
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. február 2-án, a Városháza Nagytermében 

(Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt  üléséről.  

 

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

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

Dr. Hajdu Anikó,Rácz Attila, Szalai László, Dr. Seres István 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: 15.52 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.  

 

Sajnos ismét egy rossz hírrel kell kezdenie, hiszen decemberben elhalálozott Baukó József, 

aki 3 cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő és bizottsági elnök. Szalai László 

képviselő úr javaslatára a város saját halottjának tekintette. Kéri, hogy egy egyperces 

felállással emlékezzenek meg róla. Korábban már Rácz Attila képviselő jelezte, hogy volt egy 

másik képviselő társuk is aki még régebben volt képviselő Zsiga István. Ő érte is kegyelettel 

emlékeztek.  

 

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ újabb minősítést kapott, ezzel tartja a helyét a 

kulturális központok között. Dr Hoppál Péter államtitkár úr levelét olvassa fel. A Magyar 

kultúra napján átadta a Minősített Közművelődési Intézmény címeket, és a Közművelődési 

Minőség díjat. A kitüntetés azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható 

amelyek a  közművelődés minőség fejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt 

nyújtottak. 2014-ben 15 szervezet köztük a Békés Varos Kecskeméti Gábor Kulturális 

Központ, Sport és Turisztikai Központ nyerte el a Minősített Közművelődési Intézmény 

címet. Gratulál az intézménynek és Koszecz Sándor igazgató úrnak. Kéri, hogy a 

munkatársainak is adja át a gratulációkat.   

 

Durkó Albert misszió vezető úr Wallenberg díjban részesült. Levélben gratulált Durkó úrnak. 

Ezúton is gratulál ehhez a kitüntetéshez.  

 

Javasolja, hogy új napirendi pontként kerüljön felvételre IV/25.-os sorszámmal „Delegálás a 

Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulásba” tárgyú előterjesztés és IV/26.-os 

sorszámmal „Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők (nem képviselő bizottsági tagok) 
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köztartozás mentes adózói bázisba történő felvételéről” tárgyú előterjesztést. Javasolja levenni 

napirendről a megvívóban szereplő III/1. sorszámú „Békés Város Önkormányzatának 

gazdasági programja 2015-2019” tárgyú előterjesztést, a III/3. sorszámú „Lakásrendelet 

felülvizsgálata” és a III/5. sorszámú „Bankszámlavezetésre érkezett ajánlatok” tárgyú 

előterjesztéseket. Javasolja, hogy a IV/25. sorszámú előterjesztést a IV/16. sorszámú 

előterjesztést követően tárgyalják meg. Javasolja, hogy a IV/17. sorszámú előterjesztést a 

Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A IV/17. sorszámú előterjesztés esetében javasolja a zárt ülésen 

történő megtárgyalást, amelyet szavazásra bocsájt.   

 

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 

1/2015. (II. 02.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a IV/17. sorszámú 

előterjesztését zárt ülésen tárgyalja meg.   

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Zárt ülésen kell megtárgyalni a IV/18. napirendi ponttól a 

IV/25.-as napirendi pontig. 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 

2/2015. (II. 02.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2015. február 02-i ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

NAPIRENDI PONTOK:       

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 

I/3. Tájékoztató képviselői  indítványról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester   
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III. Előterjesztések 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

2. Ideiglenes Vizsgáló Bizottság tájékoztatója a közbeszerzések felülvizsgálatáról 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

3. Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi működéséről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

IV. Egyéb előterjesztések      

1. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás 

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

módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. Az építményadóról szóló 32/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

4. Civil szervezetek támogatásának rendje 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

5. Rendelőintézet alapító okirat módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

6. Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása       

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

7. Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlésének 2014. december 

17-i üléséről 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

8. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

9. A Vállalkozói Centrumban (Inkubátorház) lévő helyiségek bérleti díjának 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

10. Üresen álló üzlethelyiségek bérleti díjának megállapítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

11. Kecskeméti Gábor Kulturális Központ vagyonhasznosítási kérelme   

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

12. Murony község Önkormányzatának tulajdonszerzési kérelme 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

13. Állami tulajdonban lévő ingatlan megszerzésre irányuló szándéknyilatkozat 
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Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

14. Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület elhelyezése 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

15. Belvízrendezés az élhetőbb településekért konzorciumi szerződés 4. számú 

módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

16. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

25. Delegálás a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulásba  

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

 

17. Újkígyósi 039 hrsz-ú, külterületi ingatlan értékesítése    

Zárt ülésen a képviselő-testület döntésétől függően 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

18. BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjának 

választása    

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester     

19. Pekarik Zoltán kérelme 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester    

20. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester    

21.  Felmondott lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelem elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

22. Lakáscsere kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

23. Horváth Erzsébet Békés, Tanya X. 129. szám alatti lakos lakásügye 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

24. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

26. Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők (nem képviselő bizottsági tagok) 

köztartozás mentes adózói bázisba történő felvételéről  

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

 

V. Bejelentések, interpellációk 
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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 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a 20. ponthoz annyi kiegészítése lenne, ahol a 

Hajlék a Házban projektről számolnak be, hogy Pásztor János képviselő úr is jelen volt.   

 

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:             

          

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015. (II. 02.) 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: 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 

4/2015. (II. 02.) határozata:  

 

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 
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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 

5/2015. (II. 02.) 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:  Tájékoztató képviselői indítványról 

 

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

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Lehet, hogy nem neki kellet volna szót kérnie hanem Rácz 

Attila képviselő úrnak. Sajnálatos, hogy ez a rendelet tervezet nem került be a képviselő-

testület elé. Érthetetlen, hiszen két hónapja döntött arról a képviselő-testület, hogy ezt a 

kérdést napirendre veszi. Ő maga kapott egy rendelet tervezetet és egy szabályzatot. A kettő 

nem ugyanaz. A szabályzat csak a polgármesteri hivatalra vonatkozik. A rendelet tervezet az 

önkormányzatot,a gazdasági társaságokat és a szociális szövetkezetet is lefedi. Sajnálatos 

módon a város gyakorlata szembe megy az átláthatósági rendelettel, ugyanis a valóságban 

bárkinek hozzá kellene jutnia az adatokhoz. Ezzel szemben maguk a képviselők is nehezen 

kapnak meg olyan adatokat amit a számukra biztosítani kellene. A közbeszerzések és 

pályáztatások nem voltak átláthatók a számukra, de még Mészáros Sándor számára sem. 

Hiába kéri, hogy az önkormányzati képviselők vállalkozásaival kötött szerződésekről kapjon 

egy kimutatást. Nem kapott választ arra sem, hogy volt-e engedélye a Fáy utcai játszótérnek. 

A zárt ülések jegyzőkönyvét többször kellett kérnie. Nem kívánta nyilvánosságra hozni, hogy 

jegyző asszonynak mennyi volt a jutalma, az internetes pletykákkal akarta szembesíteni ezt az 

összeget de a polgármester úr a válaszadást megtagadta. Tehát ami máshol nyilvános adat az 

itt békésen nem az, mert nincsen fent az interneten. Kérdéseire választ kapott Dr. Péterfalvy 

Attilától a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság hatóságának elnökétől. Kéri, hogy 

ezt a pár sort szó szerint rögzítsék, mert általában ez ki szokott maradni. „ A törvény erejénél 

fogva tehát a kormánytisztviselők és a köztisztviselők illetményére vonatkozó adat 

közérdekből nyilvános. Abba beletartoznak a közszolgálati jogviszonyra tekintettel illetve 

azzal összefüggésben szerzett egyéb járandóságok, juttatások is. Amennyiben a jegyző az 

adatigénylést nem teljesíti úgy ön ismételten a hatósághoz fordulhat vagy bíróságtól kérheti, 

hogy a polgármesteri hivatalt kötelezze az adatigénylés teljesítésére.” Véleménye szerint 

egyértelmű a helyzet, ezeket az adatokat nyilvánosságra kellene hoznia. Ez mindenkinek az 

előnyére válna. Interneten meg lehetne nézni az adatokat és nem lenne pletyka a városban. 

Miért nem került be az átláthatósági rendelet két hónap után sem a képviselő-testület elé? És 

miért csak egy szűkebb területet kívánnak vele szabályozni?   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen fogják ezt tárgyalni, mint ahogyan arra a 

mellékelt levélben is utaltak. Még dolgozik a hivatal rajta ezért nem került a mai képviselő-

testületi ülés elé. A jegyző jutalmáról pedig meg fogja kapni a képviselő úr a tájékoztatást. A 

következő képviselő-testületi ülésre be fog kerülni ez az anyag.  
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Jónak tartja a beterjesztett anyagot az azonban csak szűkebben 

szabályoz. A másikat pedig át kellene nézni, nem érti, hogy ez két hónap alatt miért nem 

történt meg.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt két hónapban nem volt közbeszerzés. 

Nyílván semmi olyat nem mulasztottak amit ennek a rendeletnek a figyelembe vételével 

kellene megtenni.  

 

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 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a képviselői indítványról 

szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy valamennyi bizottság hosszasan tárgyalta az 

előterjesztést. Kialakultak az álláspontok.  

 

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

elnöke: Köszönetet mond a képviselő társainak, hogy aktívan rész vettek a munkában és a 

vitában. Minden SZMSZ-ben lehet találni hibákat, de véleménye szerint megvalósítható 

javaslatokat kaptak. Az SZMSZ a képviselők munkájának a Bibliája, hiszen a következő öt 

évben ez alapján fognak dolgozni.  

 

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

előterjesztést amely maratoni ülésre sikerült. Pontról pontra megtárgyalták az anyagot. Az 

összes javaslatot megvitatták. Így került most kiosztásra egy egységes szerkezetű SZMSZ, 

amelyet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatott.  

 

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

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Alaposan sikerült megtárgyalni és a 

bizottság támogatta.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Valóban az elmúlt hét legszembetűnőbb és a legtöbb időt 

igénybevevő feladata volt az SZMSZ újra alkotása. Megköszöni a konstruktivitást, hiszen az 

általuk javasolt módosítások nagy része beépítésre került. Így az elkövetkezőkben is 

biztosítottnak látják a munkát a bizottságokban és a képviselő-testületben is.    
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy nagyon kemény munka folyt az SZMSZ 

módosításánál. Úgy látja, hogy az előkészítők próbáltak megfelelni bizonyos elvárásoknak, és 

ezt nem mindig sikerült elérniük, ha pedig meg tudtak felelni akkor a módosítás nem volt 

megfelelő. Több mint 60db módosítás volt. Maradt még néhány amire ki kellene térni. Nem 

abból kell kiindulni, hogy az SZMSZ-el az ellenzék működését megnehezítsék, hiszen akkor a 

képviselő-testület működését is megnehezítik. Néhány helyen lehet, hogy módosítás 

szükséges,hiszen néhány módosítást nem tudtak megindokolni azt volt a válasz, hogy „csak”. 

Számára ez nem elfogadhatatlan. Bejelenti, hogy az egyik bizottsági hely tekintetében érintett. 

Érthetetlen számára, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságba 

miért nem Dr. Rácz Lászlót javasolták. Dr. Rácz László több mint 20 éven keresztül volt tagja 

ennek a bizottságnak. Ebben a bizottságban nincsen egészségpolitikával foglalkozó 

szakember. Tudja, hogy szakértőnek fel lett kérve Dr. Rácz úr de bizottsági tagnak akkor 

mégsem jó. Módosító javaslatként beterjeszti, hogy Dr. Rácz László kerüljön be, az Ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságba.  

Elmondja az SZMSZ módosító javaslatait. 

 

Az 5§-ba továbbra is javasolja, hogy a (8) bekezdésben javasolja a „vagy” szót „és” re 

cserélni. Hiszen aki nincsen számítógép közelében az nem tudja megnézni az e-mail-t. Tehát 

vagy így vagy úgy el kell érni a képviselőt. 

 

A 9§ (6) egészüljön ki azzal hogy a „határozati javaslatokat írásban be kell terjeszteni”. 

Praktikusabb és könnyebben követhető így az előterjesztés.  

 

A 13§ (2) véleménye szerint nem kell 15 perc. Itt az időbeli korlátozás felesleges. Nyolc éve 

sem működött ez a szándék. A költségvetésnél akkor sem volt korlátozva az időkeret. 

Javasolja az időkeret eltörlését. 

 

A 13§ (8)-ban véleménye szerint ne csak az előterjesztő vehessen le előterjesztést napirendről. 

A régi SZMSZ-ben benne volt a polgármester és a képviselő is. A polgármester véleménye 

szerint mindenképp maradjon benne.  

  

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a 8§ (2) bekezdése ezt tartalmazza. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy akkor ezt a módosító javaslatát visszavonja. Ő 

maga ezt javasolta. Javaslata az volt, hogy bárki is az előterjesztő annak legyen módja arra, 

hogy visszavonja a javaslatát. Gyakorlatilag praktikus oka van annak, amit javasolt. 

Előterjesztő csak az lehet aki a 8§-ban szerepel.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy Szalai László képviselő által említett esetre nem 

volt még példa. Az előterjesztő mindig a maga előterjesztését javasolta levételre. Általában az 

előterjesztő a polgármester.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Azt gondolja, hogy pl. a jegyző az előterjesztő akkor azt csak ő 

javasolhatja levételre a polgármester nem. Véleménye szerint ebben nem kellene a 

polgármestert korlátozni.  

 

A 13§ (8)-ben akkor továbbra is javasolja hogy kerüljön be az előterjesztő szó után a, 

„polgármester, képviselő”. 

 

A 15§ (6) –ban szereplő szavazás módja. Véleménye szerint nem kell többször szavazni ha 

nem muszáj. Ez arra vonatkozik amikor 3 díjat akarnak átadni és 4 jelölt van. Ha mind a 4fő 
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megkapja az 50%-ot akkor mindről újra kell szavazni. De ha csak három fő kapja meg a 

többséget akkor is újra szavaznak ezek szerint. Azt javasolja, hogy ha van egy keret, csak 

akkor kelljen újraszavazni, ha a keretben biztosított létszámnál többen kapják meg az 50%-ot. 

Vagy csak szavazatazonosság esetén kelljen újraszavazni. A gyakorlatban is így folyik ez.  

 

A 19§-ban miért kell hat fő a titkos szavazáshoz. Javasolja, hogy egyszerű szótöbbség is elég 

legyen ehhez. Gyakorlati jelentősége nincsen de nem kapott választ arra miért kell hat fő.  

 

21§ (1) javasolja, hogy kerüljön be a szövegbe a „30 napon belül” szövegrész után a „de a 

következő soros ülés előtt” szövegrész. Ez praktikussági szempont. Ha be lesz tartva a 30 nap 

akkor lehet, hogy egy rövid hónapnál csak két hónap múlva tudja megtárgyalni az 

interpellációt a képviselő-testület.  

 

32§ illetve az 1. számú melléklet. Az átruházott hatáskörökről szól. Az a probléma ezzel, hogy 

az 1/1-nél olyan kötelezettségvállalásról van szó ami nem volt beterjesztve a költségvetésbe, 2 

millió forintos értékhatárig. Korábban ez úgy szerepelt, hogy a következő képviselő-testületi 

ülésen erről be kellett számolni. Amennyiben az új verzió kerül elfogadásra, akkor több hónap 

is eltelhet anélkül, hogy ezt a tájékoztatót a képviselő-testület megismerné. Mivel be nem 

tervezett összegről van szó, javasolja, hogy a következő képviselő-testületi ülésen be kelljen 

erről számolni.  

 

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

elnöke: A Szalai László képviselő által elmondottakat érti. Ezeket a javaslatait mind a három 

bizottságban elmondta. Nagyon sok javaslata beépítésre került. Minden olyan javaslatot 

támogattunk, ami ésszerű és építő. Az SZMSZ tekintetében a munka ott zajlott ahol annak 

kellett, a szakmai bizottságok előtt. Örül annak, hogy képviselő úr ismét elmondta a 

javaslatait, de ezek a bizottsági üléseken sem kaptak többséget. Lényegében feleslegesen ment 

el egy csomó idő. Ő maga ezeket a javaslatokat nem támogatja. A bizottsági üléseken is 

kialakult egy konszenzus. Bízott abban, hogy ezt az SZMSZ-t eltudják fogadni az ülésen. 

Véleménye szerint ezek a szabályozások megfelelőek. Ez egy működő SZZMSZ lesz. Több 

idő megy el ezzel a parttalan vitával. Dr. Rácz László rendkívül értékes munkát végzett az 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságban, ezért lett felkérve állandó 

szakértőnek. Javaslataira, véleményére számítanak. Kovács Ildikót azért javasolták, mert ő a 

szociális szférát tudná képviselni. A Pénzügyi Bizottsági ülésen vetette fel Juhos János, hogy 

lenne pár ötlete a gazdasági programba, erről egyeztetni is fog a polgármester úrral. 

Véleménye szerint enné konstruktívabbnak lenni már nehéz lenne. Javasolja, hogy a már a 

bizottságok által megalkotott és közösen létrehozott SZMSZ-t fogadja el a képviselő-testület 

és ne módosítsák tovább. 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Visszautasítja, hogy azért szólt hozzá mert szerepelni akar. 

Csütörtökön este szerepelt eleget és több mint 60 módosító javaslata volt, Rácz Attila 

képviselő társával. Köszöni szépen hogy a többségét ezen javaslatoknak el is fogadták. 

Amiket szóvá tett azért tette mert nem lettek logikusan megmagyarázva. Nem egy esetben 

volt olyan javaslat amit bár a bizottság nem támogatott a képviselő-testület a végén támogatta. 

Elhiszi, hogy unalmas valakit végighallgatni ha már a döntés megszületett. Úgy mint az 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén ahol még az is meg lett 

szavazva, hogy nincs határozati javaslat. A dolgok nem így működnek. Nem javasolt semmi 

olyat ami mögött politika lenne, pusztán szakmai javaslatokat tett. Nem érti meg, hogy Dr. 

Rácz Lászlót aki sokat tett a városért, lojális volt miért nem lehetett bizottsági tagnak 

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

hangzott el, javasolja, hogy kezdjék meg a szavazást. Az elhangzott módosító javaslatokat 

fogja egyesével szavazásra bocsátani.   

 

Az elő Dr. Rácz László Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságba 

delegálása.  

 

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

 

A képviselő-testület 5 igen 3 nem 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. 

Rácz László Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottságba delegálását elutasította.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László következő módosító javaslata, hogy az 5§-ban a 

(8) bekezdésben a „vagy” szót „és” re cserélni. Szavazásra bocsátja az elhangzott módosító 

javaslatot. 

 

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 

8/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

SZMSZ azon módosítását, hogy az 5§-ban a (8) 

bekezdésben a „vagy” szót „és” re cserélni elutasította.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László következő módosító javaslata, hogy a 9§ (6) 

egészüljön ki azzal, hogy a „határozati javaslatokat írásban be kell terjeszteni”. Szavazásra 

bocsátja az elhangzott módosító javaslatot. 

 

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 

9/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

SZMSZ azon módosítását, hogy a 9§ (6) egészüljön ki azzal 
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hogy a „határozati javaslatokat írásban be kell terjeszteni” 

elutasította.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László következő módosító javaslata, hogy a 13§ (2)-ben 

meghatározott időkeret kerüljön eltörlésre. Szavazásra bocsátja az elhangzott módosító 

javaslatot. 

 

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 

10/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

SZMSZ azon módosítását, hogy a „13§ (2)-ben 

meghatározó időkeret kerüljön eltörlésre” elutasította.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László következő módosító javaslata, hogy a „13§ (8)-a 

kerüljön  kiegészítésre a polgármesterrel és a képviselővel”. Szavazásra bocsátja az elhangzott 

módosító javaslatot. 

 

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

 

A képviselő-testület 4 igen 7 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

SZMSZ azon módosítását, hogy a „13§ (8)-a kerüljön  

kiegészítésre a polgármesterrel és a képviselővel” 

elutasította.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László következő módosító javaslata, hogy módosuljon 

úgy a „15§ (6)-a  hogy ha van egy keret, csak akkor kelljen újraszavazni, ha a keretben 

biztosított létszámnál többen kapják meg az 50%-ot. Vagy csak szavazatazonosság esetén 

kelljen újraszavazni”. Szavazásra bocsátja az elhangzott módosító javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  
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A képviselő-testület 4 igen 7 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

SZMSZ azon módosítását, hogy a „15§ (6)-a  hogy ha van 

egy keret, csak akkor kelljen újraszavazni, ha a keretben 

biztosított létszámnál többen kapják meg az 50%-ot. Vagy 

csak szavazatazonosság esetén kelljen újraszavazni” 

elutasította.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László következő módosító javaslata, hogy a „19§-ban 

egyszerű szótöbbség is elég legyen a titkos szavazáshoz”. Szavazásra bocsátja az elhangzott 

módosító javaslatot. 

 

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 

13/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

SZMSZ azon módosítását, hogy a „19§-ban egyszerű 

szótöbbség is elég legyen a titkos szavazáshoz” elutasította.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László következő módosító javaslata, hogy a „21§ (1) 

javasolja, hogy kerüljön be a szövegbe a „30 napon belül” szövegrész után a „de a következő 

soros ülés előtt” szövegrész”.  

 

Támogatni tudná az elhangzott javaslatot ugyanakkor az utóbbi időben olyan mennyiségű 

interpelláció érkezik, ami egy külön apparátust igényel. A megfelelő időt meg kell adni a 

megalapozott válaszok miatt. A 30 nap az a törvényben meghatározott idő. Ennél persze 

kevesebbet el lehet fogadni többet nem. Ő maga javasolja a 30 napot.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy polgármester úr rosszul mondta. Ő maga nem 

mondta, hogy vegyék ki a 30 napot. Azt javasolta, hogy maradjon meg a 30 nap, 30 napon 

belül, de a következő soros ülés előtt. Ez volt a javaslata.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az elhangzott módosító javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  
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A képviselő-testület 5 igen 5 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

SZMSZ azon módosítását, hogy a „21§ (1) javasolja, hogy 

kerüljön be a szövegbe a „30 napon belül” szövegrész után 

a „de a következő soros ülés előtt” szövegrész” elutasította.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László következő módosító javaslata, hogy a „32§ illetve 

az 1. számú melléklet. Mivel be nem tervezett összegről van szó, javasolja, hogy a következő 

képviselő-testületi ülésen be kelljen erről számolni.”. Szavazásra bocsátja az elhangzott 

módosító javaslatot. 

 

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 

15/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

SZMSZ azon módosítását, hogy a „32§ illetve az 1. számú 

melléklet. Mivel be nem tervezett összegről van szó, 

javasolja, hogy a következő képviselő-testületi ülésen be 

kelljen erről számolni” szövegrész” elutasította.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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 10 igen 1 tartózkodással az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015. (II. 04.)  r e n d e l e t e : 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy a I. pont 2-3 pontjáról külön szavazást kér.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat I. 1-4-5. pontját. 

 

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 

16/2015. (II. 02.) határozata:  

 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pocsaji Ildikót választja meg a jelenlegi 

Képviselő-testület megbízatásának hátralévő idejére az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság nem képviselő tagjának a néhai Mester Péter nem képviselő bizottsági tag helyére. 

 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján Szalai 

László képviselőt választja meg a jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának hátralévő 

idejére a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának. 

 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján 

Uhrmann Károly Ferencet választja meg a jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának 

hátralévő idejére a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat I. 2-3. pontját. 

 

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

 

A képviselő-testület 8 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015. (II. 02.) határozata:  

 
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján Pocsaji 

Ildikó nem képviselő bizottsági tag helyére Dancs Ildikót választja meg a jelenlegi Képviselő-

testület megbízatásának hátralévő idejére az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság nem képviselő tagjának. 

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján Szalai 

László képviselő bizottsági tag helyére Barkász Sándor képviselőt választja meg a jelenlegi 

Képviselő-testület megbízatásának hátralévő idejére az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjának. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:        Izsó Gábor polgármester 

 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II. pontját. 

 



 15 

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 

18/2015. (II. 02.) határozata:  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2. Függelékét az alábbiak szerint hagyja 

jóvá: 

 

A BIZOTTSÁGI TAGOK NÉVSORA 

 

 

1. ÜGYRENDI, LAKÁSÜGYI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG: 

 

Elnök: Mucsi András 

Képviselő tagok: Deákné Domonkos Julianna 

 Balázs László 

 Pásztor János Sándor  

 Barkász Sándor   

Nem képviselő tagok: Hévízi András 

 Bereczki Mónika 

 Barna Zoltán  

 Dancs Ildikó  

   

2. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG: 

 

Elnök: Balázs László 

Képviselő tagok: Barkász Sándor 

 Mucsi András  

 Rácz Attila 

 Szalai László 

 

Nem képviselő tagok: Ásós Géza 

 Ilyés Tamás 

 Juhos János 

 Uhrmann Károly Ferenc 

 

3. OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG: 

 

Elnök: Deákné Domonkos Julianna 

Képviselő tagok: Mucsi András  

 Koppné Dr. Hajdu Anikó 

 Dr. Seres István 

Nem képviselő tagok: Pocsaji Ildikó  

 Vidáné Endrődy Ildikó 

 Varga Emília 

     

Határidő:  azonnal 



 16 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a most elfogadott SZMSZ értelmében három új 

bizottsági tagnak is esküt kell tennie Pocsaji Ildikó és Uhrmann Károly jelen vannak, Kovács 

Ildikó betegség miatt nem tud jelen lenni.  Felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági 

tagokat az eskütételre fáradjanak előre. Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel 

időtartamára mindenki álljon fel. 

 

Kérem, hogy mondják utánam az eskü szöveget. 

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

 „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; BIZOTTSÁGI TAGSÁGI tisztségemből eredő feladataimat 

a BÉKÉS VÁROS fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az esküokmányok jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az eskütétel után átadja a nem képviselő bizottsági tagok 

részére a megbízóleveleket.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Ideiglenes Vizsgáló Bizottság tájékoztatója a közbeszerzések 

felülvizsgálatáról 

 

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 egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 
 

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

szavazásra bocsátja, az előterjesztett beszámolót.   

 

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 

19/2015. (II. 02.) határozata:  

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a - 

368/2014. (XI. 10.) határozatával létrehozott - ideiglenes 

vizsgálóbizottság működési idejét meghosszabbítja, azzal, 

hogy az ideiglenes bizottság köteles a vizsgálat eredményéről a 

Képviselő-testület februári soros ülésén beszámolni.  

Határidő:       értelem szerint  

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi 

működéséről 

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Üdvözli a nemzetiségi önkormányzatok jelen lévő elnökeit.    

 

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

elnöke: Elmondja, hogy a Roma önkormányzat részéről sajnos az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság ülésén sem vett részt senki. A bizottság egyhangú igennel támogatta. 

 

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 

20/2015. (II. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi működéséről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Román 

Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi működéséről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi működéséről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi működéséről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő:   értelem szerint 

Felelős:     Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 21/2012.(VI.29.) 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 szerinti előterjesztést 

tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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

szavazásra bocsátja a kiegészítés szerint 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 

21/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és a 

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

Függelékét az alábbiak szerint hagyja jóvá és 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 

kb. 150 m2-es salakos volt 

kézilabda pálya hrsz.: 

3917/1. 

Békési Tenisz Klub 

2008. október 1-től 

2029. november 25-

ig 

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

(2270 hrsz) 

Békési Polgárőrség 

Közhasznú 

Szervezet 

2010. 11. 15– 

2030. 11. 15. 
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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 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:          Izsó Gábor polgármester 

 

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 

2/2015. (II. 04.)  r e n d e l e t e : 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A 

VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 

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

MÓDOSÍTÁSA 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 

28.) 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.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Módosító javaslatot kíván tenni. A 8§ b) javasolja módosítani. 

Az van leírva, hogy negyedévente köteles igazolni a szolgáltató felé. Mi van akkor, ha valaki 

hosszabb időre megy el. Problémába ütközik az igazolás. Javasolja kiegészíteni azzal, hogy „a 

kérelmezett időszak letelte után 10 napon belül” szövegrésszel.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Az 1§- ban nem tetszik számára, de a 4. pontban 

az szerepel, hogy a gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon szerepel. Szerinte ide a 

leghamarabb vagy legkorábban szó illene. Véleménye szerint ez fejezné ki a szándékot, ha a 

szándék az, hogy hamarabb ne kerüljenek kihelyezésre a kukák.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez a szöveg azt szeretné mondani, hogy 6.30. óráig ki kell 

helyezni az edényzetet. Véleménye szerint ez az időpont jó.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: A lényeg, hogy 6.30. óráig kellene, hogy kihelyezze a lakos a 

kukát. Ne forduljon elő az, hogy ha valaki későn teszi ki, akkor azért vissza kelljen fordulni. 

A kukás kocsiknak jól bevált menetrendje van egyébként.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy kerüljön pontosításra a szöveg az alábbi szerint: 

a „1§ 4. pontjában a 6.30. óráig kifejezés” szerepeljen. Szavazásra bocsátja az elhangzott 

módosító 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 

22/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

rendelet azon módosítását, hogy a „1§ 4. pontjában a 6.30. 

óráig kifejezés szerepeljen” elfogadta.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Véleménye szerint az egész rendeletet felül kellene vizsgálni. 

Rendelkezni kellene az üdülő tulajdonosokkal kapcsolatban is, hogy ott a szüneteltetés 6 vagy 

9 havi mentességet jelentsen. Vagy egy új pontban kellene szabályozni az üdülőkre vonatkozó 

részt. Vannak jócskán olyan ingatlanok, amit csak a nyári időszakban használnak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezek az ingatlanok belterületi lakott ingatlannak tekinthetők. 

Gyakorlatilag nem vonatkozik külön szabály rájuk. Ugyanaz vonatkozik rájuk, mint a 

lakásokra. Belterületi lakott területen találhatóak ezek az ingatlanok.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Érti polgármester úr válaszát, de akkor azok az ingatlanok amik 

üdülőként kerülnek hasznosításra akkor azok után is egész évben fizetni kell a 

szemétszállítást? Akkor az vonatkozik rá mintha egy ideiglenesen lakott ingatlan lenne? 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Abban az esetben, ha nem tudja igazolni, hogy nem lakja abban 

az esetben igen fizetne kell.    

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Nem érti, hogy az elektromos áramnál a havi 2Kw-ot mi 

alapján állapították meg, amikor az áramot egy évben egyszer olvassák le. Ezek az értékek 

amik meg vannak szabva azok nem havonta vannak leolvasva. A vizet pedig fél évente 

olvassák. El akarunk fogadni egy olyan dolgot ami nem mérhető. Ezeket a megadott 

összegeket havi összegre tervezzük, de ezek nem így vannak mérve. Nem lehet bebizonyítani 

a tényleges fogyasztást. Itt illeszkedni kellene a leolvasásokhoz. Amennyiben az 

áramszolgáltató évente mér akkor a rendeletben nem szerepelhet havi elszámolás. Nem érti az 

értelmét ennek, mert ha be is diktálja valaki az nem hiteles mérés. A szolgáltató által mért a 

hiteles.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Az ingatlan üresen állását csak úgy lehet bizonyítani, hogyha a 

fogyasztásmérők nem vagy csak nagyon kicsit mozdulnak el egy adott intervallumban. Közel 

400 nem lakott ingatlanról van szó. A visszafizetés sem jó megoldás mert akkor kamatot kell 

fizetni.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy neki nem a mérésre volt javaslata, hanem az 

igazolásra. Ezt az igazolást nem lehet negyedévente leadni. Az óra bediktálásával is lehet 

manipulálni. Amennyiben meg tudja valaki mondani, hogy ez a tervezet így más városokban 

működik, akkor azt elfogadja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Sajnos az előterjesztő nem tudott jelen lenni az ülésen. A 

rendelet a későbbiekben is módosítható. Aki rendszeresen nem lakja az ingatlant annak nem 

kell fizetnie a hulladék szállításért, ezt kívánják a lakosság felé kommunikálni. Javasolja, 

hogy vegyék le az előterjesztést a napirendről.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: A rendeletalkotásnál abból indultak ki, hogy legalább 90 

napig nem használják az ingatlant. Itt egy tartós viszonyról van szó. 3 hónap után lehet kérni a 

szüneteltetést. Amennyiben valaki ennyi ideig nem használ egy ingatlant akkor a tulajdonos is 

érdekelt abban, hogy jelezze a szolgáltatónak. Több féle fizetési mód van a szolgáltatóknál, az 

a lényeg, hogy tartós huzamosabb ideig ne használják az ingatlant. Véleménye szerint ezt a 

rendeletet most el kellene fogadni és majd látni lehet később mit hoz a gyakorlat. Az egy évet 

ebben az esetben sokallja, hiszen időközben bármikor kiadásra kerülhet az ingatlan. Ezzel 

vissza fognak élni. Több rendeletet megvizsgáltak azalatt amíg ez készült.      

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Javasolja, hogy vegyék le napirendről ezt az előterjesztést, mert 

nem látja azt, hogy a valóságban ez hogyan fog működni. Javasolja, hogy a képviselő-testület 

a következő ülésén térjen erre vissza. Működjön a gyakorlatban az lenne a lényeg. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Egyetért a napirendről történő levétellel, azzal, hogy a következő 

képviselő-testületi ülésen vegyék már figyelembe a lakóövezetben lévő nyaralókat is. Azokat 

amiket életvitel szerűen nyaralónak használnak, mert ott maximum 3 hónapig használják az 

ingatlanokat. Itt rendelkezni kellene arról, hogy csak abban a 3 hónapban fizetnek és ne 

kelljen minden évben újra igényt benyújtani. Valahol ezt is meg kellene jeleníteni a 

tervezetben.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy ezen a dolgon még nagyon sokat fognak 

vitatkozni a közeljövőben. Hiszen ez egy új szolgáltatási forma. Az önkormányzat igyekszik 

alkalmazkodni az élethez. Ez nagyon sok plusz munkával jár. A rendelet folyamatos 

megújításra fog szorulni. A vonalkódos rendszer például egyszerű de hatalmas a költsége. 

Látni kell, pontosan mennyi ingatlanról van szó, hány kedvezményezettel kell számolni. Meg 

kell vizsgálni hány üresen álló ingatlan van. Meg kell az is vizsgálni, hogy hányan vannak a 

kedvezményezettek. Nagyon sok feladat vár még megoldásra.  

 

 

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

szavazásra bocsátja hogy A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 

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

módosítása tárgyú előterjesztést a képviselő-testület vegye le a napirendjéről. 

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

Pálmai Tamás időközben elhagyta az üléstermet.) 

 

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

23/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. 

(III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú 

előterjesztést napirendjéről levette.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy várja a javaslatokat a képviselőktől. 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az építményadóról szóló 32/2014. (XI. 24.) 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 egyhangú igennel tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

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

előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ezzel a rendelettel nem csak az a probléma, hogy a garázs 

belekerült az adózásba. Egyetért ezzel a módosítással. A Mezei őrszolgálatról beszélve meg 

van a melléklet is, amelyre utalt a rendelet. Az még mindig nem derült ki, hogy mely 

épületekre vonatkozik ezen a területen. A következő módosításakor a rendeletnek erre is 

térjenek ki.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztés bevezetésében van egy mondat „a 

kormányhivatallal történő szóbeli egyeztetés alapján megállapítható”. Kérdése, hogy ez az 

egyeztetés hogyan történt? Továbbra sem tartja jó ötletnek az építményadót. Amilyen gyorsan 

csak lehet ezt az adót vissza kell vonni.  

 

DR. UHRIN ANNA aljegyző: Elmondja, hogy a kormányhivatallal személyesen és telefonon 

is egyeztettek ebben a kérdésben. A törvényességi referens lett megkeresve. Az előterjesztés 

természetesen megfelel a törvényi elvárásoknak. 

 

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. (Dr. 

Pálmai Tamás időközben visszatért az ülésterembe.) 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015. (II. 04.)  r e n d e l e t e : 
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AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL 

 szóló 32/2014 (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Civil szervezetek támogatásának rendje 

 

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

pontja alapján 

 

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

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

 

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

előterjesztést és a kiegészítés szerint 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 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015. (II. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felkéri Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát, hogy a civil 

szervezetek 2015. évi működési- és programtámogatásáról 

szóló pályázatot a márciusi ülésre készítse elő és azt 

terjessze a képviselő-testület elé. 

2. A képviselő-testület a civil támogatások céltartalék 

terhére és helyett létrehozza a Civil Alapot. A Civil Alap 

tartalmazza az önkormányzat civil szervezetek támogatásra 

szánt forrásait és az e célra tett felajánlásokat. Felhasználása 

a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről 

szóló önkormányzati rendelet alapján történik. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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 – egyhangú- szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (II. 04.)  r e n d e l e t e : 

 

 A CIVIL SZERVEZETEK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK  

RENDJÉRŐL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Rendelőintézet alapító okirat 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. Örömteli, hogy a fürdő megkapta a gyógyfürdő elnevezést.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy kettő pontosítást tenne, az egyik a házszám 

ami 14. szám tehát jól szerepel az alapító okiratban. A 4.-ik oldalon a 3. pontnál a 

„művesekezelést” kihúzták.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy szerencsére egyre több nem Békési veszi igénybe 

a fürdőt. Hétvégenként ki lehet tenni a megtelt táblát. Jó lenne, ha hét közben is ilyen 

forgalom lenne. Szombaton lehetne hosszabb a nyitva tartás. Fel kéne mérni ennek az igényét. 

Jelezték felé, hogy olyan igény is felmerült, hogy lehessen bérbe venni a fürdőrészt családi 

eseményekre. A gyógyfürdő egyre inkább a köztudatban van és ez jó dolog.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy nem véletlen, hogy a gazdasági koncepció 

központjában is ez áll. A nyitva tartást nehéz jól behatárolni, hiszen a hosszított nyitva tartás 

sokat drágít az üzemeltetésen, a munkavállalók bére miatt. Vizsgálják annak lehetőségét, 

hogy, hogyan bővíthető a kapacitás. Elmondja, hogy a tavalyi évben 72 ezren látogatták meg 

a fürdőt. Sajnos a Békésiek kevesebben vannak mint a vidékiek.   

 

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 – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 11. pontjában rögzített, át nem 

ruházható képviselő-testületi hatáskörében eljárva a Békés 

Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 

alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerint módosítja, egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint 

fogadja el. 
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Békés Város Képviselő-testülete felkéri Izsó Gábor 

polgármestert, hogy a békési 1265. helyrajzi számú, 

természetben 5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. sz. alatti 

ingatlan társasházzá alakításához szükséges hozzájárulásokat 

kezdeményezze és beszerzésük esetén a társasházzá 

nyilvánítási eljárást kezdje meg. 

 

Határidő:   intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása 

 

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. Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 100.000 

forint összegű helyettesítési bért javasol elfogadásra. Ezúton köszöni meg az együttműködést 

Méri Zoltán úrnak. Nagyon sokat dolgoztak együtt. 

 

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

előterjesztést és a kiegészítés szerint egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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

elnöke: Elmondja, hogy mint a Dr. Hepp Ferenc iskola vezetője itt kívánja megköszönni azt 

az együttműködést, ami az intézmény és a városgondnokság között volt. Az elején 

nehézkesen indult az együttműködés, de mára nagyon jó lett az együtt gondolkodás és a 

munka. Jó egészséget kíván.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy szeretné megköszönni a munkáját, Méri Zoltán 15 

évig szolgálta a várost. A nyugdíjas évekhez, biztonságot, nyugalmat kíván.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Elmondja, hogy ő a néptánc kapcsán ismerte Méri Zoltán 

urat. Nagyon sokat köszönhetnek Méri Úrnak a táncosok.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy szeretné megköszönni Méri Úr munkáját, több 

mint 8 évet dolgoztak együtt. Megbízható embert ismert meg benne. A közmunkában végzett 

tevékenysége is meghatározó volt. Az ingatlanokat is a jó gazda módján kezelte. Aktív és jó 

nyugdíjas éveket kíván.    

 

MÉRI ZOLTÁN igazgató: Szeretné elmondani, hogy 33 évvel ezelőtt február elején kezdett 

el Békésen dolgozni. Az azt megelőző héten költözött Békésre. 33 éve Békésen lakik és 

dolgozik. A békési emberek befogadták és ismerik. Nagyon nagy örömmel végezte a 

feladatát. Az önkormányzatnál dolgozik közel 15 éve. Megköszöni Békés város lakosságának 

azt amit tőlük kapott. Elmondja, hogy akkor amikor a LISZ Kft-t megszüntették nem 

racionális döntést hoztak, másként is lehetett volna. A képviselőknek jó erőt és egészséget 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2015. (II. 02.) határozata:  

 

I. 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 

hozzájárul Méri Zoltán igazgató közalkalmazotti 

jogviszonyának 2015. február 5-ével közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez. A Képviselő-testület 

megköszöni Méri Zoltánnak a város 

ingatlangazdálkodásában végzett eddigi ügyvezetői és 

igazgatói munkáját, aminek elismeréséül három havi 

bruttó illetményének megfelelő jutalmat állapít meg 

számára. 

II. 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő - 

testülete a határozat 1. sz. mellékletét képező tartalommal 

pályázatot ír ki a Békési Városgondnokság igazgatói 

álláshelyére. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő - 

testülete a pályázati eljárás idejére, 2015. február 5-ével 

2015. június 30.-áig a Békési Városgondnokság 

intézményvezetői feladatai ellátásával Szász Istvánné 

gazdaságvezetőt bízza meg. Helyettesítési díjként 

100.000,- Ft,- határozott idejű bérkiegészítést és 50.000,- 

Ft,- magasabb vezetői pótlékot állapít meg. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő - 

testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok, munkajogi jognyilatkozatok 

megtételére, aláírására.  

  

Határidő:   intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 

Közgyűlésének 2014. december 17-i üléséről 

 

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

27/2015. (II. 02.) határozata:  

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési 

Önkormányzati Tűzoltóság közgyűlési üléséről készült 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: intézkedésre azonnal, 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálata 

 

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 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2015. (II. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80. § (2) bekezdése értelmében a Békési Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Román 

Nemzetiségi Önkormányzattal és a Békési Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodásokat - a határozat melléklete szerinti 

tartalommal – jóváhagyja.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a nemzetiségi 

önkormányzatokkal kötendő együttműködési 

megállapodások aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  A Vállalkozói Centrumban (Inkubátorház) lévő helyiségek 

bérleti díjának felülvizsgálata 

 

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 egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A napokban megkereste egy vállalkozó, aki anno az inkubátor 

házban kezdett. Jelenleg telephelyet kíván vásárolni. Azért mondta ezt el. mert voltak akik 

nagyon pesszimistán álltak hozzá a kérdéshez. Gyakorlatilag az inkubátor ház tele van.  

 

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 

29/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Vállalkozói Centrumban (Inkubátorházban) lévő 

bérlemények bérleti díjait a 2013. évben meghatározott 

bérleti díjaknak megfelelőn hagyja jóvá, azzal, hogy a díjak 

2015. évben a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex 

mértékével nem növekednek. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a helyiségbérleti szerződések 

megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Üresen álló üzlethelyiségek bérleti díjának megállapítása 

 

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 egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában álló 5630 Békés, Szarvasi u. 2 

szám (hrsz.: 4003/11/A/20) alatti, 31 m2 alapterületű 

üzlethelyiség induló bérleti díját 17.500,- Ft + ÁFA/hó 

összegben határozza meg.  

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában álló 5630 Békés, Szarvasi u. 2 

szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alatti, 122 m2 alapterületű 

üzlethelyiség induló bérleti díját 49.000,- Ft + ÁFA/hó 

összegben határozza meg.  

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában álló 5630 Békés, Széchenyi t. 4. 

szám (hrsz.: 2236) alatti, 290 m2 alapterületű üzlethelyiség 

induló bérleti díját 31.500,- Ft + ÁFA/hó összegben határozza 

meg. 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét az üzlethelyiség bérbeadása 

kapcsán a pályázati hirdetmény közzétételére, valamint a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Kecskeméti Gábor Kulturális Központ vagyonhasznosítási 

kérelme 

 

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 egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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 

31/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazást ad a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, 

Sport és Turisztikai Központ igazgatójának, hogy a dánfoki 

szállodaépületben lévő konyha – étterem - büfé helyiségeket 

maximum 10 éves időtartamra bérbe adhassa. 
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Határidő: Értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Murony község Önkormányzatának tulajdonszerzési 

kérelme 

 

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 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 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Murony 

község Önkormányzata Képviselő testületének a BKSZ-Plusz 

Nonprofit Kft-ben történő tulajdonszerzésre vonatkozó kérelmét 

a hatósági díjtételek megállapításáig elhalasztja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

33/2015. (II. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5630 

Békés Csabai u. 56. (hrsz:3210) 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 helyi nemzetiségi 

önkormányzatok közösségi munkájának elősegítése a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontja alapján, 

valamint ennek érdekében Nemzetiségi Ház kialakítása. 

3. 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: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület elhelyezése 

 

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 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 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2015. (II. 02.) határozata:  

 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. március 1-től 2016. december 31-ig, a Nevelő utca 

1. szám alatti ingatlant az Együtt Könnyebb Közhasznú 

Egyesület számára – rezsiköltségek megfizetése mellett – 

térítésmentesen használatba adja. 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét az előterjesztés 

mellékleteként csatolt használati szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  Belvízrendezés az élhetőbb településekért konzorciumi 

szerződés 4. számú módosítása 

 

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 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 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex 

belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a 

csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című, DAOP 5.2.1/D-

2008-0002 azonosítószámú projekt Konzorciumi Megállapodás 

4. számú módosítását jelen határozat 1. melléklete szerint 

jóváhagyja, polgármesterét annak aláírására felhatalmazza. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása 
 

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 egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett tájékoztatót. 

 

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 

36/2015. (II. 02.) határozata:  

 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi pénzmaradvány 

(pénzkészlet) terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá: 

1.) Békés Média Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Rákóczi utca 4.) 

támogatására 236.000,- Ft, 
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2.) Családért Alapítvány (5630 Békés, Malom utca 5.) támogatására 236.000,- 

Ft. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön az 1. pontban 

megjelölt összegekkel, azzal, hogy a támogatások felhasználásáról a támogatottaknak 

2015. december 31-ig kell írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek 

elmaradása esetén – annak pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást 

felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 

esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli. 

2.) A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése 

szerint letétbe helyezett beszámoló. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Delegálás a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati 

Társulásba 

 

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 egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Tisztelettel elfogadja a döntést. Kérdése, hogy nem tudja, hogy 

ebben az esetben részt vehet-e a szavazásban? 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy az Mötv. 49.§  (1) a) szerint ilyen esetben 

nem kell kizárni a képviselőt és nem is kell ezt kérje.  

 

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 

37/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-

Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Ügyvezető 

Testületébe Izsó Gábor Polgármester mellett, Rácz Attila 

Képviselőt és Gál András Osztályvezetőt delegálja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 2/2015. (II. 02.) 

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 bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

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

van.  

 

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: Elmondja, hogy soron kívüli képviselő-testületi ülés lesz 

február 12-én csütörtökön 16.00. órakor. Azt megelőzően 15.30. órakor Pénzügyi Bizottsági 

ülés lesz. A következő soros képviselő-testületi ülés időpontja február 23-a hétfő 15.30. Az 

előtte héten rendesen bizottsági ülések lesznek.  

 

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

Az interpellációkra adott válaszok csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

 

1. Szalai László képviselő  interpellációjára adott válasz. 

 

II/1. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a II/1. kérdésre adott  

választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy az adott válasz igaz, de ő nem ezt kérdezte, 

hanem, hogy ez összeegyeztethető-e a vizsgáló bizottsági tagsággal. Nem fogadja el a 

kérdésre kapott választ.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el az II/1. választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

 

A képviselő-testület 7 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „A II/1. interpellációs kérdés” tárgyú 

interpellációjára adott  polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

II/2. kérdés 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja. 

 

II/3. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Sajnos itt sem a kérdésre kapott választ. A kérdés az volt,hogy 

mikor volt üzemeltetési ellenőrzés. Decemberben nem voltak még meg a szükséges 

engedélyek. Nem fogadja el a kérdésre kapott választ.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el az II/3. választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

 

A képviselő-testület 7 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „A II/3. interpellációs kérdés” tárgyú 

interpellációjára adott  polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az V/1/2. számú interpellációs kérdések 

következnek.  

 

1. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A tájékoztatás korrekt ezzel elismerte azt, hogy 2014. október 

10-én ezzel az irattal nem rendelkeztek. Engedély nélkül lett átadva a játszótér.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy nem kell hozzá működési engedély a szükséges 

tanúsítványokkal rendelkeztek.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez későn lettek benyújtva a 

szükséges papírok. A minőségi tanúsítvánnyal a gyártó tanúsítja, hogy az eszközök 

megfelelőek. Van egy szervezet amelynek az új játszóteret kell minősítenie, erről kell egy 

tanúsítvány. Ez csak december 22-én történt meg. A választ elfogadja   

 

2. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A problémája, hogy ezt a bírságot már régen kifizették, így a 

2013. évi beszámolóban már szerepelni kellett volna. A jogi részt el kell választani a pénzügyi 

résztől. A választ nem fogadja el.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el az 2. választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

 

A képviselő-testület 7 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „A 2. interpellációs kérdés” tárgyú 

interpellációjára adott  polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

3. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A polgármesternek 5 millió forintig van lehetősége 

kötelezettséget vállalni, de ez a munka 6,5 millió forintba került. Nem szokták 

különválasztani az ilyen munkákat. Nem hiszi el, hogy külön tervezték meg az utat és a 

padkát. Ezt még a dátumok is cáfolják. A választ nem fogadja el.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el az 3. választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

 

A képviselő-testület 7 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „A 3. interpellációs kérdés” tárgyú 

interpellációjára adott  polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

4. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ nem fogadja el. 
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Bejelenti az érintettségét. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzon arra 

vonatkozóan, hogy Balázs László képviselőt kizárja-e a szavazásból.  

 

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

10 fő. ( Balázs László képviselő kikapcsolta a szavazógépét.)   

 

A képviselő-testület 3 igen 7 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Balázs László képviselőt a 

szavazásból nem zárja ki.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el a 4. választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

 

A képviselő-testület 7 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „A 4. interpellációs kérdés” tárgyú 

interpellációjára adott  polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

5. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ nem fogadja el. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el az 5. választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

 

A képviselő-testület 9 igen 1 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2015. (II. 02.) határozata:  
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Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „A 5. interpellációs kérdés” tárgyú 

interpellációjára adott  polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

6. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ő ezeket az adatokat már többször szerette volna megkapni, de 

nem kapta meg. Jegyző asszony felé jelezte, hogy ezt az Opten céginformáció rendszerből 

meg lehet találni, ha nem kapja meg az adatokat akkor más úton fogja megkérni őket.  A 

válaszokat nem fogadja el. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el a 6. választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

 

A képviselő-testület 7 igen 3 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „A 6. interpellációs kérdés” tárgyú 

interpellációjára adott  polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az V/1/3. számú interpellációs kérdések 

következnek.  

 

1. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy az SZMSZ módosítása nem történt meg. Erre 

csak most került sor. Erre hívta fel a figyelmet a Békés Megyei Kormányhivatal is. Az 

általános felülvizsgálatra az alakuló vagy az azt követő ülésen kell sort keríteni. Ez nem 

történt meg. Szándék sem volt arra, hogy az SZMSZ-t felülvizsgálják.  Véleménye szerint a 

Kormányhivatal által leírtak is az ő álláspontját erősítik. A választ nem fogadja el.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el az 1. választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

Dr. Hajdu Anikó időközben elhagyta az üléstermet.) 
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A képviselő-testület 7 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „A 1. interpellációs kérdés” tárgyú 

interpellációjára adott  polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

2. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.  

 

3-4. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint lényegi részek maradtak ki a 

jegyzőkönyvből ezért a választ nem fogadja el.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el az 3-4. választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

 

A képviselő-testület 7 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „A 3-4. interpellációs kérdés” tárgyú 

interpellációjára adott  polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármesterű 

 

5. kérdés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint a kormányhivatal azt írta le, hogy a választ 

30 napon belül kell megadni. Az SZMSZ ennél szigorúbbat is előírhat. A jelenleg érvényes 

SZMSZ-ben az van leírva, hogy a következő képviselő-testületi ülésre kell megadni a választ, 

nem ez történt. A választ nem fogadja el.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el az 5. választ, szavazásra 

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

Dr. Hajdu Anikó időközben visszatért az ülésterembe.) 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „A 5. interpellációs kérdés” tárgyú 

interpellációjára adott  polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, a játszóterekre adott választ elfogadja-

e? 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ nem fogadja el.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el a játszóterekre, adott 

választ szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2015. (II. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Szalai László 

képviselőnek „a játszóterekre adott válasz” tárgyú 

interpellációjára adott  polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Szeretné megköszönni, hogy a Csókzugban elkészült a 

közvilágítás.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Iglói utcából keresték meg azzal kapcsolatban, hogy az eb 

összeírásával kapcsolatban mi a teendője? Hiszen egy idős hölgy nem tudja az interneten ezt 

megcsinálni.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy a lakosságnak postai úton el fogják juttatni a 

szükséges nyomtatványt. Az adóértesítésekkel egy időben fogják ezt eljuttatni a lakossághoz.  

 

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

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



 41 

 

K. m. f. 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző   


