
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. december 02-án megtartott nyílt  

üléséről.  

 

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

 

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

Domonkos Julianna, Balázs László, Mucsi András, Rácz Attila, Dr. Seres 

István, képviselők 

  

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 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  

 Holopné Dr. Sztrein Beáta osztályvezető helyettes 

 Kálmán Tibor sportreferens  

 Sápi András intézményi referens  

 a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

 meghívottak  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 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 11 képviselő jelen van. Elmondja, hogy a napirend elfogadása előtt a képviselő-

testület közmeghallgatást tart. Megköszöni minden munkatársnak a munkáját, akik részt 

vettek a nagyterem felújításában. Közmeghallgatást minden évben tartani kell, a mostani téma 

a jövőbeni fejlesztési elképzelések. Szeretné erről néhány szóban tájékoztatni a jelenlévőket. 

Hamarosan kiírásra kerülnek a TOP fejlesztési pályázatai. A TOP keretén kívül más pályázati 

lehetőségek is vannak. Összegszerűen felosztásra kerültek azok a források, amelyekkel Békés 

városa rendelkezik. Megközelítőleg ez 1,6 mrd. forint. Lesznek továbbá országos pályázatok 

és határon átnyúlók is. A TOP-ra pályázni kell. A megyében egy négytagú bizottság fogja 

minősíteni a pályázatokat, a végső döntést a kormányzat mondja ki. Az IVS-nek meg kell 

felelnie a pályázatoknak. A pályázati pénzek lakosságarányosan lesznek elosztva. A 

pályázatok managementjét az önkormányzatoknak kell lebonyolítania, saját tulajdonú 

cégekkel. A fejlesztéseket több nagy csoportba lehet sorolni. A TOP keretében rengeteg 

fejlesztés várható. A nagyobbakat kívánja most megemlíteni. Bízik abban, hogy a 

megvalósuló fejlesztésekkel sikerül a város versenyképességét javítani. A TOP-ban a 

legfontosabb az infrastruktúra fejlesztése, víz, gáz rendszer fejlesztése. Tervek között szerepel 

a meglévő építőipari cég fejlesztése. Hűtőházat kívánnak építeni megközelítőleg 300-500 

millió forintból. A helyben megtermelt termékeket dolgoznák itt fel. A konyhát is el tudnák 

látni alapanyagokkal. Fontos a szabad strand fejlesztése is, itt konkrétan Dánfokról van szó 

300 millió forint értékben. A túrizmus fejlesztése nagyon fontos. A városban öntözőrendszert 

kívánnak kialakítani, hogy ne vezetékes vízzel locsoljanak. A Jantyik ház felújítása is sorra 

kerül. A Békés-Tarhos kerékpárút fejlesztés is egy fontos fejlesztés. Fontos, hogy egyre több 

megújuló energiát használjanak, ezért napelemes rendszerek kiépítését tervezik, az 

önkormányzati ingatlanokon. Az egészségügyi alapellátás fejlesztésén belül felújításra kerül a 

rendelőintézet. Két új gyermekrendelőt is építenek. A belvízelvezetés megoldására 150 millió 
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forintot kívánnak fordítani. Megépítésre kerülne a Békés-Murony kerékpárút is 179 millió 

forintért. A Békés-Békéscsaba közötti területen ipari terület kerülne kialakításra, 

infrastruktúra kiépítéssel. Külterületi utak is felújításra kerülnek, sajnos belterületi utakra nem 

lesz forrás. A város piacot is felújítani kívánják. Komposztáló telepet is fejleszteni kívánják. 

Futópályát kívánnak kiépíteni a piac és a Cseresznye utca között. Az önkormányzati 

intézmények világítás korszerűsítését is tervezik. A Körösi Csoma utca és a Vashalom utca 

kereszteződésében körforgalom kiépítése. Ezek a legfontosabb fejlesztési elképzelések. 

Önkormányzati erő bizonyos pályázatokhoz szükséges lesz. Vannak pályázatok amelyek nem 

100%-os támogatottságúak. A Román- Magyar pályázatokon is lehetőség van forrásokat 

elnyerni. Az Ó fehér-körös holtág turisztikailag vonzóbbá tétele is nagyon fontos feladat. 

Több helyen is elkezdték az ezzel kapcsolatos munkát. Turisztikai attrakciót kívánnak erre a 

programra ráépíteni. Vannak olyan programok is, amelyek nem kifejezetten kézzel fogható 

eredményeket hoznak, hanem az együttműködést segítik. Azokat a programokat részesítik 

előnyben, amelyek komplexek, illetve, hogy más külső szereplőket mennyire tudnak bevonni. 

Bízik abban, hogy az említett pályázatokat sikerül megvalósítani, és természetesen még sok 

más új lehetőség is kínálkozni fog.                 

 

SZALAI LÁSZLÓ : Köszönti a megjelenteket, és képviselő-testület tagjait. A megye összes 

fejlesztési forrása nem lenne elegendő arra, amit Békésen elterveztek, pénz pedig nincsen. Az 

elmúl 20 évben ilyen kevés pénzt a város nem nyert el. A városvezetésnek nincsen megfelelő 

politikai kapcsolata, nem tud lobbizni a városért. Békés fejlődése lelassult. A fejlesztések 

céljának az kell lennie, hogy minél több munkahelyet hozzanak létre. A fiatalok elmennek 

innen, mert nem tudnak megélni. Szükség lenne szakmunkás munkahelyek létrehozására is. A 

terveket át kellene dolgozni. A helyi vállalkozásokat kellene előtérbe helyezni. Az iparűzési 

adót mindenki fizeti, a munkákat azonban egy jól behatárolható kör nyeri el. A városvezetés 

nem vállalkozásbarát, csak bizonyos családoknak kedvez. Elmondja, hogy Pataky István 39,5 

km és 115 utcát látott el szilárd burkolattal. Békésen most egy darab utca lett betervezve, az 

sem készült el. Szerencsére a békésiek tiltakozására vissza lett vonva az építményadó. 

Nyakukba kapták a szemétszállítási díjat helyette. Jövőre a kisnyugdíjasok többet fognak 

fizetni, mint idén. A polgármester úr munkájáért kapott egymillió forintos jutalom 

megegyezik 265fő egyedülálló kisnyugdíjas szemétszállítási díjával. Véleménye szerint nem 

új adókat kell kivetni, hanem jobban kell gazdálkodni. Megfelelően kellene lobbizni. Szeretne 

néhány kérdést feltenni. Miért nem a képviselő-testület dönt arról, hogy 50 millió forintért, 

hol, milyen aranykorona értékű és nagyságú földterületet vásárol az önkormányzat? Miért 

kellett a szemétszállítási díjat ebben az évben bevezetni? Amennyiben ez nem történik meg 

nem kellett volna az önkormányzatnak lakosonként 2000,- forintot kifizetni. A WIENER 

Center volt telephelyén nem csak BKSZ Kft. járművei láthatók, hanem más cégeké is. 

Fizetnek-e ezért bérleti díjat? A volt képviselő társuk többször kérte a város alvállalkozóinak 

a listáját, amelyet a mai napig nem kapott meg, ezt továbbra is kéri.         

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Írásban fognak válaszolni a feltett kérdésekre.  

 

MOLNÁR GÁBOR : Köszönti a megjelenteket. Érdeklődne, hogy a Malomasszonykertbe 

mikor viszik ki a vizet? Villany van, de víz is szükséges lenne. Rosszerdei út kérdése akkor 

megoldódik. Kérése, hogy ne betonnal oldják meg. Békésről 2500 ember ment el külföldre. A 

19 ezerből az 1500 is sok. Ez közel 10%. Van-e terve a városnak arra, hogy a fiatalokat itt 

tartsák? Ez ne közmunka legyen 50 ezerért, hanem egy olyan bér legyen, amiből meg lehet 

élni és itt maradjanak. Akik elmentek vissza sem akarnak jönni. Sajnos már 40-45 évesen is 

elmennek. A környék nem tudja megtartani az itt élőket. A kettős-körös horgászati jogát meg 

kívánja-e pályázni a város? Jobb lenne, ha több hal lenne benne. Jó lenne, ha rendes gazdája 

lenne ennek a víznek. Van-e terve erre a városnak? 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Az utolsó kérdésre válaszolva elmondja, hogy van terv. A 

környező településekkel összefogva terveznek. A helyi horgászegyesületekkel közösen 

terveznek. A Malomasszonykerttel kapcsolatban elkészültek a tervek, a gát tövében sajnos 

nem lehet elvezetni a vizet. Nincsen elfelejtve ez a kérdés, csak nagyon bonyolult kérdés ez. 

Az elvándorlásnál a 2500 főt soknak tartja, de a 10 is sok. Ez sajnos országos tendencia. 

Mindent azért tesznek, hogy új munkahelyek jöjjenek létre és itt maradjanak a fiatalok. 

Nagyon fontos, hogy elkészüljenek az útfejlesztések, ez sokat jelentene. A többi kérdésére 

amelyre nem kapott választ írásban fognak válaszolni.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

anyagában van egy természetes lakosságfogyás megállapítva. 2500 fő fiatal hiányáról van 

szó. Ezt a képviselő-testületnek meg kell vitatnia, és olyan döntéseket kell hozni, ami meg 

tudná állítani ezt a folyamatot. Sokan nem tartózkodnak itt életvitel szerűen csak a lakcíműk 

békési. Polgármester úr nagyon sok célt fogalmazott meg.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elvándorlás nem most kezdődött. Sajnos az önkormányzat 

mint munkáltató szerepe csökkent. A fejlesztéseknél ahol lehet, az önkormányzat legyen a 

kivitelező. Ez nem csökkenti a versenyt. Vannak olyan szolgáltatások amelyek jó kezekben 

lehetnek az önkormányzatnál is. A lakosság nem terhelhető a végtelenségig. Békésen az adó 

mértéke a közepesnél is kevesebb megyei viszonylatban. Békésen nem lett bevezetve a 

földadó sem. Az elvándorlás komoly probléma országos szinten is. Nagyon keményen kell 

azon dolgozni, hogy a fiataloknak legyen kedve itt maradni. Az elment fiatalok nagyon 

nehezen jönnek vissza legyen szó bármilyen településről.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Véleménye szerint az önkormányzat mindent megtesz az 

elvándorlás ellen. Ez nem ma kezdődött. A FIDESZ-KDNP hathatós működésének 

köszönhető az, hogy a fiatalok elmenekülnek. Nem híve a kormánynak, viszont örült annak, 

hogy Lázár János ellátogatott a városba. Csongrád és Békés megye az ország éléskamrája 

lehetne, ha a földek nem oligarchák kezében lenne és a maradékot is át akarják játszani. Egy 

barátja szavait kívánja tolmácsolni Dánfokkal kapcsolatban. Az utóbbi időben egyre 

kevesebben látogatnak ki Dánfokra. Az uszodánkat mindenki elismeri, de nem nyaralásra 

való. Dánfokot fel lehetne futtatni. Kidolgoztak rá terveket. Játszóparkká kellene fejleszteni, 

természetes anyagokból. Nagyon sok jó szakember áll rendelkezésre. Ezt az elképzelést 

írásban is be fogja terjeszteni. A környező települések gyors tempóban fejlesztenek. 

Békéscsabán kolbászpark épült. Békés pedig stagnál. Kondoroson Betyárparkot hoztak létre. 

A környező települések mind fejlesztenek. A legjobb gyógyvíz Békés alatt van. A gyógyvizet, 

mint lehetőséget ki kell használni. A malomkultúrát újra kellene éleszteni. Készíteni kellene 

egy malomparkot, építsenek egy vízimalmot, és mezőgazdasági gépparkot hozzanak létre.  

   
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Szalai Lászlónak válaszolva elmondja, hogy ott aszfaltoznak 

sokat ahol most végeztek a szennyvízberuházással. Az aszfaltozás benne van a 

helyreállításban. Békésen ez még a kétezres évek elején befejeződött. Az elvándorlás 

visszaszorítása az a szívügye. A svájci frankos hitel is nagyban hozzájárult az elvándorláshoz. 

A saját generációnk nem tud jövőképet biztosítani a gyerekeinek. Ez a legnagyobb baj. Sajnos 

nagyon rossz szakokat oktatnak a főiskolákon, nem ad használható tudást. Sajnos a megyében 

nincsen mezőgazdász, gépész, és nincsenek megfelelő szakmájú emberek sem. Ezt a terhet 

nem lehet a városra rakni. Mi magunknak kell jövőképet mutatni a gyermekeinknek. Elég volt 

a siránkozásból. Mindenkinek tennie kell ez ellen. A Delta Alapítványt pont ezért hozta létre, 

hogy itt tartsák a fiatalokat a megyében. Békés Megyének éléskamrának kell lennie. Amikor 

az lesz akkor lesz jövőképe a fiataloknak. Talán el lehet érni, hogy a számviteli főiskola 

megmaradjon és lehet lesz gépész képzés is. Szarvason pedig a mezőgazdász képzés. Ugyanis 

mindent el akartak vinni innen, de talán ezek maradnak. Alap képzéseket meg kell tartani.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a részvételét mindenkinek, aki részt vett a 

közmeghallgatáson. Mindannyian felelősek a városért. Olyan környezetet kell teremteni, hogy 

a fiatalok itt maradjanak. A képviselő-testület megkezdi a munkáját.  

 

Javasolja új napirendi pontként felvenni a meghívóban nem szereplő IV/21. sorszámú 

„Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítása” tárgyú, IV/22. sorszámú 

„Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása iránti kérelem elbírálása” tárgyú 

és a IV/23. sorszámú „Nem képviselő bizottsági taggal szemben kezdeményezett 

összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása” tárgyú előterjesztéseket. 

 

Javasolja a kipostázott meghívó szerint megtárgyalni a napirendet azzal, az eltéréssel, hogy az 

új napirendi pontként felvett IV/21. és a IV/22. sorszámú előterjesztéseket a IV/15. sorszámú 

előterjesztés előtt tárgyalják meg a nyílt ülés végén. Továbbá javasolja, hogy a IV/1. 

sorszámú „Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatói álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálása” tárgyú előterjesztést és az új napirendi pontként felvett IV/23. sorszámú „Nem 

képviselő bizottsági taggal szemben kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása” 

tárgyú előterjesztést zárt ülésen a IV/22. sorszámú előterjesztést követően tárgyalják meg.  

 

Javasolja, hogy a IV/15. és a IV/16. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják meg. 

Szavazásra bocsátja a 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 

455/2015. (XII. 02.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a IV/15. és IV/16. 

sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: 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 

456/2015. (XII. 02.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2015. december 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  
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I/2. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző 

I/3. Tájékoztató a Civil Alap tartalékkerete felhasználásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

III. Előterjesztések 

1. Békés Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

2. Szakorvosi rendelések szüneteltetése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

3. BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója az Inkubátorház 

üzemeltetéséről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

4. Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

5. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2015.évi 

költségvetésének I-III. negyedévi  teljesítéséről 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

6. A 2016. évi piaci díjtételek meghatározása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

7. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

8. A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

9. Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

10. Beszámoló az Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

IV. Egyéb előterjesztések      

       

1. Orvosi ügyeleti feladatok ellátására határozott időre szóló feladat-átadási/átvállalási 

szerződés kötése  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Békés Város Önkormányzata képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        
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3. Az ivóvíz-ellátás és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 55/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

4. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

5. Közterület elnevezések felülvizsgálata, a közterületek, településrészek elnevezéséről, 

azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi 

elhelyezéséről szóló 33/2008. (X.1.) rendelet módosítása       

 Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

6. Köztemetés ellátására vállalkozási szerződés kötése 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

7. Otthoni szakápolás ellátására kötött megbízási szerződés meghosszabbítása 

 Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

8. Békési Férfi kézilabda Kft kérelme 

 Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

9. Helyi közút értékesítése 

 Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

10. Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

11. Alapítvány támogatása 

 Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

12. Békés városi helyi Tv adásaihoz adásbonyolító számítógép beszerzése 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

13. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület előfinanszírozási kérelme 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

14. Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

15. Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása iránti kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

16. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása 

zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

17. Nem képviselő bizottsági taggal szemben kezdeményezett összeférhetetlenségi 

eljárás lefolytatása 

zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 
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18. Békés Város Önkormányzatának tulajdonában álló üzlethelyiségek bérleti 

szerződésének módosítása 

zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

  

19. Batki Istvánné garázsbérleti ügye 

  zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

20. Csabai u. 42 ingatlan hasznosítása 

  Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

21. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása   

  Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

22. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

  Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

23. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 

  Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

V. Bejelentések, interpellációk 

 

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: Örömét fejezi ki, hogy átadásra került a Kormányablak és az 

átadáson részt vett Lázár János is. Ígéretet kaptak a kormányablak további bővítésére és a 

parkoló kialakítására.  

 

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 

457/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi.  
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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 

458/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

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 

 

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 

459/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató Békés 

Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Civil Alap tartalékkerete felhasználásáról 

 

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.  
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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 

460/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató a Civil 

Alap tartalékkerete felhasználásáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 

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

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Miért kerül a biztosítási alkuszváltás pénzbe az 

önkormányzatnak? Miről van itt szó? 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Azért történt alkuszváltás, mert bíznak abban, hogy az új alkusz 

eredményesebb lesz. A többletköltséget a váltás miatt az új alkusz teljes mértékben 

megtérítette.  

 

Mivel további 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 

461/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató a 

polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadása 

 

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 elfogadásra javasolja.  
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DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Az önkormányzat cégét, hogyan és mi módon 

ellenőrzik? 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A város cégeinek Felügyelő Bizottságai vannak. Valamint 

könyvvizsgáló ellenőrzi a munkát. 

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A FEB ad valamilyen beszámolót a képviselő-

testület részére? Rendszerbe épített ellenőrzéseket kell folytatni.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Mint a FEB elnöke elmondja, 

hogy folyamatosan ellenőrzik a céget. Bekérik a könyvelés adatait is. Személyes ellenőrzést is 

terveznek. 

 

VÁCZI JULIANNA osztályvezető: A képviselő-testület elfogadta a stratégiai ellenőrzési 

tervet. Abban szerepel a BKSZ Kft. ellenőrzése is. A Férfi Kézilabda Kft.-t most ellenőrzik, 

majd folytatják a többi céggel. 

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja a 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 

462/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés 

Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervét 

a határozat 1. mellékletét képező tartalom szerint elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2016. évről történő 

zárszámadás időpontja 

Felelős: jegyző  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Szakorvosi rendelések szüneteltetése 

 

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. 

 

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 

463/2015. (XII. 02.) határozata:  
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1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a Békési Gyógyászati Központ és 

Gyógyfürdő keretein belül működtetett  

• Gyógyfürdő szakrendelései 2015. december 22-től december 

31-ig, 

• a járóbeteg szakrendelések 2015. december hó 28-tól 

december 31-ig  

            a szakorvosok és szakdolgozók szabadsága miatt 

szüneteljenek.   

2. A betegek sürgős szakorvosi ellátását a szakrendelések 

szünetelésének ideje alatt a Békéscsabai Réthy Pál Kórház és 

Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztálya látja el.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, a 

tájékoztatásért 

 

NAPIREND TÁRGYA:  BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója az 

Inkubátorház üzemeltetéséről 

 

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 elfogadásra javasolja. A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült még, hogy a 

kezdő vállalkozóknak kellene valami kedvezményt biztosítani.  

 

ILYÉS PÉTER ügyvezető: Elmondja, hogy 2013-tól van lehetőség kedvezményre. Akkor 

ezzel éltek is. Az árakat a képviselő-testület határozza meg. Véleménye szerint további 

árcsökkentés nem indokolt. Óvatos előremutató bérleti díj emelés lenne az indokolt.  

 

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 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

464/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ 

Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolóját az 

Inkubátorház üzemeltetéséről elfogadja. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 

8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 
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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 elfogadásra javasolja. 

 

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 

465/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről készített beszámolót elfogadja. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

elrendeli, hogy az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében a szociális pénzeszközök előirányzatainak 

tervezésekor figyelembe kell venni a 2015. évi teljesítési, 

valamint a reálisan számításba vehető várható adatokat. 

 

Határidő:  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 szavazattal –egyhangúlag- az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2015. (XII. 07.) 

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  

szóló 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításról  

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

2015.évi költségvetésének I-III. negyedévi  teljesítéséről 

 

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 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 

466/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2015. I-III. 

negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A 2016. évi piaci díjtételek meghatározása 

 

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 egyhangúlag javasolja elfogadni a határozatot.  

 

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 

467/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

határozat 1. mellékletét képező díjszabásnak megfelelően – 

változatlan feltételek mellett – elfogadja a 2016. január 1-

től érvényes piaci díjtételeket.  

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 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 azzal a 

kiegészítéssel, hogy a támogatás mértéke gyermekenként 30.000,- forint legyen.  

 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Ezt a juttatást egy éven belül lehet igényelni. 

Amennyiben 2015. októberében született két gyermek az egyik beadja a kérelmet idén, a 

másik csak a jövő évben akkor lesz különbség az utalt összeg között? 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Az összegben természetesen lesz különbség.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság szintén a 

30.000,- forintos támogatást 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-TESTÜLETE 

49/2015. (XII. 07.) 

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

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 

 

szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotása 

 

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.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi 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 rendelet tervezetet. 

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

50/2015. (XII. 07.)  

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

A 2016. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve 

 

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 szerint tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

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

előterjesztést és a kiegészítés szerint elfogadásra javasolja.  

 

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

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiegészítésekkel 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 

468/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2016. I. félévi munkatervét a határozat mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:      Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló az Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról

  

Írásos előterjesztés 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.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a tanácsnok úr eddig elvégzett munkáját és 

aktivitását. Nagyban segíti az önkormányzat és a képviselő-testület munkáját.  

 

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 

469/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási 

és Kulturális Tanácsnok munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:       azonnal 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Orvosi ügyeleti feladatok ellátására határozott időre szóló 

feladat-átadási/átvállalási szerződés kötése 

 

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.  

 

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

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Megköszöni az ügyelet eddigi munkáját. Kihasználva 

a televízió jelenlétét, ismételten szeretné elmondani, hogy az ügyelet, sürgős, életveszélyes 

esetek ellátására lett kitalálva. A nem ilyet esetek esetén kéri, hogy a lakosság ne terhelje az 

ügyelet munkáját.   A sok indokolatlan eset ellenére is türelemmel és becsülettel végzik a 

munkájukat az ügyeleti dolgozók. 

 

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 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

470/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

orvosi ügyelet feladatának ellátására 2016. január hó 1. napjától 

2016. december hó 31. napjáig terjedő időtartamra feladat-

ellátási szerződést köt az ALFÖLD AMBULANCE KFT.-vel 

(székhely: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.).  
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy az ALFÖLD AMBULANCE KFT. 

közvetlenül kössön szerződést az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár területileg illetékes hivatalával annak érdekében, hogy a 

cég közvetlenül kapja meg az OEP finanszírozást.   

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye, illetve a határozat 1. mellékletét 

képező feladat-átadási/átvállalási és a határozat 2. melléletét 

képező használati szerződést aláírja.  

 

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 tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

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 

51/2015. (XII. 07.) 

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

 

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.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az ivóvíz-ellátás és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 

megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

55/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése 

 

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. 
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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 

52/2015. (XII. 07.) 

önkormányzati  rendelete  

 

az ivóvíz-ellátás és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 55/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 

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. 

 

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

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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 

 

A talajterhelési díjról szóló 53/2015. (XII. 07.) 

önkormányzati rendelete 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Közterület elnevezések felülvizsgálata, a közterületek, 

településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás 

rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi 

elhelyezéséről szóló 33/2008. (X.1.) 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. 



 19 

 

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

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

 

RÁCZ ATTILA képviselő: El lehetne gondolkodni azon, hogy egy két utcának vissza lehetne 

adni a régi nevét. A Veress Endre utca régen Hosszúfoki utcaként szerepelt. Volt olyan, hogy 

Átugrott utca. Ezeket személy szerint megtartaná. Ezek az elnevezések kötődnek valami régi 

elnevezéshez, eseményhez.     

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Kéri, hogy az eredeti határozati javaslatot és rendeletet 

fogadják el, jelenleg más módosításra nincsen lehetőség. 

 

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. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

471/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontjában foglalt át nem 

ruházható jogkörében eljárva  

1. Helyi rendeletét  

• kiegészíti a Fehér-Körös sor, Kút utca, Múzeum tér 

belterületi megnevezésekkel, 

• kiegészíti a Berényi út, Gerlai út, Muronyi út, Vésztői 

út külterületi utak megnevezésével,  

• kiegészíti a Fürdősétány utca, Múzeum köz 

közterületi jellegének megnevezésével, 

• pontosítja a Dr. Veress Endre utca és a Templomköz 

utca nevének javításával, 

• pontosítja 4. mellékletét a külterületi elnevezések 

egyértelműsítésével. 

2. a Békés Város Tanácsa 20/1981. számú határozatával 

megszüntetett következő utcanevek törlését kezdeményezi 

a központi címregiszterből, az ingatlan-nyilvántartásból és 

a postai címnyilvántartásból: Általi szőlő, Átugrott út, 

Átugrott utca, Banner János utca, Bárány utca, Csillag utca, 

Csurka Péter utca, Féja Géza utca, Szabó Pál utca, Szellő 

utca. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kezdeményezi a központi címregiszter, az ingatlan-

nyilvántartás és a postai címnyilvántartás adatainak a helyi 

rendelethez való igazítását. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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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 

54/2015. (XII. 07.) 

önkormányzati  rendelete 

 

A KÖZTERÜLETEK, TELEPÜLÉSRÉSZEK 

ELNEVEZÉSÉRŐL, AZOK JELÖLÉSÉRŐL, A 

HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL, VALAMINT A 

MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK KÖZTERÜLETI 

ELHELYEZÉSÉRŐL szóló 33/2008. (X.1.) önkormányzati 

rendelet  

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Köztemetés ellátására vállalkozási szerződés kötése 

 

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. 

 

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

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: A szerződés harmadik pontjában a teljesítési határidőknél, 

kiegészülne annyival, hogy a szerződés évente meghosszabbítható. A határozati javaslatot ez 

nem érinti. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Bejelenti érintettségét. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel Rácz Attila bejelentette érintettségét, szavazásra bocsátja, 

hogy a képviselő-testület kizárja-e a szavazásból Rácz Attila képviselőt. 

 

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

 

A képviselő-testület 10 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

472/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Rácz Attila 

képviselőt a szavazásból nem zárta ki. 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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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 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

473/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 évre, 

a 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra a 

határozat 1. melléklete szerinti vállalkozási szerződést köt a 

BÉKÉSI-TEM Temetkezési Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 

5630 Békés, Piac tér 1., képviseli: Rácz Attila  ügyvezető), 

köztemetési feladatok ellátására.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a határozat mellékletét 

képező vállalkozási szerződést aláírja.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Otthoni szakápolás ellátására kötött megbízási szerződés 

meghosszabbítása 

 

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 javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

474/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 évre, a 

2016. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra 

megbízási szerződést köt a Békési Home Care Bt-vel (5630 

Békés, Szent Pál sor 1., képviseli: Sveczné Jantyik Ágota 

ügyvezető), otthoni szakápolási feladatok ellátására.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a határozat mellékletét 

képező megbízási szerződést aláírja.  
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Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Férfi kézilabda Kft kérelme 

 

Írásos előterjesztés 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. Nagyon 

időszerű a sportcsarnok felújítása és üdvözli a pályázatot.  

 

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

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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 

475/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Férfi Kézilabda Kft (5630 Békés, Jantyik. u. 21-25 

ügyvezető: Polgár Zoltán) részére 7.660.879,- Ft összegben 

fejlesztési támogatást biztosít a 2014-2015-ös TAO pályázat 

megvalósításához szükséges önerő céljából.  

2. A támogatás folyósításának feltétele a pályázat 

megvalósításához szükséges támogatás megszerzésének 

igazolása.  

3. A támogatás forrását a 2015. évi költségvetésről szóló 

8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklet II/1. sora- 

sportlétesítmények felújítása felhalmozási kiadás – biztosítja, 

melyre a tarhosi ingatlanokból származó bevétel nyújt fedezetet.  

 

Határidő:              értelem szerint 

Felelős:                  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Helyi közút értékesítése 

 

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 javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

szavazásra bocsátja az 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 

476/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

szándékában áll az értékbecslő által megállapított forgalmi 

értéken 600.000 Ft-ért értékesíteni a tulajdonát képező 2605/2 

hrsz-ú ingatlant a NOVERO Hungary Kft (5630 Békés, 

Cseresznye u. 15. képviseli: Gosztola György ügyvezető) 

részére. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges egyeztetések 

lefolytatására, az illetékes hatóságok megkeresésére.  

 

Határidő:              értelem szerint 

Felelős:                  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Intézményfenntartó társulási megállapodás 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. 

 

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 

477/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 

módosítását a határozat 1. melléklete szerint fogadja el, 

egységes szerkezetben a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Alapítvány támogatása 

 

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

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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 

478/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 

4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 

Rendelet) 6. §-a alapján a Civil Alap tartalékkerete terhére a 

Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány javára 226.000,- Ft-  azaz 

kétszázhuszonhatezer forint- támogatást hagy jóvá a kérelemben 

megfogalmazott cél megvalósítására. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 

4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 

Rendelet) 6. §-a alapján a Civil Alap tartalékkerete terhére a 

Családért Alapítvány 64.000,- Ft-  azaz hatvannégy-ezer forint 

támogatást hagy jóvá a alapító okiratában megfogalmazott  

célok megvalósítására. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek szerint 

támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés városi helyi Tv adásaihoz adásbonyolító számítógép 

beszerzése 

 

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 javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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 

479/2015. (XII. 02.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

engedélyezi 1 db digitális adásbonyolító számítógép beszerzését 

a Békés városi helyi Tv adásainak jobb vétele érdekében az 

Önkormányzat költségvetéséből. A számítógép beszerzésére 

2.218.000 Ft összeg felhasználására engedélyt ad a 

kötvényforrást tartalmazó fejlesztési célszámláról. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

előfinanszírozási 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 javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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 

480/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

jóváhagyja a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület által a VP-19.1-15 kódszámú, Helyi Fejlesztési 

Stratégiák (HFS) elkészítésének támogatása c. pályázati felhívás 

alapján „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök 

Völgyében 2014-2020” c. HFS kidolgozásának 

előfinanszírozására kért 1.995.193,- Ft, azaz egymillió-

kilencszázkilencvenötezer-százkilencvenhárom forint kölcsön 

kifizetését. A Képviselő-testület a kölcsön összegét a 

kötvényforrást tartalmazó fejlesztési célokra elkülönített 

célszámláról biztosítja. 

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a kölcsönnel kapcsolatos kölcsönszerződés 

aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi 

jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság 

alapítása 

 

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. 

 

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 

481/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tag 2015. december 9-i 

hatállyal – Gyula Város Önkormányzatával, Szarvas Város Önkormányzatával, Kondoros 

Város Önkormányzatával, Dévaványa Város Önkormányzatával, Sarkad Város 

Önkormányzatával, Körösladány Város Önkormányzatával, Vésztő Város Önkormányzatával 

közösen – többszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre KBC Békés 

Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven, 

3.200.000,- Ft összegű törzstőkével. 

 

II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tag a KBC Békés 

Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első 

ügyvezetőjének 

 

Dr. Glózik Klára Erzsébet 

(Gyula, 1959. augusztus 18., an.: Brecska Erzsébet) 

5540 Szarvas, Malom utca 95. szám alatti lakost 

 

jelöli ki, 2015. december 9. napjától 2020. december 8. napjáig terjedő határozott időtartamra. 

Az ügyvezetői feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében történik. A képviselő-

testület az ügyvezető megbízási díját az ügyvezetői feladatok ellátásáért havi bruttó 300.000,- 

Ft összegben állapítja meg.  

 

III. A képviselő-testület az ügyvezető megbízási szerződését a határozat 2. melléklete szerint 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza Gyula Város Polgármesterét annak aláírására. 

 

IV. A képviselő-testület elfogadja a társasági szerződést és felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal a KBC Békés Megyei Települések 

Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését aláírja és 

megtegye a szükséges intézkedéseket a gazdasági társaság létesítése, cégbejegyzése 

érdekében. 

 

V. A képviselő-testület a törzsbetétet legkésőbb 2015. december 14. napjáig, 400.000,- Ft 

összegben pénzbeli vagyoni hozzájárulásként bocsátja a gazdasági társaság rendelkezésére. A 

törzsbetét fedezete a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

5. mellékletének II/1. – Fejlesztési célú pályázatok önereje - során rendelkezésre áll. 
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VI. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tag a KBC Békés 

Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

Elnök: 

Dr. Görgényi Ernő István  

(Gyula, 1975. december 3., an.: Szabó Erzsébet)  

5711 Gyula, Pfiffner Paulina utca 11/A. szám alatti lakos. 

 

Tagok:  

 

Dr. Mokán István  

(Gyula, 1975. augusztus 8., an.: Kölüs Mária)  

5720 Sarkad, Veress Sándor utca 46. szám alatti lakos és 

 

Izsó Gábor  

(Békéscsaba, 1951. augusztus 28., an.: Krasznai Anna)  

5630 Békés, Babilon sor 21. szám alatti lakos. 

 

A Felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2015. december 9. napjától 2020. december 8. 

napjáig tart. A Felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása 

iránti kérelem elbírálása 

 

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. 

 

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 

482/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

jóváhagyja a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület által a VP-19.1-15 kódszámú, Helyi Fejlesztési 

Stratégiák (HFS) elkészítésének támogatása c. pályázati felhívás 

alapján „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök 

Völgyében 2014-2020” c. HFS kidolgozásának 

előfinanszírozására kért 1.995.193,- Ft, azaz egymillió-

kilencszázkilencvenötezer-százkilencvenhárom forint kölcsön 
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kifizetését. A Képviselő-testület a kölcsön összegét a 

kötvényforrást tartalmazó fejlesztési célokra elkülönített 

célszámláról biztosítja. 

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a kölcsönnel kapcsolatos kölcsönszerződés 

aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi 

jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 456/2015. (XII. 02.) 

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.  

 

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.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Nyílt ülésen ismerteti a pályázat eredményét. Gratulál Erdélyi 

Imola Erzsébetnek a kinevezéséhez, jó erőt és egészséget kíván a munkához. A kinevezés 

2016. január 1.-től 2020. december 31-ig szól. Az igazgató nő is és a szakorvosok is a 

rendelkezésére állnak. A képviselő-testület részéről pedig Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

úr segítségére számíthat.  Bérét pótlékokkal együtt 350.000,- Ft-ban állapították meg. Gratulál 

a kinevezéshez. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

A Zárt napirendek megtárgyalása után ismételten nyílt ülés tartására kerül sor. 

 

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 :  

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Rácz Attila képviselőt, hogy elfogadja-e a V/1. 

választ?  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Az egyes kérdésre a választ nem tudja elfogadni. Szeretné látni 

konkrétan ezt a számlát. A 2. kérdésre a választ elfogadja. 

 

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

bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.  

 

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

Sándor elhagyta az üléstermet.) 

 

A képviselő-testület 6 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

494/2015. (XII. 02.) határozata:  

 

 

Békés Város Képviselő-testülete Rácz Attila képviselőnek 

adott V/1. interpelláció 1. kérdésre adott választ elfogadta. 

 

Határidő:        azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselőt, hogy 

elfogadja-e a V/6. választ?  

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A válaszokat elfogadja. 

 

Interpellációs kérdések: 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A Gyékény utcában be van horpadva az úttest, helyre kellene 

állítani. Kéri, hogy állítsák helyre az utat. A kivitelező tegye rendbe. 

 

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ  képviselő: A 470.-es főút javításaival kapcsolatban 

megjegyzi, hogy legalább öten jelezték neki, hogy megsérült a szélvédőjük. kéri, hogy 

járjanak el az ügyben, hogy többet ilyen útjavítás ne legyen. Nagyon veszélyes ez a javítási 

mód, de nem is látott máshol ilyet.  

 

DR. SERES ISTVÁN  képviselő: A jelenlegi hulladékgyűjtés nem kényszeríti rá a lakosságot 

a szelektív hulladékgyűjtésre. A szemétszállításért mindentől függetlenül meg kell fizetni a 

díjat, ha egyszer gyűlik össze a szemét, ha többször ez nem igazságos, ezen változtatni 

kellene. Egy vonalkódos rendszer bevezetésével lehetne javítani ezen. Kéri, hogy gondolják át 

a javaslatát. 

 

RÁCZ ATTILA  képviselő: Bocskai utcáról az 56. szám előtt nem jó a közvilágítás.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Nem érti miért szükséges személyi okmány a 

zöldhulladékos zsák átvételéhez. Véleménye szerint ez túl bonyolult. Aláírni pedig nem kell 

az átvételt. A BKSZ Kft. szüntesse meg a hatósági szereptévesztését. A Dió utcai járda 

átrakása nem készült el, augusztus végére lett ígérve. Az utca végén pedig kátyú van. A 

Váradi utcánál nagy a nád, le kellene vágni. 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Kölcsey utcát kéri, hogy kátyúzzák ki. A piacnál a Korona utca 

felöl a parkolónál esős időben borzasztó állapotok vannak. Meg kellene oldani. 

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A Tárház utca burkolata nem javul. Június-július óta 

szeretné megvenni azt az útszakaszt, amit a Békés-Drén Kft. használ.  

  

HOLOPNÉ DR. SZTREIN BEÁTA osztályvezető helyettes: Ez az ügy az utolsó fázisban 

van a földhivatalnál. A telekmegosztás most történik. A közút engedélyét beszerezték. Ezt 

követően jön egy rendeletmódosítás a forgalomképessé minősítésről, majd ezután lehet 

értékesíteni. Ez februárra várható. 
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MUCSI ANDRÁS képviselő: A Tompa utca végén nagyon rossz az út, beszakadt. 

Mindenképpen javítani kellene.  

 

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

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                   jegyző   


