
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott nyílt  üléséről.  

 

Az ülés helye:  Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) 

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor János, Deákné 

Domonkos Julianna, Barkász Sándor, Balázs László, Mucsi András, Koppné 

Dr. Hajdu Anikó,Rácz Attila, Szalai László, képviselők 

  

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Uhrin Anna aljegyző  

 Dr. Juhász Csilla jogász 

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Vad Péter Békés Tv 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Bimbó Mária osztályvezető  

 Kálmán Tibor sportreferens  

 Sápi András intézményi referens  

 a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

 meghívottak  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.41 h 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11 

képviselőből 11 képviselő jelen van. A napirend megszavazása előtt egy bejelentést kíván 

tenni. Az elmúl két képviselő-testületi ülésen napirend előtti felszólalásban kérték az 

építményadó eltörlését. A képviselő-testület nem tűzte napirendre a rendelet módosítást, 

tekintettel arra, hogy ehhez bizottsági véleményezés és írásos előterjesztés szükséges. Írásos 

előterjesztés nem érkezett. Amennyiben indítványukat a képviselők fenntartják, akkor azt az 

SZMSZ-nek megfelelően terjesszék elő, és a következő képviselő-testületi ülésen napirendre 

kerül a javaslatuk.    

 

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyalják 

meg, új napirendi pontként javasolja felvenni IV/29. sorszámmal „A 08. számú felnőtt 

háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele”, IV/30. sorszámmal „Közbeszerzési eljárás alá 

tartozó pályázatos beszerzések 2015.”, IV/31. sorszámmal „Bélmegyer község lakosai 

fogászati ellátásnak biztosítása iránti kérelem elbírálása”,  valamint IV/32. sorszámmal „Dr. 

Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézmény-vezetői 

pályázatok véleményezése” tárgyú előterjesztéseket. Javasolja, hogy a napirendi pontokat ezt 

követően kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyalják meg, azzal az eltéréssel, hogy az 

új napirendi pontként felvett IV/29., IV/30. és a IV/31. sorszámú előterjesztéseket a IV/23. 

sorszámú előterjesztést követően tárgyalják meg.  A IV/21., IV/22. és a IV/23. sorszámú 

előterjesztések esetén nyilvános ülést javasol. Zárt ülésen kell tárgyalni a IV/24-IV/28. és a 

IV/32. sorszámú előterjesztéseket. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Javasolja, hogy a I/2. napirend után a képviselő-testület vegye 

napirendre az építményadóról szóló 32/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet visszavonását. 

Erről az SZMSZ értelmében névszerinti szavazást kér. Az ügy fontossága miatt kéri a 

napirendre vételt. Elmondja, hogy több mint 6000 aláírás gyűlt össze az építményadó ellen. 
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Elmondja, hogy kész az írásos előterjesztés amely így hangzik: Békés Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendre veszi és visszavonja az építményadóról 

szóló 32/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendeletét. Amennyiben sürgősséggel tárgyal meg 

valamit a képviselő-testület abban az esetben nem szükséges bizottsági állásfoglalás. Az 

építményadó átgondolatlan és előkészítetlen. Két hét alatt három változata volt. Ez az adó a 

szemétszállítási díjjal megnöveli a vállalkozók és a lakosság terheit. A bevezetése azzal lett 

indokolva, hogy kell a pénz szociális segélyre. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Javasolja, hogy a IV/21., IV/22. és a IV/23. sorszámú 

előterjesztéseket nyilvános ülésen tárgyalják. Napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólásnál 

nincsen időkorlát, erről az SZMSZ-is így rendelkezik. Támogatja az építményadó mostani 

megtárgyalását. Kéri, hogy névszerinti szavazással vegye napirendre ezt a javaslatot.  

    

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Az SZMSZ értelmében sürgősségi indítványt elő lehet 

terjeszteni, ha annak az oka meg van jelölve. A rendelet módosítást minden esetben írásban 

kell benyújtani. A rendelet tervezetet előkészítésében a polgármesteri hivatal kijelölt szerve 

köteles, hogy részt vegyen, bizottságnak pedig véleményezni kell az SZMSZ alapján.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: A JOBBIK továbbra is fenntartja a véleményét, és 

elhamarkodottnak tartja az építményadót. Kérik, hogy vonják vissza ezt a rendeletet. 

Elmondja, hogy június 5-én a JOBBIK megemlékezést tart.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az SZMSZ-ben két helyen van szabályozva a hozzászólások 

mértéke. Elmondja, hogy ő a napirendhez szólt hozzá amit az SZMSZ nem szabályoz. Tehát a 

polgármester úr nem megfelelően vonta meg tőle a szót. Kéri az itt elhangzottak hanganyagát 

és jegyzőkönyvi kivonatát, mert a kormányhivatalhoz kíván fordulni. Nem engedték, hogy 

végigmondja amit szeretett volna. Az SZMSZ szerint ezt folytatni fogja, valamint az ügyrendi 

hozzászólás mértéke sincsen szabályozva. Itt nem rendelet tervezet elkészítéséről van szó 

hanem visszavonásról. Véleménye szerint a Jobboldali Összefogás cserbenhagyta a választóit, 

hiszen adócsökkentést ígértek, utána pedig növelték ezeket a terheket. Takarékoskodnia 

kellene a városvezetésnek. A kommunális adó 8 év alatt 5.000 forintról 21.000 forintra 

emelték. Arra kéri a polgármester urat, hogy gondolja végig ezt az adóügyet. A békésiek nem 

kedvezményeket szeretnének, hanem, hogy vonják vissza ezt az adót.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Véleménye szerint nem egyformán értelmezik az SZMSZ-t 

Szalai László képviselővel. Az SZMSZ 12. §. (2) alapján a napirendi pontok előtt két percben 

lehet hozzászólni, hiszen még nincsen elfogadott napirend. A képviselő-testület rendeletben 

fogadta el az építményadóról szóló rendeletet, tehát csak rendelettel lehet hatályon kívül 

helyezni vagy visszavonni. Itt tehát rendelet módosításnak kellene történnie, amire az SZMSZ 

szintén konkrét szabályokat ír elő.   

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ő a napirendhez szólt hozzá és nem napirend előtt. A 

parlamentben is létezik napirend előtti hozzászólás. Állásfoglalást fog kérni a 

kormányhivataltól. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Az építményadóval kapcsolatban a lakosság azt kéri, hogy az 

legyen visszavonva. Az összegyűlt aláírások száma meghaladja azt a szavazatszámot amelyet 

a Jobboldali Összefogás kapott arra, hogy vezessék a várost. Felelős városvezetőként el 

kellene gondolkodni az építményadóval kapcsolatban. Ezt a kérdést napirendre kell venni. A 

rendelet tervezet pedig csak pár szóból áll. A kérdés az, hogy a képviselő-testület napirendre 

veszi-e ennek a megtárgyalását. A Jobboldali Összefogásnak el kell gondolkoznia azon, hogy 

van-e még felhatalmazása a város vezetésére.   
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BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint ez egy szerencsés téma az ellenzéknek. 

Amennyiben ő holnap a vállalkozókat megkeresné, hogy az iparűzési adó mértéke nulla 

legyen, abban az esetben őt is mindenki támogatná. El lehet vinni ezt a dolgot ebbe az irányba 

de akkor nem lesz a városnak bevétele. A városnak gazdálkodnia kell.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 12. § (1) szerint a napirend felvételéről a képviselő-testület 

vita nélkül dönt.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Lezártnak tekinti a vitát és nem ad többet szót. Képviselő urat 

kéri, hogy fejezze be a kioktatást.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy Szalai László javaslatáról amely szerint „a 

képviselő-testület vegye napirendre az építményadóról szóló 32/2014. (XI. 24.) 

önkormányzati rendelet visszavonását” a képviselő úr névszerinti szavazást kért. 

 

SZMSZ értelmében ő fogja felolvasni a képviselők nevét betűrendben. Megkéri a 

képviselőket, hogy hangosan jelezzék döntésüket. 

 

A szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: nem 

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: nem 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő: nem 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: nem 

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: igen 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: nem 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: nem 

 

PÁSZTOR JÁNOS képviselő: igen 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: igen 

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: igen 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: igen 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Megállapítja, a szavazás eredményét, a képviselő-testület 5 

igen 6 nem szavazatot hozott.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a szavazás eredményét. 

 

A képviselő-testület 5 igen 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

217/2015. (V. 28.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

építményadóról szóló 32/2014. (XI. 24.) szóló önkormányzati 

rendelet visszavonása tárgyú napirendi javaslatot nem vette 

napirendjére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: „A 

képviselő-testület úgy dönt, hogy a soron következő ülésén napirendre tűzi Szalai László 

képviselő építményadó ügyében előterjesztett indítványát. Felkéri Szalai László képviselőt, 

hogy az SZMSZ-nek megfelelően nyújtsa be a polgármesternek az indoklással alátámasztott 

előterjesztést.”  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

218/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az alábbi határozati 

javaslatot támogatta. 

„A képviselő-testület úgy dönt, hogy a soron következő 

ülésén napirendre tűzi Szalai László képviselő 

építményadó ügyében előterjesztett indítványát. Felkéri 

Szalai László képviselőt, hogy az SZMSZ-nek 

megfelelően nyújtsa be a polgármesternek az indoklással 

alátámasztott előterjesztést.”  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a IV/21., IV/22. és a IV/23. sorszámú 

előterjesztéseket nyilvános ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

219/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a IV/21., IV/22. és a 

IV/23. sorszámú előterjesztéseket nyilvános ülésen 

tárgyalja meg 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

220/2015. (V. 28.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2015. május 28-i ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

I. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb eseményekről, 

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/2. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének fontosabb jogszabályi 

változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző 

III. Előterjesztések 

1. A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója Békés város 

munkanélküliségi helyzetéről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásának átfogó 

értékelése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

3. Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ működéséről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

4. Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2014. évi működéséről   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

5. Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2014. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

6. Beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft. 2014. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

7. Beszámoló a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2014. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

IV. Egyéb előterjesztések      

1. Beszámoló a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről 
  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Beszámoló a Békés-Ferment Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 2014. évi tevékenységéről 
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  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

5. Köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

6. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

21/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása       

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

7. A közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás 

rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

8. Az önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

9. Az általános iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

10. A Békési Költségvetési Iroda 2015. évi költségvetésének elfogadása, intézményi 

előirányzatok zárolása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

11. A Piacfelügyelettel kapcsolatos feladatok átadása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

12. Békés Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásának módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

13. A Békési Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

14. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

15. Társulási tagok delegálása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

16. Állami tulajdonban lévő ingatlan megszerzésre irányuló szándéknyilatkozat 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

17. A Békés, Csabai u. 42. szám alatti ingatlan használatba vétele iránti kérelem 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

18. Településfejlesztési Koncepció célrendszere és a Megalapozó vizsgálat 
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Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

19. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

20. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

21. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft kérelme a Békés, Csabai u. 81. szám 

alatti ingatlan hasznosítására 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

22. Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet kérelme a Békés, Jantyik 

u. 29. szám alatti ingatlan hasznosítására 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

23. Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 33. szám alatti ingatlan 

bérleti szerződésének módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

24. A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

25. Közbeszerzési eljárás alá tartozó pályázatos beszerzések 2015. 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

26. Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásnak biztosítása iránti kérelem 

elbírálása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

27. Nem képviselő bizottsági taggal szembeni méltatlansági eljárás lefolytatása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

28. Békési Városgondnokság Igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása   

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

29. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása   

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

30. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

31. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

32. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetői 

álláshelyére kiírt pályázatok véleményezése 
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Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

V. Bejelentések, interpellációk 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szünetet rendel el. Szünet után a napirendnek megfelelően 

folytatják a munkát.  

 

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

eseményekről, értekezletekről 

 

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Elmondja, hogy Izsó Gábor polgármester és Mucsi 

András részt vettek a botlókő elhelyezésén is ez az anyagból kimaradt.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elismeri, hogy a polgármesternek joga van szünetet tartani, és 

sajtótájékoztatót összehívni de a képviselők és a vendégek ellen ez tiszteletlenség. Megkéri, 

hogy legközelebb ezt vagy a képviselő-testületi ülés előtt vagy után tartsa meg. Az 

építményadó a két ülés közötti eseményekhez igen is hozzátartozik. Az építményadóval az a 

probléma, hogy terheli a háztartásokat és a vállalkozásokat, így kevesebb munkahely jön 

létre. Munkahelyek akkor jöhetnek létre ha kicsik a vállalkozók terhei.     

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: megkéri Szalai László képviselőt, hogy a napirendhez szóljon 

hozzá és ne mellé beszéljen, különben megvonja a szót. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem emlékszik arra, hogy az elmúlt ciklusokban bármikor 

megvonták volna a szót egy képviselőtől. Arra kéri a polgármestert, hogy türelemmel 

hallgassa végig. Kérdése, hogy az építményadó ellen tüntetőket miért filmezték? Hogy netán 

aki tüntet az nem kap közmunkát vagy segélyt, esetleg önkormányzati lakást? Az SZMSZ 

13.§ (5) bekezdésében megfelelően adja meg a szót az itt megjelent civil szervezet 

vezetőjének Mészáros Sándornak. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Az anyagban 24. sorszámon szerepel, hogy május 14-én 

Békéscsabán tartották a Békés-Airport Kft. taggyűlését amelyen Zámbó András 

önkormányzati tanácsadó képviselte az önkormányzatot. Hány önkormányzati tanácsadója 

van az önkormányzatnak?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy egy Zámbó András. 

 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

tájékoztató tudomásul vételét.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:             
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

221/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott 

határozatok végrehajtásáról 

 

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja a közbekiabálóknak, hogy várják meg, hogy mennyi 

építményadót fognak fizetni, hiszen még azt sem tudják mi ellen tiltakoznak. A kommunális 

adó helyett kerül majd az építményadó bevezetésre.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR: Békés lakossága nem ért egyet az építményadóval. Az embereknek 

nem azzal van problémájuk, hogy adót kell fizetni, hanem azzal, hogy az ingatlanjukat 

adóztatják meg. Van aki sok évet szenvedett érte, hiteleket vettek fel rá. Ezek az emberek 

lesznek pluszban megsarcolva. Mi lesz azokkal az emberekkel akiknek hatalmas ingatlanjuk 

van azonban egyedül élnek? Tudja, hogy szociálisan meg lesz vizsgálva, de akkor sem volt 

előkészítve ez az adó. Van más megoldás és nem az ingatlanokat kell terhelni. Sajnos sokan 

lesznek olyanok akik nem fogják tudni fizetni még azt a keveset sem. Ráterhelik az ingatlanra 

a tartozást, majd a végén elárverezik a lakásukat. Az önkormányzatnak nagyobb 

érzékenységet kellene mutatni az emberek irányába. A kommunális adó el lett törölve de 

vissza lehetne hozni.   

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő: lehet, hogy ő nem fog tapsot kapni. Ez a 

téma nagyon nagy vihart kavart a kezdetektől. Ő maga úgy gondolja, hogy szociálisan 

érzékeny, úgy gondolja, hogy személyesen is ismerik annyira, hogy amit mond az valóság. Ez 

a téma nagyon sokszor át lett beszélve, sajnálja, hogy ez állandóan visszatér. Más 

településeken is vannak adók, sőt néhol ezek jóval magasabbak. Megérti azokat a lakosokat 

akik aggódnak. Elmondja, hogy a lehető legjobb döntést fogják meghozni.  

   

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Békés Megyében január elsején csak két településen Szarvason 

és Mezőkovácsházán volt építményadó a lakásokra. Vállalkozásokra 16 településen vezettek 

be ingatlanadót. Békésnek nem abban kell élen járni, hogy a lakásokra bevezeti ezt az adót.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

222/2015. (V. 28.) határozata:  
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Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének fontosabb 

jogszabályi változásokról 

 

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

223/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató Békés 

Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 

tájékoztatója Békés város munkanélküliségi helyzetéről 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

Megköszöni a tájékoztatót. Örül annak, hogy a közmunka programban sokan rész t tudnak 

venni. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Idézne néhány gondolatot az előterjesztésből. Kilenc járásból 

hétben csökkent az álláskeresők száma, kettőben nőtt az egyik Békés. „ A város a 

foglalkoztatás terén sem tudja ellátni azt a szerepét amelyre mérete feljogosítja. A napi 

ingázok száma több mint fele a helyben dolgozó népességnek, e vonatkozásban Békés alvó 

szatelit város.”  És egy másik idézet: „ Békés városára jellemző foglalkoztatási adatok nem 

csak országos hanem megyei szinten is kedvezőtlen viszonyokra utalnak. A foglalkoztatási 

ráta mintegy 4%-al múlja alul a megyei 8%-ponttal pedig az országos értéket. Ez a 

foglalkoztatási viszonyszám a többi városhoz képest is alacsonynak mondható. Csupán a 

Magyar - Román államhatárhoz közel fekvő kisebb népességszámú városokban mutatkozott 

ennél is kedvezőtlenebb arányszám.” Rossz gazdasági környezet alakult ki Békésen. Kérdése, 

hogy hány közepes vagy nagyvállalkozást telepítettek Békésre az elmúlt nyolc év alatt? 

Milyen módon ajánlják ki a békési befektetési lehetőségeket? A vállalkozói alap sem tölti be a 
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funkcióját. A fiatalok a munkahelyek hiányában elvándorolnak, Békés lakossága 

folyamatosan csökken.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Megköszöni a beszámolót és további sok sikert kíván a 

munkájukhoz. Az tükröződik az anyagból, hogy a közfoglalkoztatáson keresztül igyekszik 

visszavezetni a munkavállalókat a munka világába. A TÁMOP program folyamatos.   

 

DR. CSARNAI JUDIT hivatalvezető: Elmondja, hogy a járási hivatalok átalakultak, 

integrációs folyamat zajlott le. Sajnos vezetői értekezlet miatt nem tudtak részt venni az 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén, ami miatt elnézést kér. 

Szeretné bemutatni az osztályvezetőt Nemesné Mile Tímeát. Elmondja, hogy az átszervezések 

után is állnak az önkormányzat rendelkezésére.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az egész munkaügyi központtal nagyon jó a 

kapcsolat, segítik egymás munkáját. Az önkormányzatra nagyon komoly teher nehezedik a 

közfoglalkoztatás miatt. Több száz ember foglalkoztatásáról kell gondoskodni. Szalai László 

képviselőnek elmondja, hogy 10-12 nagyvállalkozó vette fel a kapcsolatot az 

önkormányzattal. Sajnos mindig kérdés volt, hogy Békés milyen messze van az autópályától. 

Tisztában kell lenni Békés földrajzi helyzetével. Békéscsaba és Gyula vonzásában nagyon 

nehéz előre lépni, hiszen ez a két település jobb adottságokkal indul. Békésről sajnos nagyon 

sok cég elvándorolt vagy megszűnt. Amikor az állami földterületeket osztották akkor lehet 

jobban kellett volna figyelnie az akkori városvezetésnek, hiszen Békés nagyon kevés 

földterülettel rendelkezik. Ez is komoly probléma. Azt azonban tudja, hogy az inkubátor házat 

sikerült megtölteni annak ellenére, hogy Szalai László milyen szkeptikus volt. Több sikeres 

vállalkozás dolgozik benne. Az inkubátor házra nagyon büszke. Ez egy kicsi lépés, de ezekkel 

lehet előrehaladni. Az infrastruktúra fejlesztése azonban nagyon fontos lenne.         

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy ő maga nem a Járási Hivatal munkáját bírálta. 

Polgármester úr azt mondta, hogy több nagyvállalkozás vette fel a kapcsolatot a várossal. 

Ennek fordítva kellene lennie, ki kellene ajánlani a lehetőségeket. Befektetési kézikönyvet 

kellene készíteni. Mezőberény is ezt az utat választotta és sikeresen fejlődik.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

224/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának Békés Város 

munkanélküliségi helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul 

veszi. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi 

ellátásának átfogó értékelése 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Nagyon 

színvonalas anyagot kaptak. Sajnos szomorú adat, hogy 1687 fő részesült gyermekvédelmi 

kedvezményben ez 261 fővel kevesebb mint az elmúlt évben de ez azt mutatja, hogy a 

lakosság szociális helyzete nem éppen a legjobb. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten 

igyekszik kezelni ezeket a problémákat. Szerencsére nagyon jó szakembergárdával tudnak 

dolgozni. Rengeteg szolgáltatással igyekeznek segíteni a családokat, például buszbérlet 

támogatás. Nyáron pedig táborokat szerveznek. A 16. életévét betöltött fiatalok élethelyzete 

problémás, ezen fiatalok közül rengetegen csellengnek vagy válnak szenvedély beteggé. A 

Pünkösdi Egyház sokat tesz ezekért a fiatalokért. A kábítószer jelen lévő probléma a 

városban.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. Az anyag nagyszerűen áttekinthetővé teszi a jelenlegi helyzetet. Sajnos a 

lakosságszám folyamatosan csökken. A gyermekkorúak száma is egyre csökken, az idősek 

száma pedig növekszik. Javasolja, hogy az életkezdési támogatás összegét emeljék fel a 

jelenlegi 10.000,-ft-ról. Ezzel is elismerve a gyermekvállalást. Büszke arra, hogy a Dr. Hepp 

Ferenc iskola igazgató helyettese lett a hét krajcár programnak az elnöke. Gratulál az anyag 

elkészítőinek. Szép és előremutató gondolatokat tartalmaz.    

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Elmondja, hogy vannak olyan anyagok amelyek nagyon 

szépen elkészítettek és vannak olyanok amelyek kevésbé tartalmasak. El kellene gondolkodni, 

hogy, hogyan lehetne egy egységesített sémát előkészíteni, ami alapján hasonló 

előterjesztéseket kaphatnának. 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy a képviselő asszony javaslatához a 

gyermekvédelmi rendeletet kell módosítani. Ezt a javaslatot a második féléves munkatervbe 

lehetne felvenni és a jövő évi költségvetés tervezésekor számolni az emelt összeggel. Január 

1-el hatályba lehet léptetni.   

 

 RÁCZ ATTILA képviselő: Támogatni tudja Deákné Domonkos Julianna javaslatát.  

 

 IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni azoknak a munkáját akik ezt a beszámolót 

elkészítették. Az elvándorlás problémája munkahelyteremtéssel orvosolható, ezért a 

legfontosabb feladat a munkahely teremtés.  

 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

225/2015. (V. 28.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról 

szóló átfogó értékelést megtárgyalta, melyet elfogad. Felkéri a 

Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy az értékelés határidőben 

megküldésre kerüljön a Békés Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport 

és Turisztikai Központ működéséről 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. Az intézménnyel nagyon jó az együttműködése a városnak. Jelenleg 34 

főt alkalmaznak, de 60 fő szükséges a zavartalan működéshez. A kulturális 

közfoglalkoztatokkal azonban a feladatellátás megoldott. Láthatóan nagyon sok szép és színes 

programot valósít meg az intézmény.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Magas színvonalú a beszámoló és lényegében mindent tartalmaz. 

A kikötőben a stégrendszer kicserélésre került egy korszerű új műanyag stégre. Úgy látja, 

hogy lényegesen kevesebb hajó van a kikötőben mint az ezt megelőző években. 

Tapasztalható-e visszalépés ezen a területen, és ha igen akkor ennek mi az oka?  

 

KOSZECZ SÁNDOR igazgató: A műanyag stég elemei a felső vízen vannak, itt még nincsen 

horgász szezon, így a hajók még nincsenek kihelyezve. Dánfok időarányosan ugyanott tart 

mint az előző években. A felső vizeken a vízállás ingadozása jelentő problémákat okoz. Volt 

olyan év is, amikor a teljes szezon egy hónappal is rövidült. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: Örül annak, hogy a civil szervezeteknek is otthon nyújtanak. Olyan szakemberek 

dolgoznak ott akik segíteni tudják a civileket. Azt nem érti, hogy az életfa alapítványnak mi a 

szerepe a táboroknál? Örül annak, hogy van színjátszó szakkör a városban. Elmondja, hogy az 

intézmények környezetére kicsit jobban oda kellene figyelni, hiszen Dánfokon előfordul, 

hogy derékig ér a fű. Az uszoda nagyon népszerű, ez egy humán szolgáltatás ami veszteséges. 

Amennyiben nullszaldósra szeretnék ezt kihozni abban az esetben több ezer forintos jegyet 

kellene szedni. Gratulál az eddig elvégzett munkához.   

 

KOSZECZ SÁNDOR igazgató: Igyekeznek minél több nyári tábort szervezni ezért fordul elő, 

hogy alapítvány is fellelhető a nyári táborok szervezésénél. Ilyenkor a plakátokra azok a 

szervezetek kerülnek fel akik a pályázatokban részvettek. Dánfoknál nincsen kapacitás arra, 

hogy az üdülőközponton kívüli területeken is kaszáljanak. Az uszoda belépőjegyeinek az árát 

a duplájára kellene emelni ahhoz, hogy nullszaldós legyen az uszoda. Ugyanakkor a stabilan 

emelkedő létszám lecsökkenne. Ügyelnek arra, hogy a szolgáltatások színvonala is 

megmaradjon. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy minden egyes napirendnél el fogja mondani 

hány új munkahely jött létre. A családsegítő is 5-6 fővel több embert tud alkalmazni. A 

kulturális központnál is többen dolgoznak. A kishajó kikötővel, dánfokkal az uszodával is 
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munkahelyeket hoztak létre ezt szeretné bebizonyítani. Kérdése, hogy hol mennyien 

dolgoznak a kulturális központban? 

 

KOSZECZ SÁNDOR igazgató: Elmondja, hogy a kishajó kikötőben 5 fő, dánfokon változó a 

létszám, hiszen vannak állandóak és közmunkában foglalkoztatottak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (Barkász 

Sándor elhagyta az üléstermet.) 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

226/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés 

Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2014. évi 

működéséről 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. Igazgató asszony jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen 

lenni a képviselő-testület ülésén. Az anyagból látható, hogy racionálisan és takarékosan 

gazdálkodnak. Nagyon színes és sokrétű munkát végeznek a könyvtárban. Új szokásrendszert 

alakítanak ki, igazodva a városlakók igényeihez. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: Fontos, hogy a könyvtár lépest tart a korral és, hogy a békési helytörténet is felkerül 

lassan az internetre. Két pályázaton 24 millió forintot nyertek ez nagyon szép eredmény.  

   

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy vigyázni kell a város könyvtárára, hiszen egy 

járási székhelynek rendelkeznie kell könyvtárral. Gratulál a munkához. 

 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

227/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés 

Városi Püski Sándor Könyvtár 2014. évi működéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2014. évi 

tevékenységéről 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. Az anyag reális képet mutat a múzeum működéséről. Rendhagyó órákat 

tartanak, sokszínű kiállítás látható. A civil szervezetekkel nagyon jó az együttműködés.   

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A helyi értékekre vigyázni kell. Jantyik Mátyás ilyen volt. Kiállítást rendeztek 

emlékére. Örömét fejezi ki, hogy egy képviselő társának szintén szívügye a város múltja. 

Békés újratelepítésén dolgozik ez a képviselő aki nem más mint Dr. Seres István. Az erről 

készült mű a múzeum gondozásában fog megjelenni. Anyagi támogatását is felajánlja a könyv 

megjelenéséhez.  

   

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Megköszöni Mucsi András képviselő szavait. Jantyik 

Mátyás munkásságát eddig nem ismerte. 1897-ben ez az ember bejárta Törökországot és ezen 

utazásairól gyönyörű festményeket készített. Ezen festmények egy része megvan a mai napig 

is magántulajdonokban. Jantyik Mátyás nem csak Franciaországban elismert tehát. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Véleménye szerint is méltó helyen kell kezelni Janytik Mátyás 

emlékét, alkotásait, munkásságát. Dr. Seres István könyvéhez gratulál, és kérdése, hogy 

szükséges-e még egyéb anyagai vagy más jellegű támogatás a megjelenéshez? Amennyiben 

kell a város is segítse ennek a kiadványnak a megjelenését.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A TÉKA sorozatban a könyvnek megvan a költségvetési fedezete. Ő maga arra 

gondolt, hogy ebből a könyvből reprezentációs céllal lehetne csinálni keménykötésű, 

fényképekkel ellátott példányokat is.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Elmondja, hogy a könyv ilyen irányú előkészületei 

folyamatban vannak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy pályázatból valósult meg ez a könyv is. A 

Jantyik kápolna felújítására a Római Katolikus Egyház 9 millió forintot nyert. Megköszöni a 

beszámolót és további jó munkát kíván. 

 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot. 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. (Barkász 

Sándor visszatért az ülésterembe.)  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

228/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés 

Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

  

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Férfi Kézilabda Kft. 2014. évi 

tevékenységéről 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. Gratulál, hogy a Nemzeti Kézilabda Akadémia tagja lett Békés. Nagyon 

nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre. A felnőtt csapat is nagyon népszerű a 

városban. Gratulál az elvégzett munkához és eredményekhez.    

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: Elmondja, hogy olyan csapatot sikerült felépíteni ahol már van válogatási lehetőség a 

játékosokból. Örömét fejezi ki, hogy a Református Gimnáziumban pedig elkezdődött a női 

utánpótlásképzés.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A kézilabda utánpótlásban nagyon szép sikereket ér el. Sajnos 

azt látja, hogy a város lemondott arról, hogy a legmagasabb osztályban játszó csapata legyen, 

pedig erre az utánpótlás képzésre lehetne építeni. Amíg a város szemlélete nem fog változni 

addig a Békés csak középcsapat marad.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy egy NB 1.-es kézilabda csapathoz még 

minimum 40millió forintra lenne szükség. Kérdése, hogy hány főnek ad munkát a kézilabda 

kft? 

 

POLGÁR ZOLTÁN ügyvezető: Örülne, ha a városvezetés úgy dönt, hogy NB 1-es csapatot 

szeretne. A TAO bevételeken kívül azon dolgoznak, hogy találjanak egy olyan támogatót aki 

az NB 1-es tagságukat is támogatni tudja. Elmondja, hogy jelenleg 16 fő dolgozik a klubnál. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Úgy gondolja, hogy pénz arra van amire a képviselő-testület 

akarja, hogy legyen. Amikor legutoljára a legmagasabb osztályban ötödik lett ez a csapat a 

mostani városvezetés akkor léptette vissza a klubot. Számára az a szomorú, hogy vannak 

olyan klubok akik Békés mögött végeztek és most mégis az NB 1-ben szerepelnek.  
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BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Az akkori és a mostani klub között nagy a különbség. Itt 

most utánpótlás építés folyik, ebből lehet hosszú távon építkezni.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy örül annak, hogy ilyen magas színvonalú a 

kézilabda, ezért úgy gondolja, hogy minden támogatást megérdemelnek. A FEB-nek kik még 

jelenleg a tagjai? 

 

POLGÁR ZOLTÁN ügyvezető: Elmondja, hogy Kovács László az elnök, Kálmán Tibor és 

Pocsaji Ildikó a tagok a FEB-ben. Az önkormányzati támogatás évek alatt nagyon sokat 

csökkent. Sőt ennek a támogatásnak a 20%-át be kell fizetni adóba. Társasági adót is fizetniük 

kell. Tavaly 16 millió forint bérleti díjat fizettek a városnak. Egy NB 1-es csapat tenné kerek 

egésszé a munkájukat. Bízik abban, hogy ezt mihamarabb elérik. Reméli, hogy az MKSZ 

segítségével lehetőségük lesz egy új kézilabda csarnok megépítésére is.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Gratulál az elvégzett munkához, további szép sikereket kíván. 

  

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

229/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési 

Férfi Kézilabda Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2014. évi 

tevékenységéről 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdése, hogy jelenleg hány főt foglalkoztat a Kft.? 

 

ILYÉS PÉTER ügyvezető: Jelenleg 28 főt alkalmaznak. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a már említett kulturális központnál a gazdasági 

társaságoknál megközelítőleg 60 új munkahelyet hoztak létre.  

 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot. 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

230/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2015-2016-2017. 

évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

BKSZ Kft. kérelmének helyt ad és hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. 

részére a 207/2014. (VI. 12.) határozattal biztosított 40.000.000,- 

Ft kivont tőkét, két egyenlő részletben -2016. december 31., 

valamint 2017. december 31. napjáig - köteles az alapító részére 

visszafizetni. A visszautalt 40 millió forintot az önkormányzat a 

fejlesztési céltartalékba helyezi. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére. 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. 

2014. évi tevékenységéről 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

231/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ 

PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ 

PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. 2015-2016-2017. évre 

vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 
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Határidő:  értelem szerint   

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés-Ferment Környezetvédelmi Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 2014. évi tevékenységéről 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Várja, hogy a polgármester itt is elmondja mennyi új 

munkahely jött létre. Amúgy a munkahelyek számánál átlagolni kell, tehát, hogy mennyi jött 

létre és mennyi szűnt meg. Ezen a Kft.-n milliók úsztak el. Ez a cég a sivatagba akart trágyát 

szállítani. Ez nem működött. Véleménye szerint meg kellett volna szüntetni ezt a céget. Ez a 

Kft. miből fogja visszafizetni az elköltött összegeket? 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az ügyvezető a bizottsági ülésen elmondta, hogy milyen céllal 

kívánják működtetni a kft.-t. Amennyiben a tervezett üzleti célk nem valósulnak meg akkor 

megszüntetik a Kft.-t. 

 

Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

232/2015. (V. 28.) határozata:  

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békés-Ferment Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békés-Ferment Kft. folyamatos működésének biztosítása 

érdekében 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) kamatmentes 

tagi kölcsönt biztosít a Kft. részére az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. 

mellékletének I. (Működési céltartalékok) oszlop 8. sorában 

megjelölt forrás terhére. A tagi kölcsönt - 2015. december 31. 

napjáig - köteles a Békés-Ferment Kft. az alapító részére 

visszafizetni. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a tagi kölcsönnel kapcsolatos 

kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos 

valamennyi jognyilatkozat megtételére. 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

 

APIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
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Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Javasolja, hogy az érintettség kérdését vizsgálják meg. Egy 

gondja van a módosítással, amikor valami gond van az ellenzékkel arra az SZMSZ 

módosítása a válasz. Most is ez történt. Korlátozva lettek a hozzászólások és a mostani 

javaslat is ebbe a sorba illik. A városvezetés nem akarja, hogy az ellenzék véleménye is 

hangot kapjon. Cenzúrázták a képviselő-testületi üléseket, szerencsére ez megszűnt. Ezek a 

módosítások nem jó irányba mutatnak. Kérte egy bizottsági ülés hangfelvételét amit nem 

kapott meg. Nem érti miért nem kell megőrizni a hangfelvételt, régebben ezeket meg kellett 

őrizni. Az Mötv. 60.§. szerint a bizottsági ülésekre a képviselő-testület szabályait kell 

alkalmazni.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: Visszautasítja, hogy bármely ellenzéki képviselő jogát korlátoznák. Bizottsági 

üléseken mindig mindenki megkapja a szót és elmondhatja a véleményét. Az Ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság szakértője tett olyan javaslatot amit a 

bizottság elfogadott, pedig ez a szakértő is ellenzéki. Úgy gondolja, hogy a városnak nem 

lehet ellenzéki képviselője, hiszen mindenkinek a városért kell dolgoznia. Szalai László 

részéről ez egy frusztráltság. Ország világ előtt elmondta, hogy ki vannak zárva a bizottsági 

munkából ami nem igaz. Érti, hogy a 4,6%-os választási eredménnyel a békési szocialisták 

legrosszabb eredményével büszkélkedhet. Azt kéri, hogy ne ilyen módszerekkel szerezze 

vissza a támogatóit. Azt gondolja, hogyha Szalai László nem szólna hozzá a képviselő-

testületi üléseken fele olyan hosszú ülések lennének, ellenben sok jó dolgot szokott 

elmondani. 

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Eltelt két és fél óra az ülésből. Minőségileg alulteljesített, 

egymás oktatásába menő vitát folytatunk. A televízió előtt mindenki csillogtathatja a szónoki 

képességeit. Azt érzi, hogy a képviselő-testületi üléseken érdemi munkát kizárt végezni, mert 

arról szól a történet, hogy a másikba hogyan lehet belecsípni. Amikor arra kéri az ellenzéki 

képviselőket, hogy fogjanak össze mindig azt a választ kapja, hogy akkor a városvezetést 

erősítenék. Ez nem igaz hiszen a várost erősítenék. Az SZMSZ és a jogszabályokkal való 

kötözködés folyik folyamatosan. Amióta a televízió jelen van érdemben 5% munka folyik az 

üléseken. Az SZMSZ-ben muszáj visszafogni, hogy ne este tízig ülésezzünk, hiszen egy 

képviselő-testületnek nem ez a célja.    

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Valóban össze kell fogni a város érdekében, ha ezt nem ő maga 

szorgalmazta volna. A hatalom megszerzéséig nem volt szükség rájuk, csak miután azt 

megszerezték. Az SZMSZ-t annak idején hosszú érdemi vitával emlékei szerint 5 órás 

bizottsági ülésen vitatták meg. A képviselőknek nem lehet korlátozni a jogait, nem lehet a 

terem elhagyására felkérni őket, ez akkor benne maradt és ez most kikerül. A 8.§-ban a 

bizottsági hangfelvétellel kapcsolatosan elmondja, hogy ez közérdekű adat. Mindig azt 

mondják a város vezetői, hogy az érdemi munka a bizottságokban folyjon. Véleménye szerint 

a bizottsági hangfelvételeket is meg kell őrizni.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Véleménye szerint is bizottsági üléseken kell érdemi vitát 

folytatni. Legutóbb is 11. napirendet kellett megvitatniuk villámgyorsan, nem szabad egymás 

utánra tenni a bizottsági üléseket. Hiszen ebben az esetben nem lehet még a kérdéseket sem 

feltenni. A képviselői kitiltást véleménye szerint át kell fogalmazni, mert pontatlan. 
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Pontosítani kell, hogy egy rendzavarót vagy valamennyi jelenlévőt ki lehet-e küldeni az 

ülésteremből. Számára ez nem egyértelmű. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A javaslatban az szerepel, hogy a képviselőkön kívül mindenkit 

ki kell küldeni a teremből rendzavarás esetén. Ő maga már az alakuló üléskor is 

együttműködésről beszélt, de ezt a városvezetés nem szeretné. Úgy érti, hogy ő nem ellenzék 

hanem ellenség. Nem érti mivel kell magyarázni azt, hogy a bizottsági hangfelvételt nem kell 

megőrizni. Mucsi András képviselőt arra kéri, hogy ne személyeskedjen, hiszen lehet, hogy 

még ellenzékben is lesz képviselő. Nem kellene, hogy a politikusi hév ilyen gyakran 

elragadja, és inkább szakmai munkát kellene folytasson.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: Véleménye szerint az aki politizál és azzal vádaskodik, hogy az ellenzék jogai 

korlátozva vannak az Szalai László. Ő maga teszi a dolgát. 

   

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: A képviselő-testület az SZMSZ-t a februári ülésen fogadta el. 

Négy pontban kell módosítani. A képviselő-testületi ülések a csütörtöki napra kerülnek át. 

Egy-két másik pontban is pontosítás szükséges, mert értelmezési problémák merültek fel. 

Továbbra is a rendzavaróról beszélünk és a megjelent állampolgárokról beszélünk a 

rendzavarás esetén. Véleménye szerint a régi és az új megfogalmazás is helyes. A lényege, 

hogy a képviselőt nem lehet kiküldeni a teremből. A bizottsági ülésekről eddig hivatalosan 

nem készült hangfelvétel, a hivatalos dokumentum ebben az esetben a jegyzőkönyv. A 

képviselő-testületi ülésekről is jegyzőkönyvet kell készíteni a meghatározott szabályok 

szerint. A bizottságok és a képviselő-testület működését is az SZMSZ-ben kell szabályozni. A 

módosításba a gyakorlati elemek kerültek beültetésre. A bizottsági ülésekre eddig sem 

alkalmazták teljes mértékben, általánosságban a képviselő-testületi ülésekre vonatkozó 

szabályokat. Természetesen a jegyzőkönyv az közérdekű adat.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az SZMSZ valamennyi képviselőre vonatkozik 

nem csak az ellenzékiekre.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: Korábban sem őrizték meg a bizottsági ülés hangfelvételeit, mert az nem minősül a 

bizottság hivatalos dokumentumának. Az a jegyzőkönyvvezetőnek segíti a munkáját.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Régebben is megőrizték a bizottság hangfelvételeit. Ezért az 

alábbi módosító javaslatot teszi: „A bizottsági ülések hangfelvételét 3 hónapig meg kell őrizni 

és utána lehet megsemmisíteni.” Jegyző asszonnyal vitatkozhatna hiszen az Mötv.-ben és az 

SZMSZ-ben is az szerepel, hogy hangfelvételt kell készíteni a bizottsági ülésekről.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja Szalai László módosító javaslatát amely szerint: „A bizottsági 

ülések hangfelvételét 3 hónapig meg kell őrizni és utána lehet megsemmisíteni.”  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 5 igen 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

233/2015. (V. 28.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalai 

László módosító javaslatát amely szerint: „A bizottsági ülések 

hangfelvételét 3 hónapig meg kell őrizni és utána lehet 

megsemmisíteni.” nem támogatta. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

  Tárnok Lászlóné jegyző 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.  

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 8 igen 3 nem szavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2015. (V. 28.)  r e n d e l e t e : 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 1/2015. (II. 04.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

 M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

APIREND TÁRGYA:  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 

28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy már a bizottsági ülésen is felvetette, hogy a 8. 

§. (3)-ban az szerepel, hogy csak naptári hónapra lehet igénybe venni a szüneteltetést. Így 

valóban egyszerűbb számolni, de nem igazságos. Nem érti, miért nem lepet naptári napra 

elszámolni a szüneteltetést. Módosító javaslata: „A szemétszállítás szüneteltetését naptári 

napra lehessen igénybe venni.”       

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja Szalai László módosító javaslatát amely szerint: „A 

szemétszállítás szüneteltetését naptári napra lehessen igénybe venni.”  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

234/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalai 

László módosító javaslatát amely szerint: „A szemétszállítás 

szüneteltetését naptári napra lehessen igénybe venni.” támogatta. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

  Tárnok Lászlóné jegyző 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.  

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2015. (V. 28.)  r e n d e l e t e : 

 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL 

KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI 

KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ 

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL  

SZÓLÓ 10/2014. (III. 28.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET 

 MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 9 igen 1 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t   

alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2015. (V. 28.)  r e n d e l e t e : 

 

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL 



 24 

SZÓLÓ 9/2014. (III. 28.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 21/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

235/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és a 

vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

Függeléke helyébe a következő Függelék lép 

 
 Az ingyenes használat 

alapításáról szóló 

képviselő-testület 

határozat száma 

A használati joggal terhelt 

ingatlan (ingatlanrész) 

megnevezése, címe 

(helyrajzi száma 

A használati jog 

jogosultjának neve, 

címe 

A használat 

időtartama 

1. 

- 
Jantyik u. 5. sz.  

3 helyiség 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

2001. szept. 3-tól 

Határozatlan időre 

2. 

- 
Petőfi u. 4. sz.  

1 irodahelyiség 

Magyar 

Vöröskereszt területi 

szervezete 

2000. febr. 4-től 

(határozatlan időre) 

3. 
- 

Petőfi u. 4. sz.  

4 irodahelyiség 

Békési Kistérségi 

Óvoda és Bölcsőde 

1998. jún. 23-től 

Határozatlan időre 

4. 

- 
Kispince u. 44. sz. 2979 m

2
 

területű kert 

Biokultúra 

Egyesület (5630 

Békés, Csíkos u. 

17.) 

1999. ápr. 7-től 

Határozatlan időre 

5. 
139/2007.(IV.26.) 

 

71/2008. (II. 28.) 

Petőfi u. 24. alatt 

található 1343 telekrész 

és az azon található 619 

m2 alapterületű épület 

Békési 

Önkormányzati 

Tűzoltóság  

 

Határozatlan időre 

 

 

 

6. 
 

247/2008. (V. 29.) 

 

Csabai út 18. 

(3234 hrsz) 

Békési Kisgazdakör 

5630 Békés 

Korona u. 3. 

2008. július 1-től 

2058. június 30-ig 

7. 
396/2008. (IX. 30.) 

Békés, Szarvasi u. 34. 

Sportpálya területén lévő 
Békési Tenisz Klub 

2008. október 1-től 

2029. november 25-
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kb. 150 m2-es salakos volt 

kézilabda pálya hrsz.: 

3917/1. 

ig 

8. 374/2010. (X. 28.) 
Petőfi S. u. 42. 

(2270 hrsz) 

Békési Polgárőrség 

Közhasznú 

Szervezet 

2010. 11. 15– 

2030. 11. 15. 

9. 30/2011.(I.27.) 
Korona u.3. 

(2366.hrsz.) 
Surman Box Club 

2011.02.01- 

az ingatlan 

önkormányzat általi 

értékesítésének 

napjáig 

10. 400/2011.(XII.1.) 
Tátra u.36. 

(1151.hrsz.) 

Békési Kajak Kenu 

Club (Békés) 

2011.12.05- 

határozatlan időre, 

de legfeljebb 25 évre 

11. 265/2012.(VIII.30.) Puskaporos tó (3720.hrsz.) 
Minya Gábor Békés, 

Darab u.1. 

2012.09.01-től 

2017.08.31-ig 

12. 34/2015.(II.02.) 
Békés, Nevelő 

u.1.(6413/2.hrsz.) 

Együtt Könnyebb 

Közhasznú Együtt 

(Békés, Jámbor 

u.34.) 

2015.03.01-től 

2016.12.31-ig 

13. 85/2015.(II.23.) 
Békés, Petőfi 

u.35.(812.hrsz.) 

Békés Városi 

Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

2015.03.01-től 

2015.08.31-ig 

14. 128/2015.(III.30.) 

Békés, Széchenyi t.4. 

(Kazamata pincehelyiség) 

2236.hrsz. 

Békési Motoros 

Baráti Kör (Békés, 

Bethlen G.u.16.) 

2015.04.15-től 

2016.03.31-ig 

15. 199/2015.(IV.29.) 
Békés, Fúró u.5. 

(2345.hrsz.) 

Baptista 

Szeretetszolgálat 

Alapítványa 

(2481.Velence, 

Pusztaszabolcsi u.3.) 

2015.05.15-től 

2018.04.30-ig 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

   

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2015. (V. 28.)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A 

VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL  

SZÓLÓ 21/2012. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET 

M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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NAPIREND TÁRGYA:  A közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, 

a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások 

közterületi elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy már a bizottsági ülésen is javasolta, hogy a 

Déli ipari út elnevezés nem valami fantázia dús elnevezés.  

DR. UHRIN ANNA aljegyző: Elmondja, hogy olyan nevet nem kaphatott az utca amely 

belterületen már használatban van. Itt a kereskedelmi jellegre utalva történt az elnevezés.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Békéscsabán is hasonló elnevezések vannak. Az ipari jelleget 

szerinte tükrözni kellene. A Csabai elnevezést véleménye szerint bele kellene venni.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A „Külső Csabai” út elnevezés is jó lenne, hiszen az utal az 

ipari környezetre.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Véleménye szerint az elnevezés úgy jó, ahogyan van.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Valóban jelentősége van az utcák elnevezésnek. Belterületen 

sem helyrajzi számmal kellene jelölni az ingatlanokat. Az elnevezés ettől függetlenül nem 

nyerte el a tetszését.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Dr. Seres István képviselővel ért 

egyet. A déli elnevezés segít abban is, hogy könnyebben megtalálhassák az ide érkezőket.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

236/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 470-es 

útnak Békés belterület határától Békéscsaba közigazgatási 

határáig terjedő közterületet Déli Ipari útnak nevezi el.  

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére és 

aláírására. 

 Határidő:  értelem szerint  

 Felelős:        Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2015. (V. 28.)  r e n d e l e t e : 

 

A KÖZTERÜLETEK, TELEPÜLÉSRÉSZEK 

ELNEVEZÉSÉRŐL, AZOK JELÖLÉSÉRŐL, A 

HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL, VALAMINT A 

MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK KÖZTERÜLETI 

ELHELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 33/2008. (X.1.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 

rendelet megalkotása 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kimondottan örül ennek a rendeletnek, de nem teljes mértékben 

elégedett. Kaptak egy kiegészítést de ezt nem tárgyalta a bizottság, ez biztosan a polgármester 

úr javaslata. A 7. §. (2) szerint törvényi helyre hivatkoztak de most ez törölve lett. Javasolja, 

hogy a 7.§. (2) bekezdése egészüljön ki az alábbi szövegrésszel: „valamint az említett adatok 

változásait.” Nem érti, hogy a 8.§. (2) bekezdésében miért szerepel a Kbt. 81.§. való utalás 

amikor az nem a nyilvánosságra hozatalról szól. Javasolja, hogy a 81.§.-ra való utalás 

kerüljön ki. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Örül annak, hogy végre elkészült ez a rendelet tervezet. Nem érti a 

Pénzügyi Bizottság miért nem tárgyalta ezt az anyagot. Ennek a rendeletnek a 

megalkotásában zászlós szerepet vállalt, nem vette volna rossz néven ha név szerint 

megemlítik. Módosító javaslattal kíván élni. Kivenné a javaslatból hogy: „amennyiben a 

szerződő fél a közzétételhez hozzájárul” szövegrészt. A kiírásban rögzíteni kell, hogy 

közpénzekre szerződik az adott vállalkozó. Ezzel a mondattal a nyilvánosság ki lenne zárva. 

Az 5 millió forint értékhatárt magasnak tartja, ő egymillió forintban határozná meg ezt az 

összeget.  

 

DR. UHRIN ANNA aljegyző: Való igaz, hogy a Kbt. 81.§-a elírás, az 80.§. akart lenni. Ezt 

javítani fogják. Rácz Attila képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a kiegészítésben már az 

egymillió forintos összeg szerepel. Az 5 millió forint feletti szerződéseknél a teljes szerződés 

feltöltésre kerül anonim formában. Az üzleti titkot kivéve. Aki a honlapot megnézi, az látni 

fogja, hogy kivel kötött szerződést az önkormányzat, milyen összegben és milyen időtartamra. 
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A teljes szerződést a kormányhivatalok sem hozzák nyilvánosságra csak egy listát tesznek 

közzé.   

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: Megköszöni Rácz Attila képviselőnek az aktív részvételt. Ez a rendelet újabb 

bizonyítéka annak, hogy a városvezetés bárkivel hajlandó együtt dolgozni. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem érti a kiegészítést, mert abban két napja még törvényi 

hivatkozás volt, most pedig szöveges rész szerepel benne. A 8.§. -ban pedig szöveges rész 

volt most pedig törvényi hivatkozás van. Javasolja, hogy egységes formába szövegezzék meg 

a rendeletet. Kérése, hogy a pontos törvényi szövegezést is kapják meg mellékletben.  

 

DR. UHRIN ANNA aljegyző: A jogszabály 5 milliós határhoz köti a feltöltési 

kötelezettségeket. Képviselőknek minden egyéb esetben is betekintési joguk van. minden 

pontos adat megtalálható lesz az interneten kivéve a teljes szerződés szövege.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Módosító javaslata, hogy: „az 1-5 millió forint közötti szerződések 

is kerüljenek feltöltésre”.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérése, hogy mindenhol egységesen a törvényi szövegezés 

kerüljön feltüntetésre. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy rengeteg közel 200 olyan szerződés van, amely 

1-5 millió forint közé esik. Ezen szerződések feltöltése hatalmas munka.  

 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja 

Rácz Attila módosító javaslatát mely szerint: „Az 1-5 millió forint közötti szerződések is 

kerüljenek feltöltésre”. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen 6 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

237/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Attila 

módosító javaslatát amely szerint: „Az 1-5 millió forint közötti 

szerződések is kerüljenek feltöltésre.” nem támogatta. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

   

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja Szalai László módosító javaslatát mely szerint: „a 7.§. (2) 

bekezdése egészüljön ki az alábbi szövegrésszel: valamint az említett adatok változásait.” 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag-  az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

238/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Attila 

módosító javaslatát amely szerint: „a 7.§. (2) bekezdése 

egészüljön ki az alábbi szövegrésszel: valamint az említett adatok 

változásait.” támogatta. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015. (V. 28.)  r e n d e l e t e : 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az általános iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók 

ösztöndíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

Elmondja, hogy 10-15 fővel több diák veheti igénybe az ösztöndíjat. 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2015. (V. 28.)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ÉS 

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓKÖSZTÖNDÍJÁRÓL 

SZÓLÓ 9/2009. (III.27.) RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A Békési Költségvetési Iroda 2015. évi költségvetésének 

elfogadása, intézményi előirányzatok zárolása 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2015. (V. 28.)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  

SZÓLÓ 8/2015.(II.26.) RENDELETÉNEK 

MÓDOSÍTÁSRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A Piacfelügyelettel kapcsolatos feladatok átadása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 
 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

239/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Piac üzemeltetése és a Veszélyes hulladék begyűjtése, 

szállítása, ártalmatlanítása kormányzati funkciókra 

tervezett feladatok ellátását 2015. július 01-től az 
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Önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az 1. pontban meghatározott kormányzati funkciókra 

tervezet feladatokat érintően elrendeli az előirányzatok 

zárolását a Polgármesteri Hivatal költségvetésből az 

Önkormányzat költségvetésébe történő átvezetése céljából.  

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott 

előirányzat átadás 2015. évi költségvetési rendeleten 

történő átvezetése érdekében, Békés Város Önkormányzata 

2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) rendelet 

módosítás tervezetét készítse elő és terjessze a Képviselő-

testület augusztusi ülése elé. 

 

Határidő: 2015. évi augusztusi ülés   

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásának 

módosítása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 111 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

240/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartását az alábbi 

telephelyekkel egészíti ki: 

a) Békési Piac, 5630 Békés Piactér 24. hrsz:2288/38 

b) Dögtér, 5630 Békés Krisztina zug hrsz:0329/2 

c) Gyepmesteri telep, 5630 Békés Krisztina zug hrsz: 

0329/3 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásból törli az 

alábbi kormányzati funkciókat: 

" 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

  096020 Iskolai intézményi étkeztetés" 

 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartását az alábbi 
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kormányzati funkciókkal egészíti ki: 

 

  " 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 

   096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményekben 

   013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 

   041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

   041232 START program téli közfoglalkoztatás 

   041236 Országos közfoglalkoztatási program 

   042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó 

szolgáltatások 

   045130 Híd, alagútépítés 

   047120 Piac üzemeltetése 

   047320 Turizmusfejlesztési támogatások és 

tevékenységek 

   051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

   052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, 

üzemeltetése 

  063080 Vízellátással kapcsolatos közműépítés, 

fenntartása, üzemeltetése 

  072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó 

szolgáltatások 

  074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 

  082092 Közművelődés - hagyományos közösségi, 

kulturális értékek gondozása 

  084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 

támogatása 

 101143 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek 

részére 

 107030 Szociális foglalkoztatás 

 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő 

tevékenységek és programok"  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét az Önkormányzat 

törzskönyvi nyilvántartásának módosításával kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére és aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A Békési Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának 

módosítása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

241/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát 2015. július 

1. napjától a határozat 1. melléklete szerint módosítja, 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. 

melléklete szerint fogadja el. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére és aláírására. 

Határidő:       értelem szerint  

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának 

módosítása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 8 igen 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

242/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési 

Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát Tarhos Község 

Önkormányzatának egyetértésével 2015. szeptember 1. napjától 

a határozat 1. melléklete szerint módosítja, egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja 

el. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást, hogy a Békési 
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Kistérségi Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát 1 fővel 

csökkentse. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Társulási tagok delegálása 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

243/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 

31. napjával visszavonja Bereczki Lászlóné és Kádasné Öreg 

Julianna delegálását a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsába. Eddigi munkájukat megköszöni, 

tanácskozási joggal a továbbiakban is számít közreműködésükre. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 

1. napjától a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsába delegálja Balázs László képviselőt, a Pénzügyi 

Bizottság elnökét. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 

1. napjától a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsába delegálja Mucsi András képviselőt, az 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét. 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére és 

aláírására.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A törvény szerint a társulásokba csak képviselő tag delegálható, az 

előterjesztésben az szerepel, hogy főszabály szerint, de ilyen nincs hiszen ez a szabály. 

 

DR. UHRIN ANNA aljegyző: Az eddigi helyzet sem volt jogszerűtlen. Elláthatták volna 

továbbra is a tagsági tisztségüket, de mivel a társulás az önkormányzat szerve jellemzően jó 

ha a döntésekben is az önkormányzat képviselői vesznek részt.  
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RÁCZ ATTILA képviselő: természetesen nincsen kifogása a delegáltak ellen, csak ugye ezen 

képviselőknek már jelenleg is számos más feladata van. Bízik abban, hogy ez a két jelölt el 

tudja látni a rá bízott feladatot. 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Állami tulajdonban lévő ingatlan megszerzésre irányuló 

szándéknyilatkozat 

 

Írásos előterjesztés  csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

244/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az 5630 Békés Vásárszél u. 6. (hrsz: 3924) szám alatti 

ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére igénylést 

nyújt be a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – hez, azzal, hogy a 

tulajdonba adás költségeit az Önkormányzat vállalja. 

2. Az ingatlan megszerzésére irányuló cél:  

a.) előadó-művészeti szervezet támogatása: A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv a 13. § (1) bekezdése 7. pontja alapján. 

b.) ifjúsági ügyek vitele: A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 13. § (1) 

bekezdés 15. pontja alapján. 

c.) Köznevelési célokat szolgáló intézmény működése 

tárgyi feltételeinek fejlesztése, bővítése: A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. tv.76. § (1) bekezdése 

alapján önként vállalt feladatként. 

d.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően a felújítás 

és átalakítás a költségeinek viselésre pályázati úton lát 

lehetőséget, nyertes pályázat esetében az szükséges önerőt a 

mindenkori költségvetésben biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A Békés, Csabai u. 42. szám alatti ingatlan használatba vétele 

iránti kérelem 
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Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az önkormányzat ezt a helyiséget tudja biztosítani. nincsen 

messze az iskolától, amennyiben az önkormányzat a Vásárszél utcai ingatlant megkapná 

akkor az is megoldás lehetne.  

 

Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

245/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, 

hogy vegye fel a kapcsolatot a Békési Református Egyházközséggel, mint a 

Csabai u 42. szám alatti ingatlan tulajdonosával (a továbbiakban: Ingatlan), 

abból a célból, hogy az Egyházközség tulajdonában lévő ingatlant az 

Önkormányzat ingyenes használatba kívánja venni tanterem kialakítása 

céljából a 2015/2016-os tanévre. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy amennyiben a 

Békési Református Egyházközség ingyenes használatba adja az Ingatlant, 

abban az esetben a tanterem kialakításának költségeit megfizeti, valamint a 

2015/2016-os tanévre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

76. § (1) bekezdésében meghatározott működtetési kötelezettséget vállalja a 

2015. évi költségvetés 5. melléklet Működési céltartalékok  1. sorában az 

intézményi ingatlanok karbantartása terhére.  

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a használati szerződés megkötésére, valamint a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Településfejlesztési Koncepció célrendszere és a Megalapozó 

vizsgálat 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 
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MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: Valamennyi képviselő társának javasolja alapos tanulmányozásra az anyagot. Nagyon 

jó és alapos az anyag. 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Több súlyos hibát talált az anyagban ezért nem tudja támogatni. 

Például, hogy el kell készíteni Mezőberény és Békés között a kerékpárutat ami már évek óta 

készen van. Említve van az anyagban a mezőgazdasági program keretében tehenészet, de 

Békés városának nincsen tehenészete. Az anyagban szerepel a Wiener-Center Kft. ami már 

három éve megszűnt. Sok a hiba az anyagban, de javasolja elolvasásra.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az anyaggal kapcsolatban 5-6 alkalommal voltak egyeztetések 

amelyre a képviselőket is meghívták, sajnos nem jöttek el. Az észrevételek közölhetőek, de 

módosítani jelenleg nem lehet az anyagot. Ennek a programnak már másfél éve el kellett 

volna készülnie, de sajnos a minisztérium nem engedélyezte.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Tudja, hogy pályázati pénzből készült ez az anyag. Kérdése, 

hogy mennyibe került? 

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Ezt a munkát a belügyminisztérium 7-8 millió forintban 

állapította meg, amit a város rendelkezésére bocsájtott.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

246/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei szerint –az 

elkészített Megalapozó Vizsgálatról megállapítja, hogy az 

megfelel a tervezés alapjának, továbbá a Településfejlesztési 

Koncepció célrendszerével, koncepció kiválasztott fejlesztési 

irányaival egyetért. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 

határozat 1. mellékletét képező „Békés Város 

Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó vizsgálata” 

tárgyú dokumentumot elfogadja, valamint Békés Város 

Településfejlesztési Koncepció Célrendszerét jóváhagyja és 

megállapítja, hogy a dokumentumok megfelelő alapját képezik a 

további tervezésnek. 
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Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A költségvetési rendeletben nem az szerepel, 

hogy a fogorvosi rendelő nem fér bele ebbe a felújításba. Kérdése, hogy akkor hogyan kell 

értelmezni a rendeletet? 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Sajnos a pályázatkitöltő program nem engedélyezi, hogy a 

fogorvosi rendelővel is pályázzanak. Ez sajnos nem rajtuk múlik. A megyei pályázati 

lehetőségekben mindenképpen tervezik belevenni a fogorvosi rendelőt is.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

247/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata a Magyarország 2015. 

évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra pályázatot nyújt be és a Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása pályázati céljaként a Békés Tárház 

utca aszfaltozását jelöli meg. A beruházás bekerülési 

költsége bruttó 20.425.355,-Ft, a megpályázott támogatás 

bruttó 15.000.000,-Ft, mely az összes költség 73,44%-a. 

Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges 

bruttó 5.425.355,-Ft önerőt (26,56 %) a saját forrásból 

megvalósuló beruházások, felújítások keretéből biztosítja. 

2. Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra pályázatot nyújt be és a Óvodai, iskolai és 

utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) 

pályázati céljaként Jantyik u. 21-25. szám alatti 

sportcsarnok tetőszerkezet héjalásának felújítását jelöli 

meg. A beruházás bekerülési költsége bruttó 17.441.052,-

Ft, a megpályázott támogatás bruttó 14.824.894,-Ft, mely 
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az összes költség 85%-a. Békés Város Önkormányzata a 

pályázathoz szükséges bruttó 2.616.158,-Ft önerőt ( 15%) a 

fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja. 

 

Határidő:  pályázat beadásra 2015. június 09. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Elmondja, hogy itt a nyílászáró cserékre, a használati meleg 

víz ellátásnál napkollektoros rásegítésre és eszközbeszerzésre és a bejárati 

akadálymentesítésre pályáznak. Ennek a pályázatnak az értéke 25 millió forint. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

248/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. 

pont szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására pályázatot nyújt be a Jantyik u. 21-25. alatti 

önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű konyhaépület külső 

nyílászáró cseréjére, napkollektoros HMV rendszer kiépítésére, 

eszközök beszerzésére. A beruházás bekerülési költsége bruttó 

24.226.776,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 23.015.437,-Ft, 

mely az összes költség 95 %-a. Békés Város Önkormányzata a 

pályázathoz szükséges bruttó 1.211.339,-Ft önerőt (5 %) a 

fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja. 

 

Határidő:  pályázat beadásra 2015. május 29. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Kommunális és Szolgáltató Kft kérelme a Békés, 

Csabai u. 81. szám alatti ingatlan hasznosítására 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a módosítással előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

249/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésének 

felhatalmazása alapján a versenyeztetéstől eltekint.  

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ 

Békési Kommunális és Szolgáltató Kft (székhely: 5630 Békés, 

Verseny u. 4. képviseli: Ilyés Péter ügyvezető) kérelmét 

jóváhagyja, és az 5630 Békés, Csabai utca 81. szám alatti 

(hrsz.:10606/5) ingatlant bérbe adja a Kft. részére. A bérleti 

szerződés 2015. június 1. napjától a Képviselő-testületnek az 

ingatlan más célú hasznosításáról szóló döntésének időpontjáig, de 

legkésőbb 2016. december 31. napjáig tartó időtartamra jön létre. 

Az ingatlan bérleti díját 50.000,- Ft/hó + ÁFA (azaz ötvenezer 

forint + ÁFA/hó) összegben határozza meg. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok 

megtételére, okiratok aláírására. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet kérelme 

a Békés, Jantyik u. 29. szám alatti ingatlan hasznosítására 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

RÁCZ LÁSZLÓ képviselő: A szövetkezet elnöke a polgármester úr és ebben az esetben 

nincs-e összeférhetetlenség? 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kéri, hogy ezt a szerződést kapja meg. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ebben az esetben az önkormányzat részéről alpolgármester úr 

lesz az aláíró.  
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DR. UHRIN ANNA aljegyző: A szövetkezetnél egy 3 tagú igazgatóság a végrehajtásért 

felelős szerv. A polgármester úron kívül a másik két igazgatósági tag is aláírhat. Az 

önkormányzat részéről pedig az alpolgármester ír alá, így ez semmilyen problémát nem okoz.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

250/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 

26.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése alapján felmentést ad a 

pályáztatás alól. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési 

Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet kérelmét jóváhagyja, és 

bérleti szerződést köt az 5630 Békés, Janytik u. 29. szám (hrsz.: 5609) 

szám alatti ingatlan 189 m2-es alapterületű hátsó épületrésze 

vonatkozásában 2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig. Az 

ingatlan bérleti díját 20.000,- Ft/hó +ÁFA (azaz húszezer forint + 

ÁFA/hó) összegben határozza meg. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok 

megtételére, okiratok aláírására.  

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 33. szám 

alatti ingatlan bérleti szerződésének módosítása tárgyában 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

251/2015. (V. 28.) határozata:  
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1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 

26.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdése és 40. § (1) bekezdése 

alapján az 5630 Békés, Petőfi u. 33. szám (hrsz.: 811) alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti szerződésének időbeli 

hatályának meghosszabbítása vonatkozásában felmentést ad a 

pályáztatás alól. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent 

Lázár Alapítvány kérelmét jóváhagyja, és bérleti jogviszonyát az 5630 

Békés, Petőfi u. 33. szám (hrsz.: 811) alatti ingatlan vonatkozásában 

2017. június 30. napjáig meghosszabbítja. A bérleti díj mértéke: 

70.000,- Ft+ÁFA/hó (azaz Hetvenezer forint + ÁFA/hó) mely a bérleti 

jogviszony időtartama alatt nem növekszik a KSH által közzétett éves 

fogyasztói árindex mértékével. 

3.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötéssel kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi 

átvétele 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A törvény értelmében mivel a kérdés személyiségi jogokat 

sérthet zárt ülést rendel el. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő-testület ismételten nyílt ülésen a napirendnek 

megfelelően folytatja a munkáját. 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Közbeszerzési eljárás alá tartozó pályázatos beszerzések 2015. 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy ezen beruházásokat december31-ig 

szerződésekkel kell lekötni. Bízik abban. hogy ez a közel 1mrd forint értékű pályázat nyerni 

fog.  

 

Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

255/2015. (V. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 

2015. évi közbeszerzési eljárás alá tartozó pályázatos beszerzésekről 

szóló tájékoztatót. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a pályázatokhoz szükséges előkészítési munkákat 

kezdje meg, a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. 

 

Határidő:  Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásnak biztosítása 

iránti kérelem elbírálása 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy pár napja kapott egy levelet Bélmegyer 

polgármesterétől és ebben kérte a segítséget Békéstől.   

 

Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

256/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy 2015. június hó 1. napjától a fogszakorvosi ellátás nyújtására 

jogosító működési engedély megszerzéséig, legfeljebb 2015. november 

hó 30. napjáig Bélmegyer Község lakosságának fogászati ellátását Dr. 

Sándor Judit fogszakorvos végezze az 5630 Békés, Vásárszél u. 2. szám 

alatt található rendelőjében, azzal, hogy 2015. június hó 30. napjáig 

igazolja Békés Város Önkormányzata felé, miszerint a bélmegyeri 

lakosok ellátására szolgáló rendelési időre - amely nem tartalmazhat 

átfedést a jelenlegi rendelési idejével - működési engedélyt megszerzése 

iránti eljárást megindította a Békés Megyei Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál. 

 

Határidő:  Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 220/2015. (V. 28.) 

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

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

 

A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület  n y í l t   ülésen folytatja 

munkáját a napirendnek megfelelően.   

 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 11 képviselőből 10 képviselő jelen 

van.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő-testület nyílt ülésen folytatja a munkáját. 

Megköszöni a pályázóknak a részvételt. Ismerteti a képviselő-testület döntését. Gratulál a 

nyertes pályázónak Szász Istvánnénak. Jó egészséget kíván az elkövetkező munkához. 

 

SZÁSZ ISTVÁNNÉ : Megköszöni a bizalmat és bízik a közös munka sikerében. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismételten zárt ülést rendel el. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A zárt ülést követően a képviselő-testület nyílt ülésen folytatja a 

munkáját. 

 

 

B e j e l e n t é s e k   -   i n t e r p e l l á c i ó k :  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelentést kíván tenni. Egy Szalai László képviselőnek címzett 

ismeretlen levélről. Névtelen leveleknek nem ad hitelt. Többen látták ezt a levelet. Jelen van a 

BKSZ Kft. ügyvezetője ezzel a levéllel kapcsolatban. Hiszen abban a levélben olyan 

vádpontok vannak felsorolva, amik nem állják meg a helyüket. Szalai László rendszeresen 

kap ilyen leveleket. Ezekkel a levelekkel feszültségben tartják Ilyés Pétert. Amennyiben 

bármely vádpont megalapozott lenne, abban az esetben a képviselő-testület el fog járni.   

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Ebben a levélben több képviselőt is belekevernek törvénytelen 

dolgokba. Minden képviselő arra esküdött fel, hogy a város javát szolgálja. Akinek 

bizonyítéka van annak azt nyilvánosságra kell hozni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismételten zárt ülést rendel el, hiszen az anyag személyiségi 

jogokat és üzleti titkokat sérthet. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A zárt ülést követően a képviselő-testület nyílt ülésen folytatja a 

munkáját. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Kérése, hogy az utóbbi időben kapott interpellációs válaszokat 

figyelve jelöljenek ki felelőst és határidőt az interpellációknál is.  

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Mucsi András képviselőt, hogy elfogadja-e a 

választ.  

 

MUCSI ANDRÁS  képviselő: A választ elfogadja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Rácz Attila képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  
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RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy a választ elfogadja, csak határidő és felelős 

megnevezését kéri. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy elfogadja-e a 

választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A zárt ülésen elhangzottakkal együtt a választ elfogadja. A 

kérdésekre adott válaszokat is elfogadja. A V/5.- re adott választ nem tudja elfogadni. Van 

olyan helyzet amikor a bizottságnak muszáj tárgyalni az előterjesztést. A visszautalt választ 

sem fogadja el. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el a választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 8 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

270/2015. (V. 28.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „Mely esetekben lehet bizottsági tárgyalás 

nélkül a képviselő-testület napirendjére venni az 

előterjesztéseket?” tárgyú interpellációjára adott  

polgármesteri választ elfogadta. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

 

Interpellációs kérdések: 

 

SZALAI LÁSZLÓ  képviselő: A Szilva utca elején van egy nagy kátyú. Kéri, hogy javítsák 

ki. A Kodály utcára fekvő rendőrt kellene kihelyezni amennyiben a költségvetés engedi. A 

tűzoltó készülékek karbantartásával kapcsolatban kérdése, hogy az önkormányzat 

intézményeinél és a többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál a készülékeket ki 

javítja, ellenőrzi, ki nyomáspróbázza? Történt-e szerződéskötés és kéri ezeket a 

szerződéseket. A közbeszerzési szabályzatnak megfelelően történt-e a kiválasztás? A      

 

RÁCZ ATTILA  képviselő: Ivóvízjavító programmal kapcsolatban a kérdése, hogy meddig 

tart a program és mely utcákat érinti? Kérne egy rövid tájékoztatót a program állásáról.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a 

hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület nyilvános ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

K. m. f. 
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   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző   


