
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott soron kívüli 

nyílt  üléséről.  

 

Az ülés helye:  Városháza kisterme (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 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Bimbó Mária osztályvezető  

 Sápi András intézményi referens  

 a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

 meghívottak  

 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 16.00 h 

 

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

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11 

képviselőből 11 képviselő jelen van. A napirend megtárgyalása előtt megadja a szót Palatinus 

Pál úrnak.    

 

PALATINUS PÁL HVB elnök: Köszönti a megjelenteket. Megtartja tájékoztatóját.  

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

PALATINUS PÁL HVB elnök: Megkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel az eskütételre.   

 

Felkéri Dr. Gosztolya Ferencet az eskütételre. Kéri, hogy az esküszöveget mondja utána. Az 

„Én” szó után a saját nevét mondja! 

 

 

ESKÜSZÖVEG: 

 

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

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 

megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) 

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.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja új napirendi pontként felvenni a 4. sorszámú „Békés 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete 404/2015. (X. 01.) határozatának hatályon kívül 

helyezése” tárgyú előterjesztést. 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 

446/2015. (XI. 19.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2015. november 19-i 

ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Önkormányzati képviselő bizottsági tagok megválasztása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

2. Körzethatárok véleményezése 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

3. Közétkeztetés versenyeztetése 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

4. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 404/2015. (X. 01.) 

határozatának hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

5. Bejelentések, egyebek 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Önkormányzati képviselő bizottsági tagok megválasztása 

 

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 

447/2015. (XI. 19.) határozata:  
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1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján 

Szalai László volt képviselő bizottsági tag helyére Deákné Domonkos Julianna képviselőt 

választja meg 2015. november 19-i hatállyal a jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának 

hátralévő idejére a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának. 

 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján 

Deákné Domonkos Julianna képviselő bizottsági tag helyére Dr. Gosztolya Ferenc képviselőt 

választja meg 2015. november 19-i hatállyal a jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának 

hátralévő idejére az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő 

tagjának. 

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2. Függelékének 1. pontját az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 
 

„1. ÜGYRENDI, LAKÁSÜGYI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG: 

 

Elnök: Mucsi András 

Képviselő tagok: Dr. Gosztolya Ferenc 

 Balázs László 

 Pásztor János Sándor  

 Barkász Sándor   

Nem képviselő tagok: Kiskovács Károly 

 Bereczki Mónika 

 Barna Zoltán  

 Kovács Ildikó”  

 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2. Függelékének 2. pontját az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

   

„2. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG: 

 

Elnök: Balázs László 

Képviselő tagok: Barkász Sándor 

 Mucsi András  

 Rácz Attila 

 Deákné Domonkos Julianna 

Nem képviselő tagok: Hévízi András 

 Ilyés Tamás 

 Juhos János 

 Uhrmann Károly Ferenc” 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Körzethatárok véleményezése 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 
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DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Az előterjesztéssel egyetért. Ez az iskola 

önkormányzati irányítás alatt volt mindvégig. Az, hogy a jelenlegi államszervezetben más 

irányítás alá került ezt tudomásul kell venni. Viszont ez az iskola most is a Békésieké. 

Bejelenti, hogy az idei tiszteletdíját az iskola diákjait támogató alapítvány javára ajánlja fel.  

 

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 

448/2015. (XI. 19.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglalt 

véleményezési jogkörében eljárva a Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának - a Békés Megyei 

Kormányhivatal által - megállapított felvételi körzethatárával 

(Békés város és Tarhos község teljes közigazgatási területe) 

egyetért. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Közétkeztetés versenyeztetése 

 

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.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Az előző képviselő-testület munkájában nem vett 

rész így számára az indokok sem ismertek. Nem igazán látja a kiszervezés okát.  

 

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 8 igen 0 nem 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

449/2015. (XI. 19.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

közétkeztetés ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás irányadó 
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feltételeit a határozat mellékletét képező 1. és 2. sz. melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Tárnok Lászlóné jegyző 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 404/2015. (X. 

01.) határozatának 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 elfogadásra javasolja.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság ülésén már elmondta, hogy nem lát különbséget abban, hogy a képviselőnek ki felé 

van adótartozása. A törvény köztartozásról szól, ez az alapja a képviselői jogviszony 

megszüntetésének. Véleménye szerint a két ügyben az indok azonos. Az Mötv. azt mondja, 

hogy azonos indok miatt nem lehet kétszer kizárni a képviselőt. Erre megfelelő eljárásrendet 

is előír. A döntés maga téves, ezért van két ügy. Ebből egy lezárult. A törvény lényege, hogy 

a képviselőt ne lehessen zaklatni mondvacsinált okokkal. Az alaptalan kizárások rontanak a 

képviselő-testület megítélésén. A jogszabályokat nem bosszúállási céllal kell alkalmazni, ezt 

azonban ő maga nem hivatott eldönteni. Véleménye szerint ebben az esetben egy 

jogszabálysértő döntés visszavonására kerül sor. Jobb később mint soha.     

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Jól érti akkor, hogy hibásan hoztak határozatot? Törvénytelen volt 

a döntés? Ugyanabban a témakörben tehát akkor nem lehet még egyszer eljárást 

kezdeményezni. 

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Véleménye szerint, ha a jegyző asszonyt 

megkérdezik, ő pontosan tudja idézni a jogszabályt. A jogászi szakmában nem lehet mindent 

betűről betűre leírni. Ebben az esetben köztartozása nem lehet a képviselőnek, mindegy, hogy 

az állami vagy önkormányzati.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: A képviselő-testületi ülést több Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülés megelőzte. Illetve a kormányhivatalhoz minden 

döntés megküldésre kerül. Nem jogszabálysértően született ez a döntés. Ilyet nem is 

terjesztenének a képviselő-testület elé. A jogerős bírósági döntés miatt szükséges a hatályon 

kívül helyezés.   

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Nem vitatja, hogy a hivatal a legnagyobb 

körültekintéssel járt el. Fenntartja azonban azt, hogy egy folyamatban lévő ügyben semmi 

szükség sem volt arra, hogy ezt a határozatot meghozzák. Meg kellett volna várni az első ügy 

végét.   

 

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

elnöke: A jogerős bírósági ítélet megszületett. A második ügy nem zárult volna le, ezért 

indokolt ez az előterjesztés. A hivatal jogszabályszerűen járt el. A képviselőknek is be kell 

tartani a törvényt. Nem tartja szerencsésnek, hogy ezt bosszúként kommunikálják. Ez nem 

tisztességes dolog. A jogszabályok betartását minden képviselőtől elvárja. A képviselőnek 
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pedig 3 napon belül be kell jelentenie, ha köztartozása áll fent. Jogi kérdést ne állítsanak be 

politikai bosszúnak  

 

HOLOPNÉ SZTREIN BEÁTA osztályvezető-helyettes: A bíróságnak 30 napja lett volna 

arra, hogy ebben az ügyben döntést hozzon. Amennyiben ez a döntés megszületett volna nem 

lett volna szükség a második eljárásra. Új körülmény merült fel, ezért indult el az új eljárás. A 

képviselő-testületnek eljárási kötelezettsége volt.  

  
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 

450/2015. (XI. 19.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 404/2015 (X. 

01.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, 

hogy a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 

4.Kpk.27081/2015/14 számú, 2015. október 09. napján kelt 

végzésében Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

64/2015 (II. 12.) számú határozata ellen Szalai László által 

benyújtott felülvizsgálati kérelmét elutasította, a Képviselő-

testület határozatát helyben hagyta. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 37. § 

(7) bekezdése értelmében Szalai László önkormányzati 

képviselő képviselői tisztsége a jogerős bírósági döntés napján 

megszűnt. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Bejelentések, egyebek 

 

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

képviselő-testületnek, hogy Izsó Gábor polgármester úr részére az önkormányzat stabil 

működtetéséért, valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó 1.000.000 Ft összegű 

jutalmat állapítson meg az önkormányzat 2015. évben betervezett személyi jellegű kiadások 

megtakarítása terhére. 

Javasolja továbbá a Pénzügyi Bizottság, hogy Dr. Pálmai Tamás alpolgármester úr részére 

munkája elismeréseként bruttó 350.000 Ft összegű jutalmat állapítson meg az önkormányzat 

2015. évben betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel az első határozati javaslat személyét érinti, bejelenti 

személyes érintettségét, és átadja az ülésvezetés tisztét Dr. Pálmai Tamás alpolgármesternek.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzon 

arra vonatkozóan, hogy Izsó Gábor Polgármestert kizárja-e a szavazásból.  
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (Izsó 

Gábor elhagyta az üléstermet.) 

 

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

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

451/2015. (XI. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármestert a „Jutalom 

megállapítása” egyéb előterjesztést érintő szavazásból nem zárja ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja Izsó Gábor polgármester jutalmát az elhangzott javaslat szerint. 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

452/2015. (XI. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester 

részére az önkormányzat stabil pénzügyi működtetéséért, 

valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó 

1.000.0000 Ft összegű jutalmat állapít meg az 

Önkormányzat 2015. évben betervezett személyi jellegű 

kiadások megtakarítása terhére.  

                         

 Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Átadja az ülésvezetés tisztét Izsó Gábor 

polgármesternek.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Átveszi az ülésvezetést, és megkérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése, észrevétele a második bizottsági javaslattal kapcsolatban.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzon arra 

vonatkozóan, hogy Dr. Pálmai Tamás alpolgármestert kizárja-e a szavazásból.  

 

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

Gábor polgármester visszatért az ülésterembe.) 

 

A képviselő-testület 11 nem szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

453/2015. (XI. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás alpolgármestert a 

„Jutalom megállapítása” egyéb előterjesztést érintő szavazásból nem 

zárja ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

Dr. Pálmai tamás alpolgármester jutalmazását az elhangzott javaslat szerint. 

 

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

Pálmai Tamás nem vett részt a szavazásban.) 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

454/2015. (XI. 19.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester részére munkája elismeréseként bruttó 

350.000 Ft összegű jutalmat állapít meg az Önkormányzat 

2015. évben betervezett személyi jellegű kiadások 

megtakarítása terhére.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR  polgármester: Elmondja, hogy december másodikán lesz a következő 

képviselő-testületi ülés. Mivel további bejelentés nincsen az ülést bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                   jegyző  


