JEGYZİKÖNYV

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. június 29-én tartott ülésérıl.

Jelen vannak:

Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester
Albert Sándor, Baukó József, Belleli Lajos, Bondár Gábor,
Csibor Géza, Erdıs Norbert, Dr. Gosztolya Ferenc, Izsó Gábor,
H. Kovács Judit, Mészáros Sándor, Dr. Rácz László, Szalai László,
Tóth Attila, Varga László képviselık
Molnárné Dr. Tarkovács Márta címzetes fıjegyzı
Dr. Baji Mihály aljegyzı
Domokos Zoltán Munkaügyi Központ kirendeltségvezetıje
Palatinus Pál Karacs Teréz Általános Iskola igazgatója
Kis Eszter Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola igazgatója
Erdısné Sági Mária Városi Könyvtár igazgatója
Benéné Szeretı Hajnalka Városi Mővelıdési Központ igazgatója
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
Dr. Gebei Szabolcs Városi Gyámhivatal vezetıje
Csökmei László Erik városi fıépítész
Salamon Anikó sajtóreferens
Dr. Takács Éva, Sápi András, Csikós Józsefné, Barna Barbara,
Gyebnár Péter, Kiss Tamás
a Polgármesteri Hivatal munkatársai, meghívottak

Igazoltan távolmaradt:

Ásós Tibor, Kökéndy József, Vámos László 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 (Baukó József képviselı az ülés folyamán késıbb érkezett).
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását.
Megkérdezi Benéné Szeretı Hajnalka jelenlévı pályázót, hogy kívánja-e zárt ülés elrendelését
az igazgatói pályázatának elbírálása tárgyában?
BENÉNÉ SZERETİ HAJNALKA: Nem kér zárt tárgyalást.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Ennek figyelembevételével javasolja, hogy a IV/11-12-1415-16-17. 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.
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Javasolja az elızıek szerint elıterjesztett napirend elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
144/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2006. június 29-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 határozat végrehajtásáról
Elıterjesztı: jelentés szerint

3.)

Tájékoztató Békés Város munkanélküliségi
helyzetérıl
Elıterjesztı: Domokos Zoltán kirendeltségvezetı

4.)

Békés Város Képviselı-testületének 2006. II. félévi
munkaterve
Elıterjesztı: Pataki István polgármester

5.)

Bejelentések, interpellációk

Egyidejőleg a IV/11-12-14-15-16-17. sorszámú egyéb
elıterjesztések tárgyalására z á r t ü l é s t rendel el.
Határidı:
Felelıs:
NAPIREND TÁRGYA:

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

MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes fıjegyzı: Szóbeli kiegészítésében
tájékoztatja a képviselı-testületet a kisebbségi önkormányzati választás, illetıleg a közelgı
önkormányzati választás teendıirıl. A mai napig a 13 nyilvántartott kisebbség közül cigány
kisebbségi névjegyzékre való felvételt kérte 371 fı, szlovák kisebbségi névjegyzékre 48 fı,
német kisebbségi névjegyzékre 20 fı. Mint ismeretes, július 15-ig lehet kérni a kisebbségi
névjegyzékbe vételt.
Az önkormányzati választásokkal kapcsolatban szavazókör változásáról ad tájékoztatást. A
11. és 12. számú szavazókört a Hunyadi téri óvodába helyezték el azzal összefüggésben, hogy
a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában kijelölt, tavaszi parlamenti választáson használt
szavazókört a helyi kisebbségi önkormányzati választásra jelölik ki külön
szavazóhelyiségként.
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A testület II. félévi munkatervével összefüggésben a helyi választásokra tekintettel
tájékoztatást ad a várható menetrendrıl. A Helyi Választási Bizottságot az önkormányzati
választások kitőzésének napját megelızı 51. napig kell megválasztani. Az október 1-jei
várható idıpontot figyelembe véve erre augusztus elsı hetében kell sort keríteni, ezért ha
szükséges lesz, polgármester úrnál kezdeményezni fogja a rendkívüli testületi ülés
összehívását a nyári szünetben.
VARGA LÁSZLÓ képviselı: A tájékoztató 2. pontjával kapcsolatban elmondja, hogy
szeretné, ha a gyergyószentmiklósi új templom építéséhez az önkormányzat is hozzájárulna,
melyre készült is elıterjesztés a mai ülés anyagában. A gyergyói delegáció tagja volt, és
meggyızıdése, hogy nagyon fontos lenne az ottani lakosok magyarságtudatának megırzése
miatt is, hogy támogassák a templomépítést.
ERDİS NORBERT képviselı: Szeretné kérni írásban is a jegyzı asszony által a
választásokkal kapcsolatban elmondottakat.
MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes fıjegyzı: Hetenként kifüggesztésre
kerül a helyi hirdetıtáblán a névjegyzékbe felvettek száma. A szavazóköri változásokat is
kifüggesztik, de természetesen meg is küldi képviselı úr részére.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét a szóbeli kiegészítésekkel együtt.
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
145/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a két ülése közötti
fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl szóló tájékoztatót
a szóbeli kiegészítésekkel és a vitában elhangzottakkal
együtt tudomásul veszi.

NAPIREND TÁRGYA:

Jelentés lejárt határidejő határozat végrehajtásáról

1.) 2006. II. félévi sporttámogatás
BELLELI LAJOS képviselı, a Sportbizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
Kérdések - észrevételek:
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı: Kérdése, hogy a labdarúgók hányadik helyen, milyen
osztályban végeztek?
Az Atlétikai Szakosztály ifjúsági bajnokot nevelt, jó helyezéseik vannak, ezért úgy érzi,
jobban oda kellene figyelniük erre a sportágra.
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IZSÓ GÁBOR képviselı: Bár a kézilabdát nem ebbıl a keretbıl finanszírozzák, de itt
szeretné megkérdezni, hogy a II. félévre, ha az NB I-ben szerepel a csapat, akkor milyen
támogatást javasolnak a Kft-nek?
BELLELI LAJOS képviselı, a Sportbizottság elnöke: Válaszában elıadja, jelenleg nem
tudják, hogy hol fog végezni a labdarúgás, de a jelenleg elfoglalt hely alapján biztos kiesı.
Azonban tekintettel arra, hogy már tavaly is kevesebb támogatást adtak, és nagy létszámú a
klub, indokolt a javasolt támogatás.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Az atlétika is nagyon jól szerepel, népszerő a városban,
eredményeik alapján több támogatást érdemelnének.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Izsó Gábor képviselı kérdésére válaszolva elıadja, nemrég
jártak a névadó szponzornál a II. félévi támogatást illetıen, és várhatóan rövid idın belül
választ kapnak, és egy soron következı testületi ülésen döntenek a kézilabda klub
támogatásáról. Most úgy látják, hogy finanszírozható, de szerényebben mint korábban. Az
ügyvezetés ma tárgyal az edzı személyérıl.
IZSÓ GÁBOR képviselı: Úgy tőnik, hogy jó irányba halad a kézilabda vezetése, módszerei.
A konszolidáció talán a szponzorok irányába is pozitívan fog hatni. Abban az esetben van
jövıje ennek a klubnak, ha az utánpótlást folyamatosan és tervszerően támogatja.
Elképzelhetı, ha nem Kft, hanem egyesületi formában mőködne, további szponzorok
támogatására is számíthatnának.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Egyetért az elıbb elmondottakkal. Azt is megkockáztatja, ha
nem történik vezetıváltás, akkor talán nem is maradt volna bent a csapat az NB I-ben. Azzal
is egyetért, hogy az utánpótlást erısíteni kellene.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett
határozati javaslatot.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Gosztolya Ferenc képviselı másirányú
elfoglaltsága miatt elhagyta az üléstermet, így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma:
14 fı.
A képviselı-testület 13 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
146/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a versenysport 2006. II.
félévi támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

SPORTÁG

Asztalitenisz
Ökölvívás
Súlyemelés

2006. II. félévi
támogatás
eFt-ban
2000
340
80

5
Sakk
Lövészet
Kajak-kenu
Atlétika
Labdarúgás
ÁFÉSZ SE
Férfi Kosárlabda
Nıi kézilabda
Összesen
Határidı:
Felelıs:

NAPIREND TÁRGYA:

210
110
1070
400
1850
600
550
315
7.525

intézkedésre azonnal
Pataki István polgármester
Belleli Lajos bizottsági elnök

Beszámoló Békés Város munkanélküliségi
helyzetérıl

DOMOKOS ZOLTÁN kirendeltségvezetı szóbeli kiegészítésében az alábbiakat adja elı: Az
anyag elkészülte után a júniusi statisztikai adatok is rendelkezésre álltak, ennek alapján
tovább csökkent a regisztrált munkanélküliek száma Békés városban. Ez mind az elızı
hónaphoz, mind a tavalyi év hasonló idıszakához képest kedvezıbb elmozdulás, és ez
mindenképpen pozitív.
A továbbiakban a 2005. évi kirendeltségi pénzügyi gazdálkodás néhány sarokszámáról ad
tájékoztatást. Az adatok kirendeltségi szinten értendık, nem kizárólag Békés vonatkozásában.
Tavaly 169 millió Ft kifizetését kezdeményezték, illetve került számfejtésre, ebbe beletartozik
minden olyan támogatás amely valamilyen aktív foglalkoztatáspolitikai eszközhöz
kapcsolódik, a képzésektıl kezdve a különbözı munkanélküli státuszú ügyfeleiknek az
elhelyezkedési támogatása. Ezen belül legnagyobb arányt a közhasznú támogatás kifizetése
kapta. Minden 4. Ft-ot 25% nagyságrendben közhasznú támogatásra költöttek. A következı
két nagyobb tétel a képzések támogatása. Nem csak a képzési költség, hanem a képzés
idıtartamára fizetett keresetpótló támogatás együttesen adja azt a 18%-os nagyságrendet, ami
jelentısebb, és szintén hasonló, 18-19%-os nagyságrendet képviseltek a tavalyi kifizetésekbıl
a tartós munkanélküliek után munkáltatóknak fizetett támogatások. E mellett a pályakezdı
kategóriát érdemes kiemelni, a pénzügyi keretük kb. 10%-át fizették ki e célra.
Kérdések - észrevételek:
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az anyagot. Azt javasolják, hogy a foglalkoztatási
kérdéseket kompletten, stratégiai kérdésként kell kezelni, melyre fogékonyságot mutatott a
kirendeltségvezetı úr.
Felmerült továbbá a bizottsági ülésen, hogy a parlagfő mentesítésbe bevonható személyeket
vonják be a program keretein belül.
Nagyon értékes anyagnak tartotta a bizottság a tájékoztatót.
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IZSÓ GÁBOR képviselı: Kérdése, folytatottak-e valamilyen elemzést, hogy mi eredményezte
a regisztrált munkanélküliek számának csökkenését?
DOMOKOS ZOLTÁN kirendeltségvezetı: A csökkenésnél sajnos nem százas
nagyságrendekrıl van szó, pontosan 50 fı az elızı hónaphoz képest. A tavalyi év hasonló
idıszakához képest ennél szerényebb a csökkenés, de tendenciájában mindenképpen pozitív.
Ehhez a kérdéskörhöz azt is hozzá kell tenni, hogy olyan idıszak elıtt állnak, amely a
pályakezdık beáramlását jelenti, amely a csökkenést tompítani fogja minden bizonnyal. A
szezonális hatásokat mindig megérzik. A békési munkanélküliek számának csökkenésében
biztosan közrejátszott a közmunkaprogram, ami jelenleg is folyik, de a holnapi nappal meg
fog szőnni.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.
A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
147/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Békés Megyei
Munkaügyi Központ Békési Kirendeltségének Békés Város
munkanélküliségi helyzetérıl készített tájékoztatóját a
szóbeli kiegészítésekkel és a vitában elhangzottakkal együtt
tudomásul veszi.

NAPIREND TÁRGYA:

Békés Város Képviselı-testületének 2006. II. félévi
munkaterve

MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes fıjegyzı: Amint már a két ülés közti
tájékoztatónál elmondta, idıpont megjelölése nélkül a Helyi Választási Bizottság
megválasztására is sort kell majd keríteni, ezért ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a
testület II. félévi munkatervét.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a munkatervi javaslatot a fenti kiegészítéssel együtt.

A képviselı-testület 15 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
148/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2006. II. félévi
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
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Jogszabály megjelenésének függvényében:
1.)

Helyi Választási Bizottság megválasztása
Elıterjesztı: Molnárné Dr. Tarkovács Márta
címzetes fıjegyzı

Augusztus hónap:

1.)

Beszámoló Békés város 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl
Elıterjesztı:
Pataki István polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Költségvetési Bizottság
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság

2.)

Beszámoló az útépítési programról
Elıterjesztı:
Pataki István polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság
Költségvetési Bizottság
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság

Szeptember hónap:
Tartalék idıpont a választások miatt
Október hónap:
Új testület alakuló ülése
November hónap:
1.)

Beszámoló Békés város 2006. évi költségvetésének
I-III. negyedévi teljesítésérıl
Elıterjesztı:
Polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
Ágazati bizottságok

2.)

Békés város 2007. évi költségvetési koncepciója
k ö z m e g h a l l g a t á s keretében
Elıterjesztı:
Polgármester
Elıkészítésben részt vesz:
valamennyi bizottság

3.)

A 2007. évi helyi adónemek mértékének meghatározása
Elıterjesztı:
Dr. Baji Mihály aljegyzı
Elıkészítésben részt vesz:
Ágazati bizottságok

4.)

Köztisztviselık 2007. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása
Elıterjesztı:
Molnárné Dr. Tarkovács Márta címzetes fıjegyzı

December hónap:
1.)

Békés Város Képviselı-testülete 2007. I. félévi munkaterve
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Elıterjesztı:

Polgármester

2.)

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alkotása
Elıterjesztı:
Polgármester

3.)

Beszámoló a Férfi Kézilabda Kft 2006. évi mőködésérıl
Elıterjesztı:
Kft ügyvezetıje
Elıkészítésben részt vesz: Ágazati bizottság
Kft Felügyelı Bizottsága

Minden képviselı-testületi ülésen:
1.)

A napirendi pontok tárgyalása elıtt a polgármester:
- beszámol a képviselı-testület két ülése között történt fontosabb
eseményekrıl, értekezletekrıl,
- beszámol a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

2.)

A napirendi pontok tárgyalása után:
- a képviselı-testület megtárgyalja az egyéb elıterjesztéseket,
- a képviselı-testület megtárgyalja az egyéb bejelentéseket, valamint a
képviselık interpellációit.

Határidı: értelem szerint
Felelıs:
Pataki István polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Egyéb elıterjesztések

1.) Közterület-használatról szóló rendelet alkotása
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: Mind a Költségvetési
Bizottság, mind a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság egyetértett a rendelt-tervezettel.
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
bizottság szintén elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes fıjegyzı: A szabálysértési
rendelkezéseknél lemaradt egy rész, amelyet már elızetesen egyeztettek. Az Ügyrendi
Bizottság elnökével konzultálva az alábbi pontosítás elfogadását javasolja:
„Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal büntethetı az, aki e
rendeletben konkrétan nevesített §-okat megsért, és ezzel együtt közterületet engedély nélkül
használ, vagy a használat befejeztével nem állítja helyre az eredeti állapotát a
közterületeknek, vagy a c.), vagy a d.) pont szerinti esemény áll fenn.”
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Kérdése, hogy az 1. sz. melléklet 9. pontjában a
gépjármővek közterületen való tárolása, mozgóreklám esetében az 1000,- Ft/m2/hó díj
mindenkire vonatkozik? Mert ha igen, akkor reméli, hogy az Oncsáról végleg el fognak tőnni
a roncsautók, amit eddig nem tudtak elérni.
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DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Egyetértve a címzetes
fıjegyzı asszony javaslatával, a bizottság a további pontosító javaslattal javasolja elfogadásra
a rendelet-tervezetet:
6. § (3) bekezdésében a „…Békés Város Önkormányzata…” szövegrész helyébe „…Békés
Város Polgármestere…” szövegrész kerüljön.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti
módosító javaslatok figyelembevétel szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Dr. Gosztolya Ferenc képviselı Ismét jelen van,
így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
23/2006. (……….) r e n d e l e t e :
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

2.) Intézményfenntartó társulási megállapodás jóváhagyása
VARGA LÁSZLÓ képviselı, az Oktatási, Mővelıdési és Kisebbségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
elnöke: Felhívja a figyelmet, hogy az iskolaegészségügyi kérdéseket ne hagyják ki a
megállapodásból, ugyanis a MEP a fenntartóval fog szerzıdést kötni. Tarhos részére a
védınıi és az iskolaorvosi ellátást a szerzıdésben biztosítani kell.
IZSÓ GÁBOR képviselı: Kérdése, hogy a finanszírozás folyamatosan várható a jövıben,
vagy csak most a beinduláshoz adták ezt a 9 millió Ft-ot?
PATAKI ISTVÁN polgármester: Az ígéret szerint folyamatos normatív támogatást kapnak
ezek a társulások.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett
határozati javaslatot, melyet az Ügyrendi Bizottság is támogat.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
149/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
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1.

2.

3.

Békés Város Képviselı-testülete a határozat részét
képezı Békési Kistérségi Iskolafenntartó Társulás
létrehozásáról szóló megállapodást jóváhagyja.
Békés Város Képviselı-testülete 2006. szeptember 1jével a határozat részét képezı alapító okiratot adja ki
a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
számára, ezzel egyidıben a Békés Városi dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola alapításáról szóló 250/2003.
(XI. 27.) sz. KT számú határozat hatályát veszti.
Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy a pénzügyi elszámolásról szóló
külön megállapodást kösse meg Tarhos Község
Önkormányzatával. Tarhos Község Önkormányzata a
megállapodásban rögzített összeget biztosítja a közös
fenntartású intézmény számára.

Határidı:
Felelıs:

intézkedésre azonnal
beszámolásra: 2006. augusztus 30.
Pataki István polgármester

3.) Tájékoztató az önkormányzati pályázatok eredményérıl
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: Bizonyára emlékeznek még a
képviselık a független könyvvizsgáló azon megállapítására, hogy a város jól gazdálkodik a
pályázati saját erıvel, hiszen döntıen csak pályázati források elnyerésével lehet a mai
pénzügyi szabályozottság mellett beruházni, fejleszteni. A város évente 1 – 1,5 milliárd Ft-nyi
támogatást nyer el, ezt a mellékelt számok is alátámasztják. A számok azt is mutatják, hogy
Pataki István polgármester úr jól érvényesíti a város érdekeit megyei és regionális szinten is,
jó kapcsolatokkal rendelkezik országosan is. Véleménye szerint csak az mondja, hogy nem
kell a pályázatok érdekében lobbizni, aki még ilyet nem tett. A városnak jó pályázatírói
vannak, az ı munkájukat is megköszöni.
A felsorolt pályázatok közül csak néhányat kíván kiemelni. A Körösök lágy ölén pályázat
keretén belük két híd, egy tanösvény, kishajó kikötı és faház fog megépülni még az ısszel,
erre a közbeszerzési pályázatot már ki is írták.
Az útaszfaltozásoknál az elmúlt években 75 utcához 211,3 millió Ft támogatást kaptak.
A közmunkaprogram keretében 20 millió Ft támogatással hónapokon keresztül 100 fı jutott
munkalehetıséghez.
A Költségvetési Bizottság, és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta az elıterjesztést.
Kérdések - észrevételek:
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Kérdése, hogy a Dánfoki Sportkomplexumra szereplı
2 227 075 000 Ft saját erı meg van? Hol van?
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ALBERT SÁNDOR képviselı: Nyilván az igényelt támogatási összeg sincs meg, ez ígéret
egyfajta konstrukcióban, amihez tartozott a sportkomplexum megépítése és 10-15 éves
üzemeltetése. Természetesen a 15 év vonatkozásában kell a saját erınek is meglenni, hiszen
az tartalmazza a mőködés költségeit is. A beadott árajánlatok nagyon magasak voltak, ezért
javasolták eredménytelenné nyilvánítani a közbeszerzési eljárást. Ha a város úgy ítéli meg
majd, hogy talál olyan konstrukciót vagy befektetı csoport, amelyik az eredeti elképzeléshez
közel megcsinálja és üzemelteti 15 évig ezért a közel 3,5 milliárd Ft-ért, akkor lehet igénybe
venni a 741 milliót is, de akkor kell a saját erı is, elıre nem kell letenni. Tehát ez a pénz nincs
meg, majd folyamatosan kell biztosítani.
PATAKI ISTVÁN polgármester: A megállapodás megkötése megtörtént a Nemzeti és
Sporthivatallal, tehát ez a pénzösszeg bizonyos konstrukcióban bármikor lehívható, erre a
tárgyalásra felhatalmazást adtak. Azonban valóban olyan ajánlatokat kaptak, amelyeket nem
lehetett elfogadni. Most azon dolgozik a hivatal, hogy olyan konstrukcióval álljanak elı,
amely ebben a körben valamilyen formában kezelhetı. Tehát errıl a pénzrıl nem mondtak le,
szeretnék megkapni, és egy jó javaslatot elıkészíteni. A kormányalakítás után tudnak további
érdembeli tárgyalásokat folytatni.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy Izsó Gábor képviselı elhagyta az üléstermet, így a
szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 15 fı.
A képviselı-testület 14 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
150/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzati
pályázatok eredményeirıl szóló tájékoztatást tudomásul
veszi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Pataki István polgármester

4.) Nevelési Tanácsadás feladatellátása
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta és azzal a pontosítással javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, hogy az
abban szereplı idıintervallumot kell szerepeltetni értelemszerően a közoktatási megállapodás
4. pontjában is.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság,
valamint a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a határozati javaslatot.
VARGA LÁSZLÓ képviselı, az Oktatási, Mővelıdési és Kisebbségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság is támogatta a javaslatot.
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PATAKI ISTVÁN Polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy Izsó Gábor képviselı ismét jelen van, így a szavazásnál
jelenlévı képviselık létszáma: 16 fı.
A képviselı-testület 14 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
151/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete nevelési tanácsadás
pedagógiai szakszolgálati feladat 2006. szeptember 1. 2011. augusztus 31. közötti idıszakban történı ellátására a
határozat részét képezı közoktatási megállapodást köti
Békés Megye Önkormányzatával.
Határidı: intézkedésre azonnal
Felelıs: Pataki István polgármester

5.) A magánerıs lakossági út- és útalap építésének szervezésérıl és támogatási rendszerérıl
szóló 1/2004. (I. 30.) KT számú rendelet módosítása
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A város saját erıbıl nem
tudja megoldani az útépítéseket, ezért azok megvalósítása nagyban attól függ, hogy milyen
mértékő támogatásokat tudnak szerezni. A Költségvetési Bizottság és a Pénzügyi Ellenırzı
Bizottság támogatta a rendelet módosítását.
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Ha a
lakosság is bizonyos arányban hozzájárul az aszfaltozási költségekhez, akkor elırébb lehet
lépni a sorrendben. A bizottság támogatta rendeletmódosítást.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
csatlakozott a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azon javaslatához, hogy a
lakossági befizetés többletpontokkal jár, és ez a 4. § pontosítását igényli. Ha az adott utca a
többletpontokat megkapja, az utcák sorrendjén változtathat. Egy célszerő feltételt ki kell
kötniük, nevezetesen, hogy a befizetésnek csak akkor van sorrendváltoztató ereje, ha az az
önkormányzat aszfaltozási pályázat benyújtásáról szóló döntése elıtt legalább 15 nappal be
van fizetve. Ennek az az indoka, hogy idı kell a testületi döntésre elıkészítéshez.
A bizottság javasolja továbbá, hogy a rendelet 4. §. (3) és (4) bekezdésében az „…számított”
szó után tőzzék be a következı szövegrészt: „..a pályázatban résztvevı együttmőködıkre
jutó…”
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a rendelet-tervezetet a fenti pontosítások figyelembevételével.
A képviselı-testület 14 szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi r e n d e l e t e t
alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
24/2006. (……….) r e n d e l e t e :
A MAGÁNERİS LAKOSSÁGI ÚT- ÉS ÚTALAP
ÉPÍTÉSÉNEK SZERVEZÉSÉRİL
ÉS TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRİL
szóló 1/2004. (I. 20.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

6.) Prémium évek programban való részvétel
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság és
a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a határozati javaslatot.
VARGA LÁSZLÓ képviselı, az Oktatási, Mővelıdési és Kisebbségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság szintén támogatta az elıterjesztést.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
152/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Önkormányzata a Karacs Teréz Általános
Iskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló 3 fı
munkavállalónak a prémium évek programba történı
belépésével felmerülı személyi juttatás és munkáltatói
járulék kiadásaira költségvetési támogatást igényel. Békés
Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a feladatok
változásából adódó átszervezés következtében a
munkavállalók további foglalkoztatására nincs lehetıség.
Békés Város önkormányzata vállalja, hogy a programba
történı belépést megelızı hónapban meglévı havi átlagos
statisztikai állományi létszámát a programba történı
belépéstıl számított 18 hónapig nem emeli.
Határidı: intézkedésre azonnal
Felelıs: Pataki István polgármester
Palatinus Pál igazgató
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7.) Helyi értékvédelemrıl szóló tájékoztató
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság és
a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság is elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztés elfogadását.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
153/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a helyi értékvédelemrıl
szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Pataki István polgármester

8.) ÁMK igazgatójának kinevezése
VARGA LÁSZLÓ képviselı, az Oktatási, Mővelıdési és Kisebbségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság szakmailag is részletesen megtárgyalta a pályázatot, és az illetékes fórumok
véleményét is figyelembe véve javasolják Benéné Szeretı Hajnalka igazgatói kinevezését.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottság a
pályázatot törvényesnek minısítette. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a kiegészítésben szereplı határozati javaslatot.
A képviselı-testület 15 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
154/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2006. július 1. – július
31. közötti idıszakra megbízza, 2006. augusztus 1-tıl
2011. július 31-ig kinevezi Benéné Szeretı Hajnalkát a
Békés Városi Általános Mővelıdési Központ igazgatójává.
Garantált illetményét 280.000,- Ft, vezetıi pótlékát
45.080,- Ft-ban állapítja meg.
Határidı:
Felelıs:

intézkedésre azonnal
Pataki István polgármester
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9.) Ügyvezetık kinevezése
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság és
a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság mindkét ügyvezetı kinevezését támogatta.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön
szavazásra bocsátja a kiegészítésben szereplı határozati javaslatokat.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatokat hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
155/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Méri
Zoltánt a LISZ Kft (5630 Békés, Petıfi u. 21.)
ügyvezetıjévé nevezi ki 5 évre, megbízási jogviszonyban
2006. július 1. napjától.
Havi megbízási díját 260.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
156/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Békési
Mihályt a Békési Férfi Kézilabda Kft (5630 Békés, Jantyik
M. u. 21-25.) ügyvezetıjévé nevezi ki 1 évre, megbízási
jogviszonyban 2006. július 1. napjától.
Havi megbízási díját 70.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

10.) Helyi értékvédelmi pályázatok elbírálása
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
bizottság megtárgyalta a kérelmeket, és az elsı négy pályázó esetében javasolják a
támogatásokat, azonban az 5. szám alatt szereplı pályázónál azt állapították meg, hogy a
pályázat nem felel meg a helyi rendeletben foglalt feltételeknek, mivel nem külsı
megjelenésre kérte a Református Egyház a támogatást, hanem belsı festésre, villanyszerelési
munkára. Ezért a bizottság azt javasolja, hogy az elsı négy pályázó egyenként 250-250 eFt
támogatásban részesüljön.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Nem ért teljesen egyet a bizottság álláspontjával, mert egy
templom belsı része is a mőemlékvédelemhez tartozik.
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DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Egy lakás érthetı, hogy csak a külsı megjelenést
preferálják, de egy templom mint közintézmény bárki által látogatható, ezért úgy gondolja,
hogy megfelel a helyi rendelet feltételeinek ez a pályázat is.
TÓTH ATTILIA képviselı
: Szintén nem ért egyet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjával,
hiszen a templomot a város lakói belülrıl is látogatják, ezért belsı városképi megjelenése
igenis ugyanolyan fontos mint a külsı.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A város eddig is támogatta a templom felújítását egy millió Fttal, javasolja, most is szavazzák meg a 200 eFt-ot a belsı munkákra.
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
maga részérıl elfogadja a többség véleményét.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az eredeti elıterjesztésben szereplı támogatási javaslatokat.
A képviselı-testület 15 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
157/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete az építészeti értékek helyi
védelmérıl szóló 3/2000. (II. 18.) KT számú rendelet
alapján 2006. évben a helyi értékvédelem alatt álló és
utcaképi jelentıségő épületek szakszerő felújításának,
helyreállításának támogatására benyújtott pályázatok
alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:
1.)

Kovács Attila
Békés, Rákóczi u. 42.

200.000,- Ft

2.)

Guti Imre és Gutiné
Beinschrodt Erzsébet
Békés, Teleky u. 17.

200.000,- Ft

3.)

Oláh Zoltánné
Hajnal u. 44/1.

200.000,- Ft

4.)

Balogh László
Rákóczi u. 36.

200.000,- Ft

5.)

Békési Református Egyházközség
Lelkészi Hivatala
Hrsz.: 60

200.000,- Ft

Határidı:
Felelıs:

intézkedésre azonnal
Pataki István polgármester
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11.) Dr. Duliskovich Gábor háziorvos szerzıdése
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati
javaslatot.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság,
valamint a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság is támogatta a határozati javaslatot.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 15 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
158/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza Pataki
István polgármestert, hogy a Dr. Duliskovich Gáborral a
háziorvosi feladatok ellátására kötött szerzıdést 2006.
július 31. napjával szüntesse meg, és kössön szerzıdést a
területi ellátási kötelezettség szerinti háziorvosi feladatokra
a „DR. SZAKÁL ÉS TÁRSA Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társaság”-gal 2006. augusztus 1-jétıl a hatályos
jogszabályok alapján úgy, hogy a háziorvosi tevékenységet
a mőködtetési joggal rendelkezı dr. Duliskovich Gábor
lássa el, változatlan feltételekkel.
Határidı:
Felelıs:

intézkedésre azonnal
Pataki István polgármester

12.) Szakrendelések szüneteltetése
DR. RÁCZ LÁSZLÓ képviselı, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati
javaslatot.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
159/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelıintézet keretein belül mőködtetett bırgyógyászat,
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tüdıszakrendelés, reumatológiai, urológiai, neurológiai és a
szemészeti szakrendelések az érintett szakorvosok nyári
szabadsága alatt a mellékletben megjelölt idıpontokban
szüneteljenek.
A betegek sürgıs szakorvosi ellátását a szabadságok ideje
alatt mellékletben megjelölt szakrendelık látják el.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Pataki István polgármester

13.) Ady utca 3930/6. hrsz. közterületen létesítendı játszótér pályázata
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság és
a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a határozati javaslatot.
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
bizottság szintén egyetértett a határozati javaslattal.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
160/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete 58/2006. (III. 6.) sz.
határozatának második mondata helyébe a következı
szövegrész lép:
„Békés Város Önkormányzata 1 900 000 Ft önerıt
pénzben a 2006. évi költségvetésében a kisegítı
mezıgazdasági szolgáltatás szakfeladat terhére, további
500 000 Ft-ot közösségért végzett munka keretében
biztosít. Az igényelt támogatás mértéke bruttó 2 000 000
Ft (a beruházás teljes összegének 45,5%-a).”

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Pataki István polgármester

14.) A 14/2006. (III. 31.) rendelet módosítása
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság és
a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a rendelet módosítását.
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PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet, melyet az Ügyrendi Bizottság is támogatott.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
25/2006. (………….) r e n d e l e t e :
A PIACI ALAPON BÉRBEADOTT LAKÁSOK
LAKBÉRÉRİL
szóló 14/2006. (III. 31.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét
képezi.

15.) Adománygyőjtés
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: A Költségvetési Bizottság és
a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR képviselı: Biztos az a legjobb megoldás, ha téglát adnak? Nem jobb lenne
pénzt adni?
PATAKI ISTVÁN polgármester: Ezt kérdezték tılük, és nekik a tégla felelne meg, de errıl
még tárgyalnak velük. Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
161/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete 500.000,- Ft adományt
biztosít a gyergyószentmiklósi templom építéséhez. Az
összeg fedezete a be nem tervezett bevételek terhére
kerüljön kifizetésre.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Pataki István polgármester

16.) Békés Város Külterületi Szabályozási Terve
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
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A képviselı-testület 16 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
162/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete egyeztetése alkalmasnak
tartja a Békés Város Külterület Szabályozási Tervét és
Helyi Építési Szabályzatát.
Határidı: közremőködı hatóságoknak és szakhatóságoknak egyeztetésre megküldeni: azonnal
Felelıs: Csökmei László Erik városi fıépítész

17.) Békési Önkéntes Tőzoltó Egyesület kérelme
PATAKI ISTVÁN polgármester: Szóbeli kiegészítésében elıadja, a jogszabály még
Belügyminisztériumot ír, de mint tudjuk, az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumtól kell az állásfoglalást megkérni.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: Tegnap a Költségvetési
Bizottság és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést annak ellenére,
hogy késın érkezett be, ezért az elıterjesztett határozati javaslat elfogadását javasolják.
Kérdések - észrevételek:
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Néhány kiegészítést kíván tenni az elıterjesztéshez. Az
egyik az, hogy az önkormányzatnak egy fillérjébe sem fog kerülni az, hogy ez a köztestület
megalakuljon. A másik, ha a köztestület megalakul, az Önkéntes Tőzoltó Egyesület a
késıbbiekben természetesen nem igényli azt az önkormányzati támogatást, amit eddig mint
civil szervezet igényelt és kapott. A harmadik, hogy amennyiben igent mondana a kérelemre a
testület, abban az esetben az Önkéntes Tőzoltó Egyesület ebben az évben kapna kb. 5-6 millió
Ft-ot arra, hogy azokat a dolgokat, amik még hiányoznak ahhoz, hogy köztestületté váljon,
illetve hogy ık maguk ezeket az iratokat, engedélyeket beszerezzék. Továbbá a késıbbiekben,
ha megalakul a köztestület, valószínőleg 12 embernek tudnának munkahelyet biztosítani.
Tehát az önkormányzatnak nem kellene a zsebébe nyúlni ahhoz, hogy ez a dolog létrejöjjön.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Ha valaki garanciát vállal a Mészáros Képviselı Úr által
elmondottakra, akkor azt hiszi, hogy a képviselı-testületnek semmi problémája nincs,
azonban alapvetıen jogi problémáról van szó, ezért átadja a szót a címzetes fıjegyzınek.
MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes fıjegyzı: Tegnap bizottsági ülésen már
világosan kifejtette, és meg is beszélték, hogy elkésett a kérelem, azokkal az egyetértı és
támogató nyilatkozatokkal nincs felszerelve, amelyek szükségesek lennének. Hiába mondja ki
most a képviselı-testület, hogy létrehozza a köztestületet, nincsenek meg az illetékes
önkormányzatok hozzájárulásai, amelyeket be kell még szerezni. Azon kívül maga a
költségvetés tervezés is hibás, amire hivatkozott a Tőzoltó Egyesület. Azért javasolta, hogy
ahhoz, hogy túllendüljenek, kérdezzék meg azt a két szervezetet, hogy az illetékességi terület
módosításához legalább elızetesen is a támogatását adja. Ugyanis a tőzoltóságok mőködési
területe jogszabályban rögzített. Ahhoz, hogy ezt a mőködési területet megváltoztassák, ahhoz
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kell a 119/2006. (VII. 24.) számú Kormányrendeletben leírt összes létezı szervezet
véleményét, egyetértését beszerezni. Tehát nemcsak Békés várost érintené, hanem az
Egyesület által megjelölt négy kistelepülést is. Arról nem is beszélve, hogy az elkövetkezendı
három évben, ugyanúgy mint az elmúlt két évben, a kistérségi szintő feladatellátásra kell
felkészülni, melyet világossá tettek az elızı kormány érintett munkatársai, illetve a jelenlegi
kormányprogramban is. Azt is elmondta, hogy éppen a katasztrófavédelem és tőzvédelem a
legizgalmasabb területe az itteni kistérségnek, hiszen Gyomaendrıdre a szarvasiak járnak ki,
Köröstarcsára a szeghalmiak, a déli rész pedig a Békéscsabai Tőzoltósághoz tartozik. Attól
nem kell tartani, hogy a Békéscsabai Tőzoltóság a támogató javaslatát az illetékességi területe
szempontjából aggályosnak tartaná és ne adná ki, hiszen ez egy veszteséges terület, egyetlen
tőzoltóságot sem tudnak a normatív támogatásból fenntartani. Nem olyan egyszerő a kérdés,
hogy megalakítják a köztestületet és 5-6 millió Ft-tal elindítják és mőködtetik, hanem az
összes létezı szakmai, felszereltségi, képesítési és egyéb jogszabályoknak eleget kell tenni
ahhoz, hogy tüzet olthassanak, mert innentıl kezdve már nem önkéntes lenne, hanem ellátási
kötelezettséggel és felelısséggel járna.
Tehát nem a köztestület létrehozása a gond, hanem annak a majdani mőködtetése.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Amit Mészáros Sándor képviselı elmondott a
költségvetéssel kapcsolatban, az is csak ígéret.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Az érintett települések valószínőleg beleegyeznének. A
felkészüléssel kapcsolatban elıadja, az az 5-6 millió Ft amit megkapna a köztestület, arra is jó
volna, hogy jelenleg 18-19 fıt egyébként is beiskoláznak, megvan nekik az alapképzés, és egy
magasabb szintő képzésen esnek át, egy négy hónapos tanfolyamon. Tehát a képzettség,
illetve felszereltség nem lenne gond. Abban nem biztos, de meg lehetne kérdezni, hogy
valóban leküldik-e az 5-6 millió Ft-ot még az idén, ha megalakul a köztestület.
MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes fıjegyzı: Az a gondja, hogy a 119/1996.
(VII. 24.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti támogató javaslatok, egyetértı nyilatkozatok nem
állnak az Önkéntes Tőzoltó Egyesület rendelkezésére, és ezt június 30-ig továbbítani kellene.
Eddig az idıpontig pedig már nem tudják beszerezni ezeket.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás elıtt megállapítja, hogy idıközben Belleli Lajos képviselı elhagyta az üléstermet,
így a szavazásnál jelenlévı képviselık létszáma: 15 fı.
A képviselı-testület 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi
határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
163/2006. (VI. 29.) KT számú határozata:
Békés
Város
Önkéntes
Tőzoltó
Egyesületének
megkeresése, melyben önkéntes köztestületi tőzoltóság
felállítását kezdeményezi, az Önkéntes tőzoltóságokra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.)
Korm. rendelet 9. §-a alapján elkésett, mivel a
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jogszabályban szereplı határidıig a kérelemhez szükséges
támogató javaslatokat nem lehetséges beszerezni.
Békés Város Önkormányzata felkéri polgármesterét, hogy
az önkéntes köztestületi tőzoltóság megalakítása érdekében
szerezze be a leendı mőködési területre esı
önkormányzatok szándéknyilatkozatát, valamint kérje meg
a megyei tőzoltóparancsnok, illetve a Belügyminisztérium
elızetes véleményét.
Határidı:
Felelıs:

értelemszerően
Pataki István polgármester

PATAKI ISTVÁN polgármester: Bejelenti, hogy a testület 144/2006. (VI. 29.) 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 meghatározottak szerint külön jegyzıkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a testület n y í l t ülésen folytatja munkáját a
bejelentések, interpellációk tárgyalásával.
Interpellációkra adott válaszok:
- Izsó Gábor interpellációjára adott válasz – Békés-Dánfok Többcélú Sportkomplexum
pályázati elıkészítése
PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a választ.
IZSÓ GÁBOR képviselı: Nem fogadja el a választ, mivel a beruházás pénzügyi hátterével
nem volt tisztában. A közbeszerzési eljárás kimenetelét elıre lehetett látni.
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel a képviselı nem fogadta el a választ, felkéri a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy vizsgálja ki az ügyet.
- Mészáros Sándor interpellációira adott válaszok
- Zsilip utca 15/1. elıtti csapadékvíz-elvezetés
- Mázsaház mőködése
PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselıt, hogy elfogadja-e a válaszokat.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A Zsilip utcával kapcsolatos választ csak úgy fogadja el,
hogy meg kell csinálni.
A mázsaház mőködésével kapcsolatos választ elfogadja.
Bejelentések - interpellációk:
- TÓTH ATTILA képviselı: Mi van az agrárinnovációs központ építésével? A város miért
nem lép ebben az ügyben? Nem hiszi el, hogy mint tulajdonos semmit nem tudnak csinálni.
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- Történt-e lépés az Élıvíz-csatorna vízminıségével kapcsolatban? Katasztrofálisan néz ki.
- MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A Tündér utcában lévı háromszög aszfaltozására
korábban ígéret hangzott el. Mikorra fog elkészülni?
- A Szabó D. és Révész utcák ívbıvítésének aszfaltozása mikorra készül el?
- A Bajza utcai bölcsıde utcájában még földút van, ez a város szégyene, meg kellene csinálni.
- Andor – Fülöp - Pásztor utcákban mikor készül el az útalap?
- A Pacsirta utca túlsó végétıl befelé a szennyvízelvezetés mikor valósul meg?
- Készült-e számítás arra vonatkozóan, hogy a várható gázár- és egyéb emelések hogyan
befolyásolják a város ez évi költségvetését?
- A téglagyárnál jó minıségő agyag van még mindig. Ha a gyár nem is üzemel, a bányászati
jogot nem kellene visszaadni.
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

