáltatás minısége, minıségbiztosítása a program végrehajtásához adott. A
legfontosabbnak azt tartja, hogy a dolgozók ezt nagyon pozitívan fogadták és teljes körően
támogatták az igazgató asszony szakmai elképzeléseit. Kiemeli az igazgató asszony eddigi
tevékenységét, azt, hogy a beadott pályázatokkal jelentıs támogatásokat hozott a városba, erre
a területre, ezt mindenképpen pozitívan értékeli. A bizottság egyhangúlag támogatta
kinevezését.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az írásos kiegészítésben szereplı határozati javaslatot.
A képviselı-testület 14 szavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
137/2006. (V. 25.) KT számú határozata:
1.)

Békés Város Képviselı-testülete a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ igazgatójává 2006.
július 1-jétıl 2011. június 30-ig Nagy György
Miklósnét nevezi ki.
Garantált illetményét 204.000,- Ft-ban, vezetıi
pótlékát 49.000,- Ft-ban állapítja meg.

2.)

Békés Város Képviselı-testülete utasítja Nagy
György Miklósnét a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ igazgatóját, hogy az intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát készítse el,
jóváhagyásra terjessze elı az Egészségügyi, Szociális
és Családvédelmi Bizottság 2006. augusztusi ülésére.

Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester
Nagy György Miklósné igazgató
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8.) Kishajó kikötı és hajóátemelı, valamint ökoturisztikai útvonal kialakítása
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság,
valamint a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati
javaslatot.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 15 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
138/2006. (V. 25.) KT számú határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
„Kishajó kikötı és hajóátemelı, valamint ökoturisztikai
ismeretterjesztı útvonal és hídjainak, valamint információs
faházának kialakítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánítja, mivel egyik ajánlattevı sem
tett - az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet
mértékére tekintettel – megfelelı ajánlatot, és új eljárás
kiírását kezdeményezi.
Határidı:
Felelıs:

eredményhirdetés: 2006. május 26.
Pataki István polgármester

PATAKI ISTVÁN polgármester: Bejelenti, hogy a testület 130/2006. (V. 25.) KT számú
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az
ülésterem elhagyására.
A zárt ülésrıl az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelıen külön jegyzıkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a testület n y í l t ü l é s e n folytatja munkáját a
bejelentések, interpellációk tárgyalásával.
Interpellációra adott válasz
- Vámos László interpellációjára adott válasz
Városháza udvarának parkolási szabályzata
PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselıt, elfogadja-e a választ.
VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Továbbra sem ért egyet ezzel a szelektálással, ezért a választ
nem fogadja el.
PATAKI ISTVÁN polgármester: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
hatáskörébe utalja az ügyet kivizsgálásra.
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Bejelentések - interpellációk:
- IZSÓ GÁBOR képviselı: A dánfoki sportcentrum beruházásával kapcsolatban van kérdése.
Eltöltöttek ezzel a programmal majdnem egy évet, és nagy viták és nem kis anyagiak árán
jutottak el idáig. Hogyan fordulhatott elı az, hogy három nekifutásra sem tudtak
megközelítıen hasonló árat „kisajtolni”? Nyilván azért, mert nem találkozott az elképzelés.
Ha tudták, hogy mennyi pénzük van, akkor miért terveztek olyat, amire 4-5-ször nagyobb
árajánlat érkezett? Nagyon elrugaszkodtak a valóságtól. Ezt nagy szakmai hibának tartja, és
nagyon rosszalja.
PATAKI ISTVÁN polgármester: A fıépítész írásban fog válaszolni a kérdésre.
- VÁMOS LÁSZLÓ képviselı: Kérdése a közmunkák sorrendjével kapcsolatban, hogy a
Szendrei utca hogy került képbe, a többi meg nem?
- A Kölcsey utcai lakói sérelmezik, hogy az aszfaltozásból kimaradt rész miért maradt ki
megint a körbıl?
TÓTH ATTILA képviselı: Az agrárinnovációs központ mikor készül már el? Az is kétséges
számára, hogy megvan-e az a pénz ami el lett erre különítve.
PATAKI ISTVÁN polgármester: A pénz az megvan. Bírósági eljárási szakaszban van az ügy.
MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes fıjegyzı: Megindították a birtokvédelmi
eljárást, kijelölték Békéscsabát eljáró hatóságként.
- BAUKÓ JÓZSEF képviselı: Reszelı Rozália és lánya azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy
szeretnék megvásárolni a Kossuth u. 30. sz. alatti általuk lakott lakást.
- MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A Zsilip u. 15/1. számú ingatlan udvarába befolyik a víz
az utcáról nagy esızéskor.
- A Vasútállomásnál lévı mázsaházzal kapcsolatos panasz érkezett hozzá azzal kapcsolatban,
hogy a mázsálós ember 2-3 órás késéssel érkezik rendszeresen, illetve azt mondták többen,
hogy csak akkor adják ki az állatorvosok az engedélyt, ha nála mázsálnak le.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a
megjelenést, a képviselık munkáját, a testület ülését befejezettnek nyilvánítja.
K. m. f.

Pataki István
polgármester

Molnárné Dr. Tarkovács Márta
címzetes fıjegyzı

