
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. május 13-án, a Városháza Nagytermében 

(Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli  n y í l t   üléséről.  

 

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

Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László, 

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

 Rácz Attila, Szalai László képviselők   

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Csarnai Judit Járási Hivatal vezetője 

 Kis Eszter KLIK Békési Tankerület vezetője 

 Kiss Beáta Reményhír Intézményfenntartó Központ főigazgatója 

 Fábián Tamás MPE Országos Cigánymisszió 

 Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője  

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Uhrin Anna jogász  

 Sápi András intézményi referens  

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Szegfű Katalin Békési Újság 

 Hidi József önkormányzati tanácsadó  

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 

  

Az ülés kezdésének időpontja: 16.00 h 

 

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

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

mind a 11 képviselő jelen van. A mai rendkívüli ülés összehívását a meghívóban jelezték.  

 

Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirendi pont megtárgyalását azzal a módosítással, 

hogy a 3. napirendi pontot – Iskolaátszervezés – 1. napirendi pontként tárgyalják meg, mivel 

még ma továbbítani kell az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi döntést.  

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot a fentiek 

szerint.  

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 

178/2013. (V. 13.) határozata:  

A képviselő-testület a 2013. május 13-i rendkívüli ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Iskolaátszervezés 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

2. Városi gyermekélelmezés beszerzése 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

3. LISZ Kft. átalakítása, Intézmény alapítása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 
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4. Feladat-ellátási szerződések módosítása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

5. Dánfoki kőépület tetőhéjalásának cseréje 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

6. Közép Békési Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó bérleti-

üzemeltetési szerződés 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

7. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok 

című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 

1. napirendi pont: Iskolaátszervezés 

 

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

elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 

előterjesztést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat 

megyei központtal, járási területi egységgel, illetve egy mezőberényi telephellyel fog 

működni. A tankerület területén lévő települések részére is el fogja látni ezeket a 

szakszolgáltatásokat. Részben új, illetve a meglévő feladatok kibővülése is indokolja, hogy 

előzetes információi szerint jelenleg 7,5 fő dolgozik, és 13 fővel fog majd tevékenykedni az új 

szabályzatoknak megfelelően ez a szolgáltatás. A működtetési költségeket a városnak kell 

finanszíroznia, bár tankerületi szinten történik az ellátás. Jelenleg a Kossuth u. 4. sz. alatt 

működik, de keresik a számukra megfelelő feltételekkel rendelkező elhelyezési lehetőséget.  

 

Mivel 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 

179/2013. (V. 13.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (4) 

bekezdés h) pontjában foglalt véleményalkotási jogkörében 

eljárva a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat Intézményegységének a Klebelsberg 
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Intézményfenntartó Központ Békés Megyei Tankerülete 

fenntartásába kerülését tudomásul veszi. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. 

augusztus 1-jei hatállyal - a Békés, Kossuth u. 4. sz. alatti, a 

pedagógiai szakszolgálat elhelyezését szolgáló ingatlan 

vonatkozásában - kezdeményezi a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Békési Tankerületével 2013. 

január 31-én kötött használati szerződés módosítását, 

egyúttal felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok aláírására, megtételére.  

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békés Megyei 

Tankerületével használati szerződést kíván kötni a 

pedagógiai szakszolgálat elhelyezését szolgáló ingatlanra 

és a feladatellátást biztosító ingó vagyonra vonatkozóan. A 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § 

(8) bekezdése alapján a döntést a képviselő-testület júniusi 

ülésén hozza meg, a szerződést 2013. július 31-ig kell 

megkötni. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

   Kis Eszter tankerületi igazgató 

   Czégény Gyula megyei tankerületi igazgató 

 

2. napirendi pont: Városi gyermekélelmezés beszerzése 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 

előterjesztést. Ugyanakkor felvetődött egy kérdés a bizottsági ülésen, melyre szeretnének 

választ kapni a Reményhír intézményfenntartó Központ jelenlévő képviselőitől. Az intézmény 

levelében leírta, hogy a konyha zavartalan és biztonságos üzemeltetése érdekében az elmúlt 

időszakban jelentős összegű karbantartási és felújítási munkákat hajtottak végre a konyha 

eszközparkján, melynek kérnék az Önkormányzat részéről történő megtérítését. Kérdése, 

hogy nagyságrendileg kb. mekkora ez az összeg?  

 

KISS BEÁTA főigazgató: Válaszában előadja, nagyságrendileg 1 – 1,5 millió Ft-ról van szó, 

ami az eszközök működőképessé tételét jelentette az elmúlt időszakban. Korábban már 

tárgyaltak erről az önkormányzattal, és egy része már megfizetésre került ezeknek a 

költségeknek.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Utánanézett, és 2012. december 12-én tárgyalták a 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatos előterjesztést, és az a képviselő, aki pontosan érkezett a mai 

testületi ülésre, most kapta kézhez az anyagot, a többiek pedig már bizottsági ülésen. Számára 

érthetetlen, hogy ez az anyag miért nem készült el már péntekre, amikor kiküldték a 

meghívót. Ebben semmi olyan rendkívüli dolgot nem lát, amit nem lehetett volna pénteken 

kiküldeni. Öt hónap alatt nem lehetett elkészíteni határidőre, számára ez érthetetlen. Nem is 

tudta végigolvasni az előterjesztést, szerződést, ezért ezt nem is fogja megszavazni. Amit 
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átfutott belőle, azt is elég szűkszavúnak tartja, semmi konkrétum nincs benne, mi az 

elképzelés, mi lesz a beruházásban. Ennél kicsit bővebbet szeretne tudni. Nem érti, hogy öt 

hónap alatt miért csak ilyen anyag készülhetett el.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR beruházási tanácsnok: Elmondja, hogy most az a szindikátusi szerződés 

van előterjesztve, ami a három fenntartó közös indulására vonatkozik, hogy felhatalmazást 

kapjanak a két fenntartóval történő aláírásra, hogy ennek alapján tudják kiírni a közös 

közbeszerzést. Még ma délelőtt voltak egyeztetések a partnerekkel, azért került csak most 

kiosztásra az előterjesztés.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése a Főigazgató Asszonyhoz, hogy a levélben leírt, nyárra 

vállalat kötelezettségek lakodalmak? Sokról van szó?  

 

KISS BEÁTA főigazgató: Válaszában elmondja, hogy az elmúlt időszakban, miután 

elkezdődtek a gyermekélelmezéssel kapcsolatos tárgyalások, már nem fogadtak be ilyen 

igényeket, mindenkinek azt mondták, hogy sajnos nem tudnak biztos ígéretet tenni. Azonban 

voltak olyan párok – összesen három –, akik nagyon előre gondolkodtak, és már jó előre 

lefoglalták a konyhát. Azért nem írtak bele számot, mert még számukra sem volt ismert, hogy 

mikortól lehet (kell) átadniuk a konyhát. Ameddig tudják üzemeltetni, természetesen az 

általuk vállalt kötelezettségeket megtartják. Jelen pillanatban tudomása szerint július 1-től 

tudják átadni a konyhát, így 3 olyan esküvő maradt, amit ők vállaltak, egy júliusi és két 

szeptemberi alkalom.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Korábban a létszámtervezés során, a gazdaságosabb üzemelés 

elérésre érdekében megfogalmazódott az is, hogy a saját hivatali konyhát is bevonnák a közös 

közbeszerzésbe. Ezt nem látja a tervezetben, ami azt jelenti, hogy továbbra sincs ilyen 

elképzelés?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A szindikátusi szerződés a gyermekélelmezésről szól, és a 

hivatali konyhán nem folyik ilyen, többek között ez az oka. A másik, hogy a hivatali konyha, 

ha minimálisan is, de nyereséges, plusz kiadás nem terheli, illetve véleménye szerint az 

önkormányzatnak szüksége van egy olyan mozgástérre ezen a területen, amikor nincs kitéve a 

vállalkozónak, és le tudja bonyolítani egyéb önkormányzati rendezvények, testvérvárosi 

delegációk étkeztetését.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Közben olvasgatta az anyagot, és kérdése, hogy a szindikátusi 

szerződés II/2. pontjában miért a Reményhír Intézményfenntartó Központ 2013. május 13-án 

érvényes adagárait tekintik becsült értékként a közbeszerzési eljárásban?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Azért, mert pillanatnyilag ez a legolcsóbb, ez a mai 

megállapodás eredménye. A mai napon dőlt el, hogy a Reményhír Intézményfenntartó 

Központ visszaadja a konyhát.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy a Reményhír Intézményfenntartó Központ 

gazdálkodásában eredményezni fog-e a konyhaátadás pozitív eredményt? Csökkenti-e az 

intézmény pénzügyi nehézségeit?   

 

KISS BEÁTA főigazgató: Azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert nehéz elkülöníteni a 

költségeket. Tavaly úgy vették át a konyhát, hogy nem voltak külön almérők felszerelve. 

Igyekeztek a lehető legpontosabban meghatározni a költségeket, de időközben az általuk 

főzött adagmennyiség is lecsökkent azzal, hogy a református intézmény elvitte a 

megrendelésüket tőlük. Igyekeztek több adagot főzni, a szociális étkeztetésüket is bevitték, 
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illetve a munkatársaikat is kedvezményesen étkeztették innen. Reményeik szerint a 

konyhaátadással csökkenni fognak a költségeik, de csak akkor, ha a közbeszerzés olyan 

eredményeket hoz, hogy legalább a jelenlegi árak megmaradjanak, mert ezt tudják megfizetni. 

Remélik, hogy veszteséget nem fog termelni.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Korábban a szociális étkeztetést nem az Eötvös Iskola konyháján 

oldották meg, akkor ez a létszám most visszakerül a korábbi vállalkozóhoz?  

 

KISS BEÁTA főigazgató: Ez a kérdés a délelőtti egyeztetés során is felmerült. Attól függ, 

hogy az új szolgáltató milyen árat tud majd nekik biztosítani, mert a szociális étkeztetésnek 

teljesen más jogszabályi környezete, szabályai, elszámolási rendszere van, mint egy 

gyermekélelmezésnek. A közbeszerzésbe nem tudják ezt az adagszámot belevenni, mert 

fenntartóként sem ugyanaz a két intézmény részükről. Ha az új szolgáltató adja a 

legkedvezőbb árat és szolgáltatást, akkor marad, de ha egy településen több konyhával állnak 

szerződésben, és ez jelen pillanatban is így van, akkor az ellátottaknak is meg kell hagyniuk a 

szabad választás jogát.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A konyha átadás-átvétele július 1-jével történne, és addig nem 

lesz kész az új beruházás. Hogyan alakul a dolgozók jogviszonya és a költségek elszámolása? 

Mert akkor már a városnak kell üzemeltetnie egy más fenntartású intézményben a konyhát.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Azért is hívták össze ezt a mai rendkívüli testületi ülést, hogy a 

közbeszerzést addigra le tudják bonyolítani. Reményeik szerint, ha minden rendben halad a 

közbeszerzéssel, akkor július 1-jére eldőlhet. A közbeszerzés kiírására már úgy kerül sor, 

hogy átveszi a dolgozókat is. Természetesen az önkormányzatnak át kell előbb vennie a 

dolgozókat, és tőlük veszi át a vállalkozó. Ha meg is csúsznának, egy hónapnál hosszabb 

időre nem kell alkalmaznia az önkormányzatnak az ott dolgozókat. Nyilván ez egy átmeneti 

időszak. A nyári étkeztetéssel együtt is kevesebb létszámra kell főzni nyáron, kb. 1000 főre, 

viszont a kiírásban a dolgozókat át kell vennie. Szeptembertől viszont számításaik szerint 

változó, 2600 – 3300 főre kell főzni, sőt a vállalkozó a szabad kapacitását kifelé üzleti céllal 

is értékesítheti, ami nem lesz benne a közbeszerzésben, tehát annyit főz, amennyit a konyha 

kapacitása elbír. A lényeg az, hogy ebbe a rendszerbe a Gimnáziumot hozza vissza az 

önkormányzat, ami közel 1000 fő, és ezért tudnak ilyen, reményeik szerint viszonylag jó 

étkezési árakat kapni, és lesz is rá pályázó. A szakértő véleménye szerint több pályázó lesz. A 

részleteket majd a kiírásban rögzítik, egyelőre az együttműködésről kell most döntenie a 

képviselő-testületnek.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslat pontjait. 

 

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 

180/2013. (V. 13.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata – a Reményhír 

Intézményfenntartó Központ kérelmére - az 

Intézményfenntartó Központnak használatába adott, Jantyik 

Mátyás u. 21-25. szám alatti konyhát 2013. július 1. 

napjával működtetésre visszaveszi.   
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Határidő:  Az Együttműködési megállapodás 

módosítására 2013. május 31.  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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 

181/2013. (V. 13.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 

gesztor, a Békési Református Egyházközséggel és a 

Reményhír Intézményfenntartó Központtal közös 

közbeszerzési eljárást ír ki a városi gyermekélelmezési 

feladatok ellátására a Partnerek által közösen aláírandó 

szindikátusi szerződés szerint, mely a határozat mellékletét 

képezi. 

 

Határidő:  értelem szerint    

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

182/2013. (V. 13.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a Békési Református 

Egyházközséggel, és a Reményhír Intézményfenntartó 

Központtal a 180/2013. (V. 13.), és a 181/2013. (V. 13.) 

határozatokban foglaltakkal kapcsolatos jognyilatkozatok 

megtételére. 

   

Határidő:  értelem szerint    

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

3. napirendi pont: LISZ Kft. átalakítása, Intézmény alapítása 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében javasolja, hogy az I. határozati javaslat 

3. pontjában a Kft. ügyvezetőjévé Kecskeméti Sándornét (szül. hely, idő: Budapest, 1951. 

február 11. anyja neve: Balog Erzsébet, lakcím: 5630 Békés, Karacs Teréz u. 6. I. 3.) 

válasszák meg. Havi megbízási díját bruttó 350.000,- Ft-ban állapítsák meg.  

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 

előterjesztést azzal a pontosítással, hogy az alapító okirat 1. g. pontjában a szakfeladatok első 

sora (Egyéb bányászat) kerüljön törlésre.  
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A LISZ Kft. beolvadással fog megszűnni; kérdése, ez várhatóan 

mennyi időt vesz igénybe? Indokolt-e erre az időre az új ügyvezető kinevezése határozatlan 

időre? Mi lesz a sorsa Méri úrnak? Várható lett volna, hogy ő viszi végig ezt a pár hónapot az 

átalakulásig. Bár Kecskeméti Sándorné személye bizonyos mértékig megnyugtató, mert 

benne van a napi dolgokban, de célszerű lett volna, ha a régi ügyvezető viszi tovább.  

 

A II. határozati javaslat 2. pontjában az szerepel, hogy a szükséges munkajogi lépéseket meg 

kell tenni. Ez konkrétan mit jelent? Mely dolgozókat érinti ez? Minden dolgozót átvesznek? 

Lesz, akit elküldenek? Hogyan alakul a sorsuk, munkaviszonyuk? Jogfolytonossággal 

lesznek-e átvéve? Változik-e a jövedelmük? Lesz-e aki elveszíti a munkahelyét?  

 

Az egyéb bányászat szakfeladatra rá akart kérdezni, hogy miért szerepel benne, de megkapta a 

választ, hogy ez nem fog szerepelni az új intézmény alapító okiratában.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy Méri Zoltán ügyvezetővel 

megegyeztek, hogy közös megegyezéssel május 31-el felbontják a megbízási szerződését. 

Annak technikai oka van, miért nem viheti ő végig az átalakulási folyamatot, erre a jogi 

szakértők tudnak választ adni. Tudomása szerint senki nem lesz elbocsátva, anyagi hátrány 

senkit nem ér, a jelenlegi ügyvezetőt sem.  

 

DR. UHRIN ANNA jogász: A május 31-ét alapvetően az indokolja, hogy a társasági 

szerződésnek a cégbírósági bejegyzésére a döntést követő 30 napon belül kell, hogy sor 

kerüljön, ezért így volt célszerű ezt az időpontot meghatározni, ha már amúgy is módosítani 

kell a társasági szerződést a törzstőke leszállítása miatt.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az intézményvezetői állásra pályázatot fognak kiírni.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön szavazásra bocsátja az 

előterjesztett I. és II. határozati javaslatokat az alapító okirattal kapcsolatban elhangzott 

pontosítás figyelembevételével.  

 

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 

183/2013. (V. 13.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a LISZ 

Lakásgazdálkodási Ingatlanközvetítési és Szolgáltató Kft (a 

továbbiakban: LISZ Kft.) egyszemélyes gazdasági társaság 

egyedüli tagja, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdés s) pontjában 

meghatározott jogkörében eljárva – tőkekivonás céljából - a 

LISZ Kft 20.280.000,- Ft-os törzstőkéjét 16.680.000,- Ft-tal 

(tizenhatmillió-hatszáznyolcvanezer forinttal) leszállítja. A 

tőkekivonás tárgya a tag által szolgáltatott apport, a Békés 

Petőfi u. 21. sz. alatti ingatlan. A tőkekivonással történő 
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törzstőke leszállítást követően Békés Város Önkormányzata 

LISZ Kft-ben meglévő törzsbetéte 3.600.000 Ft-(hárommillió-

hatszázezer forint) készpénz. A Békés, Petőfi u. 21. szám 

alatti ingatlan a tőkekivonást követően Békés Város 

Önkormányzata tulajdonába kerül. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 

LISZ Kft egyszemélyi tulajdonosa, tulajdonosi jogkörében 

eljárva Méri Zoltán ügyvezető megbízási jogviszonyának 

2013. május 31-ei hatályú, közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez hozzájárul.  

3. Békés Város Képviselő-testülete - a gazdasági társaságokról 

szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés j) pontja 

alapján – Kecskeméti Sándornét (szül. hely, idő: Budapest, 

1951. február 11. anyja neve: Balog Erzsébet, lakcím: 5630 

Békés, Karacs Teréz u. 6. I. 3., adóazonosító jel: 8307212596) 

választja a LISZ Kft. ügyvezetőjévé, 2013. június 1-jétől, 

határozatlan időre, megbízási jogviszony keretében. Az 

ügyvezető megbízási díját havi bruttó 350.000,- Ft összegben 

állapítja meg.  

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a LISZ Kft. Békés Város 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 5630 Békés, 

Petőfi u. 21. sz. alatti, nem lakás céljára szolgáló ingatlant 

használat jogcímen székhelyként használja, és az ingatlan a 

Gyulai Törvényszék Cégbíróságán a társaság székhelyeként 

nyilván legyen tartva. 

5. 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:  intézkedésre azonnal     

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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 

184/2013. (V. 13.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. 

július 1-jével megalapítja a Békési Városgondnokság 

intézményt a határozat 1. sz. mellékletét képező alapító 

okirat szerint. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 

polgármesterét és a LISZ Kft ügyvezetőjét, hogy az 

átszervezésben érintett dolgozókat a változásokról 

tájékoztassák és a szükséges munkajogi lépéseket tegyék 

meg. 
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3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Városgondnokság igazgatói álláshelyére a határozat 2. sz. 

melléklete szerinti pályázatot írja ki. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

4. napirendi pont: Feladat-ellátási szerződések módosítása 

 

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

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 

előterjesztést azzal a pontosítással, hogy a Dr. Baranyai István és Dr. Farkas István II. 

háziorvosok szerződésének tervezetében az 1. pontban a „házi gyermekorvos” 

megfogalmazás helyett természetesen „háziorvos” megfogalmazás a helyes, így ezt kérik 

kijavítani.   

 

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

az előterjesztett határozati javaslatot a fenti pontosítás figyelembevételével.  

 

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 

185/2013. (V. 13.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul a határozat mellékletét képező feladat-ellátási 

szerződések módosításához, és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződések aláírására.          

  

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:                   Izsó Gábor polgármester 

 

5. napirendi pont: Dánfoki kőépület tetőhéjalásának cseréje 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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 

186/2013. (V. 13.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Dánfoki Ifjúsági Tábor Központi étterem, szálloda 
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épülete tetőhéjalásának cseréjére bruttó 5.041.817,-Ft-

ot biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

elkülönített számlán lévő pályázati céltartalékából. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

6. napirendi pont: Közép Békési Regionális Vízellátó Rendszerre 

vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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 

187/2013. (V. 13.) határozata: 

 

1.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt, a Közép Békési Regionális Vízellátó 

Rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést. 

2. Felhatalmazza polgármesterét a bérleti-üzemeltetési 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

7. napirendi pont: Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő 

önkormányzatok című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú 

felhívásra pályázat benyújtása 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri Jegyző Asszonyt, néhány szóban ismertesse, mi lesz a 

gyakorlati haszna ennek pályázatnak?  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy egyrészt a korábbi pályázatot felül kell 

vizsgálni ennek a pályázatnak a keretében, illetve több pályázatíró cég kereste meg a hivatalt, 

de ez volt a legszimpatikusabb közülük. Közölte velük, hogy nem csak papírgyártást 

szeretnének, valamit hozzanak is ki ebből a pályázatból. Mindenképpen lesz gyakorlati 
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haszna, kérte, hogy próbálják beletenni az ügyfélhívó rendszert is, és mindenképpen el kell 

végezni a városi honlapon a korszerűsítéseket. Amit csak tudnak, beletesznek a választható 

feladatok közé. Nem került még kiírásra a pályázat sem, lehetnek még benne finomítások. A 

kötelező elemeket meg kell csinálni, de mindenképpen szeretné, ha gyakorlati haszna is lenne 

ennek a pályázatnak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Annál is inkább jó lenne ez, mivel az átalakulással lényegesen 

megváltoztak az önkormányzat feladatai, a leterheltség is nőtt, kaphatnak esetleg 

információkat és gyakorlati útmutatásokat a munka megszervezéséhez.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Hozzáteszi még, hogy a 

bizottsági ülésen elhangzott, hogy a település állandó lakosságszáma 20 ezer fő feletti.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ennek örülnek, hogy még 20 ezer fő felett van Békés lakossága. 

Bíznak benne, hogy tovább fog szaporodni majd a város.  

 

Mivel további 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 

188/2013. (V. 13.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Békés Város Önkormányzata az 

Államreform Operatív Program keretében 

„Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő 

önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 

kódszámú pályázati felhívásra vonatkozóan pályázatot 

nyújtson be. 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 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megadja a szót Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő részére, aki 

jelezte, hogy szólni kíván, bár a rendkívüli ülésen nincs lehetőség interpellációra.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Elmondja, hogy megkapta a múltkori testületi 

ülésen feltett interpellációjára a választ, amit majd május 30-ára kap meg a többi képviselő. 

Addig is hozott egy kis „ajándékot” a Műszaki Osztály vezetőjének, illusztrálva ezzel, hogy 

milyen magasra nőtt a fű, a gaz a rendelő udvarán, aminek a levágására ígéretet kapott, de még 

a mai napig nem történt meg. A bemutatott gaz mintegy derékig ér már.   
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a következő napokban 

fogják levágni a közmunkások a gazt a Vásárszél utcai rendelőintézet udvarán.  

 

Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselők munkáját, a testület 

rendkívüli nyílt ülését bezárja.  

 

 

 

K. m. f.    

 

 

 

 

  Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné 

 polgármester                 jegyző  


