
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. december 16-án megtartott soron kívüli 

nyílt  üléséről.  

 

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

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna, 

Balázs László, Mucsi András, Barkász Sándor, Koppné Dr. Hajdu Anikó, 

Pásztor János, Rácz Attila, Dr. Seres István, Dr. Gosztolya Ferenc képviselők 

  

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Juhász Csilla jogász 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Dr. Bimbó Mária osztályvezető  

 Sápi András intézményi referens  

 a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

 meghívottak  

 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.40 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. Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott 

meghívó szerinti sorrendben tárgyalják meg. 

 

Mivel kérdés észrevétel nem hangzott el 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 

495/2015. (XII. 16.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2015. december 16-i 

ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

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

rendelet módosítása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

2. A helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 02.) önkormányzati rendelet 

eltérő szövegváltozattal történő hatálybalépése 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

3. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

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

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 
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4. Lakáscsere-kérelem elbírálása 

zárt ülés 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

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

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 elfogadásra javasolja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az Mötv. lehetőséget ad egy nem képviselő 

alpolgármester választásra. E szerint kívánja módosítani az SZMSZ-t. Az alpolgármester 

jelöltje Kálmán Tibor. Az indoklás le van írva, de amennyiben van kérdés akkor szívesen 

válaszol.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS  alpolgármester: Ezzel a döntéssel egy régi óhaj válik valóra. Most 

jött el ennek az ideje. Szaporodnak a feladatok, sűrű pályázati idény jön. Kálmán Tibor ismeri 

az intézményt, régóta itt dolgozik. Nem köthető politikai pártokhoz sem, ez jó. A jó vezető jó 

munkatársakat tud választani, olyanokat, akikre támaszkodni tud. Személy szerint is örül 

Kálmán Tibornak. Minden szempontból jó és fontos segítség lesz. Bízik abban, hogy jó 

dologról döntenek most. 

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Nem személyfüggő az, amit most el kíván mondani. 

A városnak sohasem volt két alpolgármestere, most lesz. Véleménye szerint az indoklás nem 

valós. Eddig is elég volt az egy alpolgármester. Amennyiben a polgármester úrnak két 

segítségre van szüksége, akkor jó legyen, ez akár még támogatható lehet. Ezzel egy előzetes 

bizalmat kíván megadni, de egyet nem ért a dologgal. Azt fogják mondani az emberek a 

városban, hogy a polgármester a város pénzén neveli ki az utódját. Ezt nehéz lesz cáfolni. 

Amennyiben az új alpolgármester beválik akkor az jó, amúgy fölöslegesen költik a város 

pénzét. A város lakói majd a választásokkor eldöntik, kit akarnak polgármesternek látni. 

Kérdése, hogy a polgármester úr le kívánja-e dolgozni a még hátralévő négy évet?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen le kívánja dolgozni a következő négy évet. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Meglepődött az előterjesztésen, hiszen semmilyen új fejlemény 

nem volt, ami ezt indokolta volna. A megnevezett személlyel semmi gond sincsen. Azonban 

nem látják azt az indokot, ami indokolja az alpolgármester választást. Az elmúlt 25 évben 

sohasem volt kettő alpolgármester, pedig akkor még voltak intézményei iskolái, szociális 

intézményei a városnak, de ezek a feladatok csak csökkentek. Az intézmények átkerültek a 

járásokhoz. Oktatási intézmények már nincsenek. Amennyiben annyi pályázatot nyernek el 

mint az idén, azaz semennyit akkor ezzel nem lehet ezt indokolni. Csökkenő feladatok mellett 

nem indokolt a főállású alpolgármester megválasztása. A város költségvetése feszített, majd 

40 milliós hiány miatt a városvezetés építményadót szeretett volna bevezetni. Nem látja 

indokoltnak a megválasztást. Amikor Izsó Gáborra szavaztak egy erős, döntésképes embert 
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választottak meg polgármesternek. Amennyiben ez a képesség megváltozott, és a feladatokat 

kell áthelyezni más emberekre akkor a polgármester úrnak le kell vonni a megfelelő 

következtetéseket. Ez a döntés azt feltételezi, hogy polgármester úr tervezi a menekülési 

útvonalát. Azt mondta alpolgármester úr, hogy Kálmán Tibor azért jó mert független a 

politikától. A város fejlődése leállt az utóbbi időben, ezért pont olyan személyre lenne 

szüksége a városnak, aki tud politikai támogatást hozni a városnak. Nincs a városnak 

érdekérvényesítő képessége. Munkavégzés szempontjából nincs szükség alpolgármesterre, 

tehát a FIDESZ nem tudja támogatni ezt az előterjesztést, és nem a személy miatt.       

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Az első gondolata az volt, hogy el fogja ezt utasítani. 

Nagyon sokba fog kerülni a városnak. Nagyon megörült azonban annak, hogy helybeli 

fiatalemberről van szó. A jelölt is szimpatikus számára. Nincs szükség azonban sok 

alpolgármesterre egy elegendő. Van kulturális tanácsnok is. Itt nem arról van szó, hogy a 

polgármester úr válláról leveszik a munkát. Véleménye szerint itt egy manager kell, aki végig 

követi és figyeli a pályázatokat. Erre valóban külön ember kell. Egy szakemberre valóban 

szükség van, de akkor az hozza a pályázatokat. Van azonban olyan példa, ahol nem számít a 

politikai kapcsolat és mégis megy a pénz a városba.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS  alpolgármester: Itt egy folyamatról van szó. Már az első választáskor 

amikor Izsó Gábort választották polgármesternek a környékbeli nagyvárosok is csodálkoztak, 

hogy csak egy alpolgármesterrel dolgozik. Valóban kellene valaki, aki főállásban tudja 

segíteni a munkát. Véleménye szerint egy megfelelő embert találtak a feladatra. Pazarlás 

pedig nem lesz. Egy bérdifferencia lesz csak szükséges. A fizetése pedig a minimumon van 

megállapítva. Amennyiben jól működik a dolog sokkal több lesz a haszna. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Alpolgármester úr érvelését elfogadja. Amennyiben csak 

béremelésről van szó, minek alpolgármester? Ki lehet valakit nevezni pályázati referensnek is, 

és meg lehet emelni a fizetést. Mi indokolja azt, hogy új személy kerül be a város vezetésébe? 

Amennyiben mindenképpen főállású alpolgármestert szeretnének, akkor szüntessék meg a 

társadalmi alpolgármester funkcióját. 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS  alpolgármester: Várható volt, hogy ezt fogják mondani, hogy gyenge 

a polgármester, hogy készíti az utódját és stb. Véleménye szerint ez a felállás teljesen rendjén 

van. A titulus pedig rangot ad annak amit képviselni fog, és ezt így gondolják jónak. 

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Nem kell Békést nagyvárosokkal összehasonlítani, 

Békés kisváros. Nincs szükség két alpolgármesterre. Második alpolgármester akkor van, ha ez 

politikai döntés. Reméli, hogy harmadik alpolgármester már nem lesz.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen nem lesz harmadik alpolgármester. 

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Lesz-e valami változás ezek után a döntések 

előkészítésében? Lesz-e joga arra, hogy összeüljön a kulturális alpolgármesterrel? Az ellenzék 

véleményét is ki fogják kérni? Nagyon fontos itt a személy, aki a lehetőségeket tudja hozni.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Módosító indítvánnyal élne. Kálmán Tibor legyen pályázati 

referens, a fizetését pedig emeljék fel erre az összegre. Amennyiben ezt nem támogatják, 

abban az esetben javasolja a társadalmi alpolgármester megszüntetését. 

 

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

elnöke: Rácz Attilának elmondja, hogy az Mötv. értelmében egy alpolgármestert a képviselők 

közül kell választani, e mellé lehet külsős alpolgármestert választani.  
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DR. SERES ISTVÁN képviselő: kérdése, hogy az új alpolgármester eljárhat majd a város 

nevében, tárgyalhat majd?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Azokban a kérdésekben eljárhat, amelyekre a polgármester 

felhatalmazza. A képviselő-testületben szavazati joga nincsen.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: A külsős alpolgármester a polgármester felhatalmazása 

alapján természetesen eljárhat. Rácz Attila javaslatával nem ért egyet, hiszen a pályázati 

referens kinevezése nem képviselő-testületi döntés, ez hivatali létszám és munkáltatói döntés. 

Erről itt nem lehet dönteni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Most is a város érdekeit tartja szem előtt. A városvezetés ilyen 

szintű kibővítése indokolt. Munka annyi van amennyit az ember felvállal. A szociális 

szövetkezetet sem volt kötelező létrehozni, és akkor nincsen vele munka, de ezek fontos és 

hasznos dolgok. Ilyen a startmunka is. Reménye szerint több milliárd forint érkezik majd a 

városba. Ezeket személyesen kívánja koordinálni. A KBC Kft. is plusz lehetőségeket ad a 

városnak. Egy ilyen történelmi lehetőséggel élni kell, hogy ilyen források érkezhetnek a 

városba. Az alpolgármester feladata a humán terület képviselete lesz. A mindennapi 

feladatokból kell átvállalnia. A túrizmus fejlesztése a legfontosabb feladatai között lesz az új 

alpolgármesternek. A jelölt képességeit mindenki elismeri. Ő maga régóta dolgozik vele. Az, 

hogy Rácz Attila az ő személyes fizikai képességeit kétségbe vonja ez ízléstelen. Amennyiben 

ilyet észlelne, azt mondja meg neki. A döntései birtokában van. A többletvállalást kívánja az 

önkormányzat teljesíteni. Azt gondolja, hogy Kálmán Tibor egy jó szemléletű fiatalember, 

akivel jól lehet majd együtt dolgozni. Nincsen szó semmilyen utódlásról, végig kívánja 

dolgozni az elkövetkező négy évet. Az előkészített pályázatok reméli, hogy nyerni fognak, 

így a város folytathatja a fejlődét.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Az ellenzéki képviselők név nélkül kapták meg 

ezt az anyagot. Nem ismerhették a jelöltet. Ő maga nem gondolt volna Kálmán Tiborra, 

hiszen itt van egy nagyon jól teljesítő kulturális tanácsnok, aki képviseli a város lakóit, benne 

komolyabb potenciált lát. Ő maga a kulturális tanácsnok helyében mélyen sértett lenne, amiért 

egy külsős embert vonnak be ebbe a munkába.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A kulturális tanácsnok munkáját és érdemeit nem vitatja senki. 

Tudja, hogy napi 24 órában dolgozik. Ez a munka nagyon fontos, amelyet ezúton is 

megköszön. Mindenki végzi azt a munkát, amelyet eddig végzett. Most egy újabb erővel 

gyarapszik a város vezetése. Ez csak erősíti a csapatot. Ezzel az új emberrel újabb feladatokat 

tudnak vállalni. A túrizmus fejlesztése rendkívül fontos. Ehhez megfelelő kapacitás 

szükséges.  

 

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

előterjesztett rendelet tervezetet. 

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

István nem vett részt a szavazásban.) 

 

A képviselő-testület 7 igen 3 nem szavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

55/2015. (XII. 18.) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

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

önkormányzati rendelet 

 m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

vagy több alpolgármestert választhat.  Javasolja, hogy főállású alpolgármesternek Kálmán 

Tibort válasszák meg 2016. január elsejétől kezdődően.  

 

A titkos szavazás lebonyolítása az SZMSZ szabályai szerint  jelenleg az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság feladata.  

 

Az eseti szavazatszámláló bizottság létszámát 3 főben javasolja megállapítani az alábbiak 

szerint:  

 

Elnök:  Mucsi András 

Tagok:  Balázs László 

  Dr. Gosztolya Ferenc 

 

Szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság tagjait, mely személyek előzetes egyeztetés 

alapján, vállalják a feladatot.   

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő. (Dr. Seres 

István és Dr. Gosztolya Ferenc nem vettek részt a szavazásban.)  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

496/2015. (XII. 16.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az alpolgármester titkos 

választásának lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság 

elnökének Mucsi Andrást, tagoknak Balázs László és Dr. 

Gosztolya Ferenc képviselőket megválasztja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri Mucsi Andrást, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a titkos szavazás menetét.  

 

MUCSI ANDRÁS Szavazatszámláló Bizottság elnöke: A bizottság visszavonul elkészíteni a 

szavazólapokat, melyeken Kálmán Tibor neve szerepel. Érvényes az a szavazat, amelyet a 

bizottság által elkészített, lepecsételt szavazólapon adnak le. Érvényesen szavazni a jelölt 

neve előtt lévő körbe helyezett két egymást metsző vonallal (X vagy +) lehet. A 

szavazólapokat a polgármesteri titkársági irodában vehetik át a Szavazatszámláló 

Bizottságtól. Titkosan szavazni a mellette lévő irodában lehet, majd a borítékba helyezett 
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szavazatokat titkársági irodában az elhelyezett urnába kell bedobni.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A szavazólapok elkészítésének, illetve a titkos szavazás 

lebonyolításának idejére  rövid (10 perc)    S Z Ü N E T E T         rendel el.  

 

 

S Z Ü N E T 

 

T I T K O S        S Z A V A Z Á S 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A titkos szavazás befejezése után felkéri a Szavazatszámláló 

Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.  

 

MUCSI ANDRÁS  Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás 

eredményét az alábbiak szerint, amelyet külön jegyzőkönyv is tartalmaz:  

 

A megválasztott képviselő-testület létszáma: 11  fő 

Jelenlévő képviselők létszáma:  11  fő 

A leadott összes szavazatok száma:  11  szavazat 

Az érvénytelen szavazatok száma:   4  szavazat 

Az érvényes szavazatok száma:   7  szavazat 

Kálmán Tibor jelöltre leadott szavazatok száma:    7 szavazat 

Az ismertetett szavazási eredmények alapján a megválasztott alpolgármester: 

 

Kálmán Tibor 

Békés, Kölcsey u. 45. szám alatti lakos 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fentiek alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület titkos 

szavazással Kálmán Tibort választotta meg alpolgármesternek. Gratulál a megválasztásához. 

 

Az ismertetett szavazási eredmény alapján kimondja a képviselő-testület határozatát:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

497/2015. (XII. 16.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. 

január 1. napjától kezdődően Kálmán Tibort nem 

képviselő-testületi tagot (nem képviselőt) megválasztja 

főállású alpolgármesternek.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy az alpolgármester eskütétele következik. Felkéri 

a jelenlévőket, hogy álljanak fel. 
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Felkéri Kálmán Tibor alpolgármestert, hogy mondja utána az eskü szövegét a képviselő-

testület előtt. 

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

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

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; ALPOLGÁRMESTERI 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 esküokmány jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

KÁLMÁN TIBOR alpolgármester: Ezúton szeretné megköszönni a bizalmat. A polgármester 

urat kívánja még jobban segíteni. Mindent meg fog tenni ennek érdekében. 2007. óta dolgozik 

a hivatalban, véleménye szerint jó a kapcsolata a képviselő-testület tagjaival illetve a hivatal 

dolgozóival is.  

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat 2 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 

498/2015. (XII. 16.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán 

Tibor főállású alpolgármester tiszteletdíját 2016. január 1. 

napjától kezdődően 366.450,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat 3 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 

499/2015. (XII. 16.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán 

Tibor főállású alpolgármester költségátalányát 2016. január 1. 

napjától kezdődően 55.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  A helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 02.) önkormányzati 

rendelet eltérő szövegváltozattal történő hatálybalépése 

 

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 elfogadásra javasolja.  

 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

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 

56/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a helyi 

adókról szóló 45/2015. (XI. 02.) önkormányzati rendelet 

eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről  

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás 

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

módosítása 

 

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

 

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

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

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 

500/2015. (XII. 16.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és a 

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

Függeléke helyébe a következő Függelék lép: 

 

 Az ingyenes használat 

alapításáról szóló 

A használati joggal terhelt 

ingatlan (ingatlanrész) 

A használati jog 

jogosultjának neve, 

A használat 

időtartama 
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képviselő-testület 

határozat száma 
megnevezése, címe 

(helyrajzi száma 
címe 

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. 

9. 30/2011.(I.27.) 
Korona u.3. 
(2366.hrsz.) 

Surman Box Club 

2011.02.01- 
az ingatlan 

önkormányzat általi 

értékesítésének 

napjáig 

10. 400/2011.(XII.1.) 
Tátra u.36. 
(1151.hrsz.) 

Békési Kajak Kenu 

Club (Békés) 

2011.12.05- 
határozatlan időre, 

de legfeljebb 25 évre 

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

Darab u.1. 
2012.09.01-től 
2017.08.31-ig 

12. 34/2015.(II.02.) 
Békés, Nevelő 

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

Együtt Könnyebb 

Közhasznú Együtt 

(Békés, Jámbor 

u.34.) 

2015.03.01-től 
2016.12.31-ig 

13. 402/2015 (X. 01.) 
Békés, Petőfi 

u.35.(812.hrsz.) 

Békés Városi 

Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

2015.10.01-től 

2016.03.31-ig 

14. 128/2015.(III.30.) 
Békés, Széchenyi t.4. 

(Kazamata pincehelyiség) 

2236.hrsz. 

Békési Motoros 

Baráti Kör (Békés, 

Bethlen G.u.16.) 

2015.04.15-től 

2016.03.31-ig 

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

(2345.hrsz.) 

Baptista 

Szeretetszolgálat 

Alapítványa 

(2481.Velence, 

Pusztaszabolcsi u.3.) 

2015.05.15-től 
2018.04.30-ig 
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Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

 

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

 

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

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

57/2015. (XII. 18.) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A 

VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL  

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

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Zárt ülést rendel el.  

 

Mivel további bejelentés nincsen az ülést bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                   jegyző  


