
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 16-án, a Városháza 

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

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 

 Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor, 

 Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, 

 Rácz Attila, Szalai László képviselők 

  

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Uhrin Anna aljegyző  

 Dr. Juhász Csilla jogász 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője  

 a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

 meghívottak  

 

Igazoltan távolmaradt: Balázs László képviselő  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.55 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 10 képviselő jelen van.  

 

Javasolja a meghívó szerinti napirend megtárgyalását azzal, hogy a napirendi pontokat a 

kipostázott meghívó szerint tárgyalják, azzal a módosítással, hogy a IV/5. sorszámú napirendi 

pont esetében dönteni kell, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják. Javasolja a zárt ülést ebben 

az esetben.   

 

Mivel további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

IV/5. számú napirendi pont zárt ülésen történő megtárgyalását.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

294/2014. (IX. 16.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2014. szeptember 16-i 

rendkívüli ülésén zárt ülésen tárgyalja meg az alábbi 

előterjesztést:   

 

IV/5. sorszámú:  Pályázat elbírálása a Békés, 

Széchenyi tér 4/2. szám (hrsz.: 

2239/A/3) alatti üzlet 

értékesítésének és bérbeadásának 

vonatkozásában 

 

Határidő:  azonnal 
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Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti határozat figyelembevételével szavazásra bocsátja a 

napirend elfogadását azzal, hogy zárt ülésen kell megtárgyalni a IV/5. sorszámú egyéb 

előterjesztést. 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

295/2014. (IX. 16.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülése napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 

önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”  című ÁROP-1.A.3.-

2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

2. Partnerségi szándéknyilatkozat 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

3. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.  törzstőkéjének leszállítása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

4. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

5. Pályázat elbírálása a Békés, Széchenyi tér 4/2. szám (hrsz.: 

2239/A/3) alatti üzlet értékesítésének és bérbeadásának 

vonatkozásában 

Zárt ülésen 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

6. Lakáscsere kérelem elbírálása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

7. Felmondott lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelem 

elbírálása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  E g y é b   e l ő t e r j e s z t é s e k 

 

1.) „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a 

konvergencia régiókban”  című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy mivel a Pénzügyi Bizottság nem volt 

határozatképes, felkéri az előterjesztőt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést. 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Válaszában elmondja, hogy a pályázat még nem jelent meg. 

Információk szerint napokon belül megjelenik a pályázat és még az új képviselő-testület 

alakuló ülése előtt be kell adni a pályázatot, ezért szükséges megtárgyalni az előterjesztést. A 

pályázat 100% intenzitású. A járásokban lévő települések együttműködését segíti elő, főleg az 

esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata során. Véleménye szerint ez a pályázat jó 

lehetőség arra, hogy a járásban lévő települések együttműködjenek. Különböző programok, 

tájékoztatók és tréningek valósíthatóak meg belőle. Tisztelettel kéri a képviselő-testületet, 

hogy támogassa az előterjesztést, amelynek keretében 22 millió forintot lehet nyerni. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot: 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

296/2014. (IX. 16.) határozata:  

 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Békés Város Önkormányzata az 

Államreform Operatív Program keretében „Területi 

együttműködést segítő programok kialakítása az 

önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”  című 

ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázati felhívásra 

vonatkozóan pályázatot nyújtson be legfeljebb 22 millió Ft 

összegben. A pályázat 100 %-os támogatottságú, ezért az 

önerőre forrást nem kell biztosítani a költségvetésből. 

2. Békés Város Önkormányzata felhatalmazza polgármesterét 

a szükséges jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

  

 

 

2.) Partnerségi szándéknyilatkozat 

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy régóta tartanak a HURO pályázatok 

előkészítései. Megyén belül valósulna meg egy olyan elképzelés, amiben a START munkában 

és a Szociális Szövetkezetek által termelt zöldségek és egyéb termékek egy közös rendszerben 

lennének feldolgozva, így a közétkeztetésben ezen termékek biztos forrásra találnának. Az 

előterjesztett szándéknyilatkozattal fejezi ki Békés a részvételi szándékát ebben a pályázatban. 
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A tárgyalásokon résztvevő polgármesterek támogatják ezt az elképzelést, hiszen 

munkahelyeket teremthet. Ez egy kiemelt projekt lesz. Négy magyar és négy román megye 

csatlakozik a programhoz. Az előkészítő vegyes-bizottság is támogatta az elképzelést.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztés rosszul előkészített, nem való 

képviselő-testület elé. Nem derül ki az anyagból, hogy miről szavaz majd a képviselő-testület, 

hogy fenntartható-e a beruházás, hogy mekkora a működési költség. Nem lehet tudni mekkora 

lesz egy hűtőblokk. Nem tartja megfelelő színvonalúnak az előterjesztést. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy minden információt leírtak az 

előterjesztésben amellyel jelen pillanatban rendelkezik az önkormányzat. Ez jelenleg csak egy 

előzetes felmérés. Pénzügyi számítások később készülnek el. Az együttműködés kérdésében 

kell most állást foglalnia a képviselő-testületnek.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kérdése, hogy az anyagban szereplő 7 darab 190 m
3 

–es 

hűtőkamrából kettő valósulhat meg az induláskor? A gazdák megkeresése megtörtént-e már? 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy igen gyakorlatilag kettő. Nem 

történt meg a megkeresése a gazdáknak, hiszen ez még csak egy előzetes felmérés.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy a 2014-2020. közötti fejlesztési elképzelések 

között már egy előzetes egyeztetés zajlott a Szegedi Egyetemmel karöltve. Több felmérés is 

készült a megye stratégiai pontjairól, kitörési lehetőségeiről, illetve a települési szintű 

lehetőségekről. Az anyagban van utalás arra, hogy egy egyszerűsített pályázat keretében lehet 

pályázni azokra a majdan kiírt pályázatokra, amelyek bekerültek az előzetes elbírálást 

követően a kiírásra kerülő pályázatok közé. Szalai László képviselő úrnak igaza van abban, 

hogy szelős az előterjesztés de előbb el kell jutni abba a fázisba, hogy meg lehessen tölteni 

tartalommal.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot: 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

297/2014. (IX. 16.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata a Békés Megyei 

Önkormányzat által a Magyarország-Románia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében 

benyújtásra kerülő „Foglalkoztatás növelése a 

mezőgazdasági termelés támogatásával” című projektben 

együttműködő partnerként részt kíván venni. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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3.) Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.  törzstőkéjének leszállítása 

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

kiegészítés szerinti határozati javaslatot: 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

298/2014. (IX. 16.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 

Békési Kommunális és Szolgáltató Kft egyszemélyes 

gazdasági társaság egyedüli tagja, a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:202. § (1) bekezdésében, 

valamint 3:206. § (1) bekezdésében meghatározott 

jogkörében eljárva – tőkekivonás céljából - a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft. 70.000.000,- Ft-os 

törzstőkéjét 40.000.000,- Ft-tal (negyvenmillió forinttal) 

leszállítja. A tőkekivonással történő törzstőke leszállítást 

követően Békés Város Önkormányzata Békési Kommunális 

és Szolgáltató Kft-ben meglévő törzsbetéte 30.000.000 Ft-

(harmincmillió forint). A tőkeleszállítás indoka a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft. feladatátszervezése. A Kft. a 

kivont tőkét két egyenlő részletben -2014. december 31., 

valamint 2015. december 31. napjáig - köteles az alapító 

részére visszafizetni. A visszautalt 40 millió forintot az 

önkormányzat a fejlesztési céltartalékba helyezi. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét, hogy nyújtsa be a cégbíróságnak a 

tőkekivonással kapcsolatos változásbejegyzési kérelmet, a 

szükséges mellékletekkel együtt. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, az alapító okirat aláírására, valamint utasítja az 

ügyvezetőt, hogy jogi képviselő közreműködésével a 

cégbírósági eljárást indítsa el, valamint a törzstőke 

leszállítással kapcsolatos közzétételi kötelezettségnek tegyen 

eleget. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

4.) Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása 

 

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

 

 



 6 

RÁCZ ATTILA képviselő: Barkász Sándor képviselő társának szeretné elmondani, hogy 

támogatja A Családért Alapítványt, hiszen fontos feladatokat és közfeladatokat lát el. Viszont 

nem ért egyet azzal, hogy az általa a Békési Újság szerkesztőjének megküldött tájékoztatót 

politikai hirdetésnek kezelték és emiatt nem jelentették meg. Úgy érzi, hogy a helyi FIDESZ 

hírei nem jelenhetnek meg az újságban. Amennyiben viszont közpénzek érkeznek ehhez az 

újsághoz, akkor a teljes politikai vertikumot be kellene mutatni.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy a Békési Újság szerkesztője valótlanul állította, 

hogy nem kaptak meghívót a helyi MSZP-től. Két alkalommal is küldött meghívót neki a 

helyi szervezet, de egyik eseményen sem jelentek meg.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Véleménye szerint a Békési Újság mivel kap támogatást 

az önkormányzattól, ezért nem csak egyoldalú tájékoztatást kellene adni a lapnak. Minden 

indulóról ugyanakkora terjedelemben kellene tájékoztatni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot: 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

299/2014. (IX. 16.) határozata:  

 

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

évi költségvetésében tervezett, működési kiadás, személyi 

jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 

kiemelt előirányzatai terhére az alábbi pénzösszeg 

átcsoportosítását hagyja jóvá: 

1.)  Családért Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Malom 

utca 5.) támogatására 90.000,- Ft, 

2.) Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért 

Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Csabai utca 30.) 

támogatására 68.000,- 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. 

június 30-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 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 295/2014. (IX. 16.) 

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

ülésterem elhagyására.  

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel t a zárt ülést követően további napirendi pont nincs, 

megköszöni a képviselők és a hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület ülését 

befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző   
 

 


