
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. július 30-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, Balázs László, 

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

 Rácz Attila, Szalai László képviselők 

  

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Uhrin Anna aljegyző  

 Dr. Csarnai Judit Járási Hivatal vezetője 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Bimbó Mária osztályvezető  

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó  

 a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

 meghívottak  

 

Igazoltan távolmaradt: Barkász Sándor képviselő  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 17.00 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/6. napirendi pontot 

vegyék le a napirendről további egyeztetések végett. 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, elsőként szavazásra 

bocsátja a IV/6. számú napirendi pont napirendről történő levételét.  

 

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 

242/2014. (VII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete napirendjéről az alábbi 

napirendi pontot leveszi: 

 

IV/6. sorszámú:  Békés, Kossuth u. 4. szám 

(hrsz.:5633) alatti ingatlan 

ingyenes állami tulajdonba adása 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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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 

243/2014. (VII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2014. július 30-i 

rendkívüli ülésén zárt ülésen tárgyalja meg az alábbi 

előterjesztést:   

 

IV/5. sorszámú:  Békés, Széchenyi tér 4/2. szám 

(hrsz.: 2239/A/3) alatti üzlet 

értékesítésére és bérbeadására 

vonatkozó pályázati felhívás 

közzététele 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti határozatok figyelembevételével szavazásra bocsátja a 

napirend elfogadását azzal, hogy zárt ülésen kell megtárgyalni a IV/5-8-ig sorszámú egyéb 

előterjesztéseket. 

 

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 

244/2014. (VII. 30.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2014. július 30-i rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el:  

 

1. Működőképesség megőrzését szolgáló 2014. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

2. Napelemes pályázati beruházás Békés városban 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

3. Társulási megállapodás módosítása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

4. A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft átalakításával 

kapcsolatos hiánypótlás 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

5. Békés, Széchenyi tér 4/2. szám (hrsz.: 2239/A/3) alatti üzlet 

értékesítésére és bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás 

közzététele 



 3 

Zárt ülésen 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

7. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

8. Orvosi ügyeleti feladatok ellátására feladat-átadási/átvállalási 

szerződés kötése 

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.) Működőképesség megőrzését szolgáló 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra 

vonatkozó igény benyújtása 

 

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

 

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

előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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 

245/2014. (VII. 30.) határozata:  

 

 

1.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 

2013. évi CCXXX. törvény 4. számú mellékletének 1. 

pont IV. alpontja, valamint a megyei önkormányzati 

tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 

önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014 (I.31.) BM 

rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a települési 

önkormányzatok 2014. évi támogatására. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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2.) Napelemes pályázati beruházás Békés városban 

 

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

 

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

előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

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 

246/2014. (VII. 30.) határozata:  

 

I. 

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 

Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-

4.10.0/N kódszámmal „Fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása” című pályázati kiírásra az alábbiak szerint: 

1.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 5630 Békés, 

József Attila u. 12. sz. 

1.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi száma: 2310 

1.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 

20 millió forint – bruttó 50 millió forint értékhatár közötti. 

1.4. A pályázat 100 %-os támogatottságú, ezért saját erő 

biztosításáról nem rendelkezik a Képviselő-testület. 

II. 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a KEOP-2014-

4.10.0/N pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint Békés Város 

Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának 

közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek 

megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, 

beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben 

megállapodjon, az Önkormányzat képviseletében aláírjon, 

valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy 

a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati dokumentáció 

összeállítását kezdje meg, a pályázat benyújtásához 

szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki. 

 

Határidő: pályázat beadási határideje 2014. augusztus 21. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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3.) Társulási megállapodás módosítása 

 

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

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. 

 

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 

247/2014. (VII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Kistérségi Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete 

szerint fogadja el. Az egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodást a határozat 2. melléklete szerint adja ki.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

4.) A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft átalakításával kapcsolatos hiánypótlás 

 

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

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú igennel tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A cégnévvel kapcsolatban lenne észrevétele. Javasolja, hogy  a 

cégnevet a BKSZ rövidítés nélkül használják a továbbiakban.  

 

DR. UHRIN ANNA aljegyző: Javasolja, hogy ne módosítsanak a néven, mivel a Cégbíróság 

hiánypótló végzésének tartalma szerint kellene a képviselő-testületnek meghoznia a 

határozatát. Ezen nem lenne célszerű túlterjeszkedni. Amennyiben a cégnév valamilyen 

problémát okoz majd a jövőben úgy azt egy újabb módosítással lehet orvosolni.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Javasolja, hogy maradjon meg a cégelnevezésben a 

BKSZ. Véleménye szerint, nincs annak akadálya, hogy nem hivatalos formaként a rövidített 

elnevezésként a továbbiakban is használják a BKSZ-t.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A hivatalos elnevezésben kell a teljes cégnevet használni. A 

BKSZ nevet a lakosság már megszokta.  
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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 

248/2014. (VII. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő- testülete 

207/2014. (VI. 12.) határozatának 2. pontját – a Gyulai 

Törvényszék Cégbíróságának Cg.04-09-011822/24 számú 

végzése alapján, a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 

rövidített nevének mellőzésével - az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

városi hulladékgazdálkodási feladatok átszervezése miatt - 

a 100% önkormányzati tulajdonú Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft alapítójaként kezdeményezi a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft alapító okiratának 

módosítását az alábbiak szerint:  

Cég neve:    BKSZ Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft. 

Székhely:    5630 Békés, Verseny utca 4. 

Központi ügyintézés helye:  5630 Békés, Verseny 

utca 4. 

Telephelyei:   5630 Békés, Szarvasi út 64/1. 

sz. 

Békés belterületi 3777/1 hrsz-ú ingatlan 

Békés külterületi 0151/6 hrsz-ú ingatlan  

Cég tevékenységi köre:  4120’ 08 lakó- és nem 

lakó épület építése   

(Főtevékenység) 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának 2014. 

június 12. napjától 2017. május 31. napjáig határozott 

időtartamra a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 

Békéscsaba, Hal utca 3., képviseli: Kovácsné Oláh 

Veronika és Kovács Mihály ügyvezető) képviseletében 

Kovács Mihályt (születési idő: 1949.10.02., adóazonosító 

jel: 8302243469, kamarai tagsági szám: 002818) választja 

meg, a feladat ellátásáért 45.000,- + Áfa /hó 

(negyvenötezer Forint + ÁFA/hó) megbízási díj illeti meg.”  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő- testülete 

felhatalmazza polgármesterét az Alapító okiratot módosító 

okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat 

aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

 

Határidő:   Intézkedésre azonnal 

Felelős:      Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 244/2014. (VII. 30.) 

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 több 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   
 

 


