
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. augusztus 31-én tartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, 
 Ásós Tibor, Belleli Lajos, Bondár Gábor, Dr. Gosztolya Ferenc, 
 Izsó Gábor, H. Kovács Judit, Kökéndy József, Szalai László, 
 Tóth Attila, Varga László képviselık 
 
 Molnárné Dr. Tarkovács Márta címzetes fıjegyzı 
 Dr. Baji Mihály aljegyzı 
 Sztankó János Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete 

Pap Zsolt Élıvíz-csatorna élıvilág védelmének napja 
kezdeményezıje 

 Palatinus Pál Karacs Teréz Általános Iskola igazgatója 
 Erdısné Sági Mária Városi Könyvtár igazgatója 
 Séner Jánosné Eötvös József Általános Iskola  
 Hegedősné Kocsis Ildikó Dr. Hepp Ferenc általános iskola 
 Illés Lajos Békési Tükör 
 Szőcs Nóra Békési Kistérségi Társulás 
 Váczi Julianna Pénzügyi Osztály vezetıje 
 Sebestyén Sándor Pénzügyi Osztály osztályvezetı 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 

 Márkus Katalin Titkársági és Szervezési Osztály vezetıje 
 Csökmei László Erik városi fıépítész 
 Dr. Takács Éva jogi munkatárs 
 Salamon Anikó sajtóreferens 
 Sápi András, Rostás István, Csikós Józsefné, Barna Barbara, 
 Kiss Tamás, Ilyés Péter a Polgármesteri Hivatal munkatársai 
 meghívottak 
 
Igazoltan távolmaradt: Albert Sándor, Baukó József, Csibor Géza, Erdıs Norbert, 
 Mészáros Sándor, Dr. Rácz László, 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 testületi ülés határozatképes, mivel a képviselık 
többsége, 12 fı jelen van.  
 
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal, hogy a IV/9-18-ig, illetve 
a IV13, 26, 27, 28. és 30. 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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Egyidejőleg javasolja, hogy a IV/8. sorszámú egyéb elıterjesztést (Dánfoki sportkomplexum 
közbeszerzési kiírása), és a III/2. sorszámú elıterjesztéshez mellékelt, utak aszfaltozásának 
sorrendjére vonatkozó rendelet-módosítást vegyék le a mai ülés napirendjérıl, mivel 
bizottsági üléseken új szempontok merültek fel, ezért ezen témák ismételt elıkészítése vált 
szükségessé.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását a fenti 
javaslatokkal együtt.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
178/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2006. augusztus 31-i 
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1.) Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti  
 fontosabb eseményekrıl, értekezletekrıl, ennek 
 keretén belül tájékoztató az ÖKOVÍZ – az Élıvíz- 
 csatorna ökológiai turisztikai állapotának javítása 
 projektrıl 
 Elıterjesztık:  Pataki István polgármester 
    Sztankó János a Közép-Békési 
    Települések Vízvédelmi 
    Egyesülete részérıl 
 
2.) Beszámoló Békés Város 2006. évi költségvetésének I.  
 félési teljesítésérıl 
 Elıterjesztı:  Pataki István polgármester 
 
3.) Beszámoló az útépítési programról 
 Elıterjesztı:  Pataki István polgármester 
 
4.) Bejelentések, interpellációk 
 
Egyidejőleg a IV/9-18-ig, a IV/23, 26, 27, 28, 30. sorszámú 
egyéb elıterjesztések tárgyalására   z á r t   ülést rendel el. 
 
A IV/8. sorszámú, a Dánfoki sportkomplexum 
közbeszerzési kiírására vonatkozó, illetve a III/2. sorszámú 
elıterjesztés mellékletét, az utak aszfaltozási sorrendjére 
vonatkozó rendelet-módosítás tárgyalását  l e v e s z i   a 
mai ülés napirendjérıl.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pataki István polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA: Tájékoztató a képviselı-testület két ülése közötti fontosabb 
 eseményekrıl, értekezletekrıl 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Az írásos elıterjesztéshez mellékelték Pap Zsolt nyílt 
levelét, melyben Békés Város választópolgárainak egy csoportja nevében kezdeményezi, 
hogy minden év április hó 14. napját nyilvánítsák az Élıvíz-csatorna (Ó-Fehér-Körös) 
élıvilág védelmének napjává. Kéri, hogy az itt fel nem sorolt képviselık is csatlakozzanak és 
támogassák a kezdeményezést.  
 
Köszönti Sztankó János urat,  és felkéri, hogy röviden ismertesse az ÖKOVÍZ- Az Élıvíz-
csatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása projektet.  
 
SZTANKÓ JÁNOS a Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete részérıl: Röviden 
ismerteti, hogyan érinti Békés Várost az ÖKOVÍZ INTERREG IIIA Programja, amely az 
alapítóknak, így Békésnek is a sikerprogramja. Ez a program a három város kapcsolatát, 
gazdasági, turisztikai  lehetıségeit javítja, érinti.  
 
Prezentációs elıadás keretében bemutatja a programot. Egy INTERREG IIIA pályázaton 
nyerte a Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete ezt a támogatást, amely az 
Európai Uniós program, és a határmenti együttmőködést segíti, különbözı területeken nyújt 
támogatást.   
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy elkészült  az Új 
Magyarország Program második olvasata, amelyet tegnapelıtt tárgyalta  egy konferencia 
Kecskeméten, és ott  nyilvánosságra hozták, hogy a békéscsabai szennyvíztisztító és 
csatornázás szerepel azon projektek között, amelyek elıkészítését elrendelte a kormány, és 
véleménye szerint ez hoz majd jelentıs változást az Élıvíz-csatorna állapotában.  Sajnálatos, 
hogy ennek az elıkészítése 2010 körül fejezıdik be, de örvendetes, hogy egyáltalán elkészül.  
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
IZSÓ GÁBOR képviselı: Kérdése, hogy a beruházás befejezése után a turisztikai mozgalom 
elindítása az egyesület, vagy az önkormányzatok feladata lesz? 
 
TÓTH ATTILA  képviselı: A Körösök, az Élıvíz-csatorna ügye már nagyon régi kérdés. 
Véleménye szerint a vízminıség visszaállítása az elsıdleges feladat. Várhatóan mikor lesz 
olyan a vízminıség, hogy az élıvilág megmarad benne, illetve télen be tud fagyni?  
 
SZTANKÓ JÁNOS: Az egyesület közremőködı, koordináló szerepet vállal a turisztikai 
hasznosításban, forrásai szőkösek. Kéri, hogy bármilyen más pályázati lehetıséget is 
ragadjanak meg az önkormányzatok. 
 
VARGA MELINDA  : Elsıdleges feladat most a vízpótlás megoldása, nem a turisztikai 
hasznosítás. Ennek érdekében a szivattyútelep megépítése hozhat jelentıs elırelépést, 
melyen fáradoznak. 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Támogatni fogják a második 
ütem megvalósítását is.  
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Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a két ülés közti 
tájékoztatók elfogadását a vitában elhangzottakkal együtt.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
179/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a két ülése fontosabb 
eseményekrıl, értekezletekrıl szóló tájékoztatót az oktatási 
intézmények szervezetének racionalizálásáról, valamint az 
ÖKOVÍZ – az Élıvíz-csatorna ökológiai turisztikai 
állapotának javítása projektrıl szóló tájékoztatást a vitában 
elhangzottakkal együtt tudomásul veszi.  
 
Egyidejőleg Békés Város választópolgárainak egy 
csoportja kezdeményezésére minden év április 14. napját 
az Élıvíz-csatorna (Ó-Fehér Körös) élıvilág 
védelmének napjává nyilvánítja.  
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester 
 

 
NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi  
 költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke: Békés Város 2006. I. félévi 
bevétele 2.057 MFt volt, a tervezett 53,97%-a volt, a kiadása ennél kevesebb, 1.923 MFt, a 
tervezett 50,44%-a. A számokból látható, hogy a bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokra, 
így hitelfelvételre nem volt szükség. Az intézmények jól gazdálkodtak, bevételeik az 
idıarányost meghaladóan 57,71%-ban teljesültek. Eddig  101.102 EFt-ot fordítottak 
fejlesztésre, beruházásra, ez az összeg a II. félévben jelentıs mértékbe emelkedik, hiszen több 
ekkor valósul meg, illetve történik meg a pénzügyi elszámolása. Pl. hidak megépítése, 
útalapok létesítése, utak aszfaltozása, galéria felújítása, turisztikai fejlesztések, piac lefedése. 
Az önkormányzat I. féléves gazdálkodása megfelel a tervezettnek, vagy kicsivel kedvezıbben 
is alakult annál. Az intézmények mőködésének feltételei év végéig biztosítva vannak. 
Többletbevételek, fel nem használt tartalékok, pénzmaradványok fedezetet biztosítanak a 
beruházásokra, intézményi programokra, egyes többletkiadásokra. A Költségvetési, valamint 
a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke is jelezte, hogy a bizottság 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja elsıként az elıterjesztett 
határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 9 szavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
180/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2006. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl készített 
beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pataki István polgármester 
 

PATAKI ISTVÁN polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.  
 
Megállapítja a szavazás eredményét: 9 igen, 3 tartózkodás, mely alapján kimondja a testület 
határozatát: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
181/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a minısített többségő 10 
igen szavazat hiányában nem fogadja el a 2006. évi 
költségvetésrıl szóló 3/2006. (II. 24.) számú rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet.  
 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester 
 
 
 

NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló az útépítési programról 
 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem 
hangzott el, szavazásra  bocsátja az elfogadását.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
182/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete az útépítési programról 
szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA: E g y é b   e l ı t e r j e s z t é s e k 
 
1.) Kisebbségi SZSZB tagok megválasztása, SZSZB-k aktualizálása 
 
MOLNÁRNÉ DR. TARKOVÁCS MÁRTA címzetes fıjegyzı: Szóbeli kiegészítésében 
tájékoztatja a testületet, hogy a jelöltajánlás során összeférhetetlenség következett be Sós 
Béláné személyében, ezért helyette az 1. sz. póttagot, Lipcsei János javasolja tagnak 
megválasztani, ha ı nem vállalja, akkor a 2. sz. póttagot, Gyırfiné Fábján Zsuzsannát. 
 
A jelöltajánlás határideje szeptember 8-án jár le, ha újabb összeférhetetlenségi eset állna elı, 
azt jelezni fogja a testületnek.  
 
PATAKI  ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön 
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatokat.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
183/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete megválasztja a települési 
kisebbségi önkormányzat képviselık választásának 
lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottság  tagjainak 
 
 1.) Csikós Mihályné  Békés, Bocskai u. 41. sz. 
 2.) Lipcsei János Békés, Dió u. 14. sz. 
 3.) Balázs Imre Békés, Gát u. 5. sz. 
 4.) László Jánosné Békés, Hunyadi u. 24. sz. 
 5.) Kovács Sándor Békés, Gát u. 33. szám alatti lakosokat 
 
Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztja: 
 
 1.) Gyırfiné Fábján Zsuzsanna Békés, Hargita u. 12.  
 
szám alatti lakost. 
 
Felelıs:   Molnárné dr. Tarkovács Márta címzetes fıjegyzı 
Határidı: Azonnal 

 
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
184/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
a.) A képviselı-testület az alábbi Szavazatszámláló 
Bizottsági tagok, póttagok megbízatását (lemondás, 
összeférhetetlenség, lakcím változás miatt) visszavonja. 
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 Berczi Imre Békés, Rózsa u. 9. sz. 4. sz. szav.kör 
póttag 

 Sós Béláné  Békés, Csokonai u. 5. sz.9. sz. szav.kör 
tag 

 Csikós Mihályné Békés, Bocskai u. 41. sz. 19. sz. 
szav.kör tag 

 
b.) A Képviselı-testület 
 
 Sebestyén Imre  Békés Bánát u. 12. sz. alatti lakost 

megválasztja a 4. sz.  szavazókör 2. sz.póttagjának 
  Kiss Katalin Békés, Darab u. 4. sz. alatti lakost 

megválasztja a 9. sz  szavazókör 1. sz. póttagjának. 
 Darvasi Jánosné  Békés, Tölgyfa u. 4.sz.alatti lakos 

póttagságát a 9. sz.  szavazókörben visszavonja és 
átteszi tagnak. 
Kállai László Békés, Summás u. 10. szám alatti lakost   
megválasztja a 19.   sz.           
  szavazókör 2. sz. póttagjának. 

 Sztraczinszki Andrásné   Békés, Summás u. 12. sz. alatti 
lakos póttagságát  a 19.   sz. szavazókörben visszavonja, és   
átteszi tagnak. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Molnárné dr. Tarkovács Márta címzetes fıjegyzı 
 

 
2.) Szociális rendelet módosítása 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke:  A Költségvetési, valamint a 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottság 
szintén elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-
tervezetet.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t  alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
26/2006. (............)  r e n d e l e t e :  

 
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, ELLÁTÁSRÓL  

ÉS EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL, 
VALAMINT A GYERMEKVÉDELEMR İL 

szóló 5/1995. (III. 3.) KT számú rendelete 
m ó d o s í t á s á r ó l 
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A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.  

 
 

3.) Köztisztviselık juttatásairól szóló 28/2001. (VIII. 31.) számú rendelet módosítása 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke:  A Költségvetési, valamint a 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottság 
szintén elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-
tervezetet.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t  alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
27/2006. (............)  r e n d e l e t e :  

 
BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN 

DOLGOZÓ KÖZTISZTVISELİK, 
KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ 

ÜGYKEZELİK SZÁMÁRA ADHATÓ 
JUTTATÁSOKRÓL, ILLETVE A 

NYUGÁLLOMÁNYÚ KÖZTISZTVISELİK  
TÁMOGATÁSÁRÓL 

szóló 28/2001. (VIII. 31.) KT számú rendelete 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 

képezi.  
 

 
4.) Vagyonrendelet módosítása 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke:  A Költségvetési, valamint a 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottság 
szintén elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett rendelet-
tervezetet.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  r e n d e l e t e t  alkotja:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
28/2006. (............)  r e n d e l e t e :  
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AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON 
SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

szóló 6/1993. (II. 25.) KT számú rendelete 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 

képezi.  
 

5.) Szándéknyilatkozat testvérvárosi kapcsolat létrehozásáról Magyarittabé településsel 
 
BONDÁR GÁBOR képviselı, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  A 
Bizottság támogatta az elıterjesztést. 
  
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Javasolja úgy 
pontosítani a határozati javaslatot, hogy testvértelepülési kapcsolat létrehozása szerepeljen, 
mivel Magyarittabé nem város. 
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
IZSÓ GÁBOR képviselı: Kérdése, milyen gyakorlati lépések, elgondolások vannak a 
testvértelepülési kapcsolat felvételérıl? 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester:  A Városvédı és Szépítı Egyesület kezdeményezte a 
kapcsolatfelvételt, és most a Madzagfalvi Napokon találkoznak elıször, gazdasági, kulturális, 
egyházi kapcsolatban gondolkodnak, pl. azt kérték, hogy az ottani néptánccsoportot magyar 
tanárok tanítanák magyar táncra. 
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti pontosítással szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi  határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
185/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza Pataki 
István polgármestert, hogy a szerbiai Magyarittabe 
településsel testvértelepülési kapcsolat létrehozása céljából 
a mellékelt szándéknyilatkozatot aláírja. 
 
Határidı:  értelem szerint 
Felelıs:  Pataki István polgármester 

 
 

6.) Együttmőködés a Közép-békési Centrumban 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke:  A Költségvetési, valamint a 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
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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 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
186/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
1. Békés Város Képviselı-testülete megismerte és támogatja a 

Közép-Békési Centrum regionális fejlesztési alpólus fejlesztési 
koncepcióját, egyúttal határozott szándékát fejezi ki a 
Békéscsaba Megyei Jogú Várossal és Gyula Várossal való 
további szoros együttmőködés iránt. 

2. Békés Város Képviselı-testülete megismerte és elfogadja a 
Közép-Békési Centrum fejlesztési alpólusnak a Szeged Biopolisz 
programhoz kapcsolódó projektjeit. 

3. Békés Város Képviselı-testülete kéri a Szeged Biopolisz 
program döntéshozó testületét, hogy a fejlesztési projektek 
véglegesítésénél a területi elvek érvényesülése érdekében legyen 
figyelemmel a Közép-Békési Centrum fejlesztési programjaira, 
projektjeire, azokat építse be a program megfelelı moduljaiba. 

4. Békés Város Képviselı-testülete kéri a Dél-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsot és annak munkaszervezetét, a DARFT 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-t, hogy tegyenek mindent 
annak érdekében, hogy regionális fejlesztési alpólusként és 
fejlesztési mintarégióként a Közép-Békési Centrum nevesítve, 
önálló intézkedésként szerepeljen a Dél-Alföld Regionális 
Operatív Programjában, illetve az ahhoz kapcsolódó Regionális 
Akciótervben. 

5. Békés Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Közép-
Békési Centrum együttmőködés szervezeti háttereként a Közép-
Békési Területfejlesztési Önkormányzati  Társulás szolgáljon. 

 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester  

 
 

7.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke:  A Költségvetési, valamint a 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
 
VARGA LÁSZLÓ képviselı, az Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Kisebbségügyi Bizottság 
elnöke: A bizottság szintén támogatta a határozati javaslatot.  
 
PATAKI  ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
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A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
187/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Önkormányzata csatlakozik a 2007-re 
meghirdetett Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírást a 
Városházi Krónikában teszi közzé. A támogatás forrását 
Békés város 2007. évi költségvetésében a szociális 
támogatások keretén belül biztosítja. 
 
Határidı:  ütemterv szerint 
Felelıs:  Békés Város Polgármestere 
 Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi  
 Bizottság  elnöke 
 Oktatási, Mővelıdési és Kisebbségügyi  
 Bizottság elnöke 
 

 
8.) Sportcsarnok tetıhéjalásának cseréje, I. ütem 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke:  A Költségvetési, valamint a 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a 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 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
188/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a Városi Sportcsarnok 
tetıhéjalása cseréjének I. ütemére bruttó 4,5 millió forint 
keretet biztosít a többletbevételek terhére.  
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Pataki István polgármester 
 
 

9.) 2006. évi költségvetésben tervezett kamatmentes kölcsön elıirányzatának módosítása 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke:  A Költségvetési, valamint a 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
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PATAKI  ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot az írásos bizottsági kiegészítés 
figyelembevételével.  
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
189/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2006. évi 
költségvetésében tervezett 21.500 EFt kamatmentes 
kölcsön elıirányzatát 5.000 EFt-tal kiegészítve, 26.500 
EFt-ra módosítja. A pótelıirányzat fedezete az 
önkormányzat 2006. évi teljesített felhalmozási 
többletbevétele. Az ezzel kapcsolatos költségvetési rendelet 
módosítását a következı 2006. évi költségvetést módosító 
rendelet alkotásakor kell megtenni.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pataki István polgármester 
 
 

10.) Alapító Okirat módosítása 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Költségvetési Bizottság elnöke:  A Költségvetési, valamint a 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
VARGA LÁSZLÓ képviselı, az Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Kisebbségügyi Bizottság 
elnöke: A bizottság is megtárgyalta és szintén elfogadásra javasolja az alapító okirat 
módosítását. 
 
PATAKI  ISTVÁN polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottság 
szintén egyetért a javaslattal.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati 
javaslatot. 
  
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
190/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
1. A Békés Város Képviselı-testülete 149/2006. (VI. 29.) KT számú határozatával elfogadott 
Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapító Okirata 2. pontja helyébe az 
alábbi 2. pont lép: 
 

„2. Az alapított intézmény: 
a./ Neve:  

Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 
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b./  Székhelye:  
5630 Békés, József A. u. 12. 

 
 Telephelyei: 

5630 Békés, Petıfi u. 42.  
5630 Békés, Csabai u. 18.  
5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51. 
5641 Tarhos, Petıfi u. 66. 

 
c./ Típusa: 

   alapfokú oktatási intézmény     
   szakágazat:  8010 
   alapvetı szakfeladat:  801214  
 

d./ Évfolyamok száma:   8 
 

e./ Tanulócsoportok száma:   34 
    Békés:  26 
    Tarhos:   8 
 

f./ Mutatószámai: 
Férıhelyek száma:    850 

    Békés:  650 
    Tarhos: 200 
 

Felvehetı tanulók száma:  1020 
    Békés:  780 
    Tarhos: 240 
 

g./ Beiskolázási körzete:  Békés Város és Tarhos Község közigazgatási területe 
 

h./ Törzsadatai: 
 OM azonosító: 028251 
   Törzsszáma : 343 183  
   PIR azonosító:  343183-0-00  
   KSH területi számjel:  04 09760” 
 
2. Békés Város Képviselı-testülete a 149/2006. (VI. 29.) KT számú határozatával elfogadott 
Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapító Okirata 6. pontjából (intézmény 
rendelkezésére bocsátott ingatlanok) törli a 816. helyrajzi számú, Békés, Petıfi u. 41. sz. alatti 
ingatlant. 
 
Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Pataki István polgármester 

 
 
11.) Murony-Békés közti vasútvonal 
 
PATAKI  ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot. 
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A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
191/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza 
Polgármesterét, hogy a Murony-Békés közti vasútvonal 
megszüntetésével kapcsolatban a mellékelt levélben 
keresse meg a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pataki István polgármester 
 
 

12.) Díszpolgárok Emléktáblája 
 
PATAKI  ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot. 
  
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
192/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Képviselı-testülete méltó helyen, és 
nyilvánosan megörökíti díszpolgárainak személyét. 
 
Felkéri Oktatási, Mővelıdési Ifjúsági és Kisebbségügyi 
Bizottságát, hogy tekintse át a díszpolgárok névsorát.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pataki István polgármester 
 
 

13.) Gyógycentrum létrehozása 
 
PATAKI  ISTVÁN polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot. 
  
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
193/2006. (VIII. 31.) KT számú határozata:  

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EGT és 
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében 
meghirdetett pályázati felhívásra önálló projekttel a Békés 
Városi Gyógycentrum kialakítására. A pályázat célja a 
lakosság színvonalas egészségügyi ellátását biztosító, 
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rentábilisan üzemeltethetı gyógycentrum létrehozása 
korszerő infrastruktúrával, a gyógyulást elısegítendı 
csendes és családias légkörő környezetben.  
Az 3 528 765 € összköltségő beruházáshoz az igényelt 
támogatás 2 999 450 €. A szükséges 529 315 € önerıt 
Békés Város Képviselı-testülete 2007. és 2008. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs: Pataki István polgármester 
Határidı: Pályázat benyújtására 2006. szeptember 30. 
 

 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Bejelenti, hogy a testület 178/2006. (VIII. 30.) KT számú 
határozatával elrendelt  z á r t   ü l é s    tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 
ülésterem elhagyására.  
 
A zárt ülésrıl az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelıen külön jegyzıkönyv készült.  
 
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a testület   n y í l t   ülésen folytatja munkáját, 
elsıként a lakások bérletérıl szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot teszi fel 
szavazásra, amely a zárt ülésen elızıleg tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban vált 
szükségessé.  
 
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi   r e n d e l e t e t   
alkotja:  
 

 Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
29/2006. (……….)  r e n d e l e t e :  

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETÉRİL 

szóló 3/1994. (II. 11.) rendelet 
 m ó d o s í t á s á r ó l 

 
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyv mellékletét 

képezi.  
 
 

Interpellációkra adott válaszok: 
 
- Mészáros Sándor és Vámos László képviselı interpellációira adott válaszok 
 
A képviselık nincsenek  jelen. 
 
- Tóth Attila képviselı interpellációira adott válaszok 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselıt, elfogadja-e a válaszokat.  
 
TÓTH ATTILA  képviselı: Az elsı választ elfogadja. 
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A második választ az agrárinnovációs központ építésével kapcsolatban nem fogadja el, mert 
négy év óta húzódik az ügy, és nem érti meg, miért nem tudnak érvényt szerezni az 
önkormányzat érdekének.  
 
PATAKI ISTVÁN  Polgármester: Amíg a bírósági eljárás folyamatban van, addig nem tudnak 
lépni.  
 
- Izsó Gábor képviselı interpellációjára adott válasz bizottsági kivizsgálása 
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Megkérdezi a képviselıt, elfogadja-e a bizottsági 
kivizsgálás eredményével.  
 
IZSÓ GÁBOR képviselı: Nem ért egyet a bizottság döntésével, de tudomásul veszi. 
 
Kérdése polgármester úrhoz, hogy a Dánfoki beruházás ügyét miért nem tárgyalják a mostani 
ülésen? Miért javasolta a napirendrıl történı levételét?  
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Azért, mert további adatok szükségesek még. Felvetıdött 
bizottsági ülésen, hogy pontosan milyen módon kerülnek módosításra a feltételek, pl. mőszaki 
tartalom mely része, stb. A tender kiírása nincs határidıhöz kötve, az elızetes tárgyalások 
során úgy tőnik, hogy az összeg nagysága olyan, hogy lehet kivitelezıt találni. Az üzemeltetı 
személyét kell kiválasztani.  
 
B e j e l e n t é s e k   -   i n t e r pe l l á c i ó k : 
 
- IZSÓ GÁBOR képviselı: Tegnap már a bizottsági ülésen is megkérdezte, most is felteszi a 
kérdést az értékesített OTP részvényekkel kapcsolatban. A részvényeket 2001-es árfolyamon 
adták el, mivel 2001. március 31-ig nem történt meg a részvények elektronikus átváltása. 
Miért nem idei árfolyamon adták el?  
 
PATAKI ISTVÁN polgármester: Levelet írtak az OTP Rt-nek és a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének, hogy vizsgálják ki az ügyet. Még választ nem kaptak.  
 
Mivel további 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  


