
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. január 11-én 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. Tari Béla aljegyző  

  Gál András osztályvezető  

  Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Dr. Bimbó Mária osztályvezető  

 a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

 meghívottak  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.45 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. Bemutatja Dr. Tari Béla aljegyző urat, megkéri, hogy 

röviden mutatkozzon be. 

 

DR. TARI BÉLA aljegyző: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy 36 éves jogász, 

közgazdász, három gyermeke van. Az elmúlt 13 évben nyolcat Mindszent város 

önkormányzatánál dolgozott, jogi irodavezetőként. A képviselő-testület munkáját segítette. 

Két évet dolgozott pályázatíró cégnél. A vízügyi hatóságnál is dolgozott, jogi 

csoportvezetőként. Megköszöni a bizalmat. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: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 

1/2016. (I. 11.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2016. január 11-i ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1. A KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása  

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

2. A békési ingatlan-nyilvántartásba a 072/15 hrsz. alatt felvett 

ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatban kialakított 

állásfoglalással szemben előterjesztett kifogás elbírálása  
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zárt ülés 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének 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.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Az elmúlt évben döntöttek ennek a Kft.-nek a megalapításáról, 

amit támogattak. Akkor nem volt még világos, hogy milyen szándékkal jön létre. Nagyjából 

körvonalazódik az e mögött meghúzódó politikai szándék. Ez pedig nem a város fejlődését 

szolgálja. Egy politikai tömörülés húzódik meg e mögött. Az alap szándék az jó. Kérdése, 

hogy a TOP-os pályázatoknál a Megyei Önkormányzat felügyeli ezeket, ott akkor nem 

kellene külön céget létrehozni. Így tehát nem érti, hogy miért nem kötnek megállapodást a 

Megyei Önkormányzattal? Nyolc település alapította ezt a céget. Több kistelepülés is 

támogatja ezt a törekvést, ők miért nem kaphatnak üzletrészt? Hány szakember áll 

rendelkezésre? A Megyei Önkormányzatnál több mint egy tucat ember dolgozik. A helyettes 

államtitkár elmondta, hogy a Megyei Önkormányzat fog előleget kapni, ezt a KBC Kft. nem 

tudja igénybe venni. A kft. alaptőkéje mennyi időszakra elegendő? Több kérdés merül fel 

tehát. A cégbíróság hiánypótlását teljesíteni kell, de mit várhatunk el egy olyan cégtől, aminek 

a bejegyzése is akadályokba ütközik? Az ügyvezető turisztikai végzettségű. Milyen 

területfejlesztési tapasztalatai vannak. Rendelkezik-e erkölcsi bizonyítvánnyal? A FIDESZ 

képviselői így ezt nem tudják támogatni. A látható célok végett, ami megosztó és politikai így 

nem tudják támogatni.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Egy megjelent újságcikk értelmében FIDESZ-en 

belüli belháború folyik, Simonka György és a Békés, Békéscsaba, Gyula tengely között. Ő 

maga ezt el sem tudja képzelni. Gondolja, hogy a polgármester úr is látta ezt a cikket. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ehhez a Kft.-hez több mint 30 szervezet csatlakozott. A 

legnagyobb települések Orosházát és Békéscsabát leszámítva csatlakoztak. Minden ilyen 

szervezetnek van lehetősége, hogy pályázzon. A tudás rendelkezésre áll. Ezen jogokat senki 

sem veheti el. Közösen pedig jobban tudják az érdekeiket érvényesíteni. Felkészült 

szakemberek vesznek részt, akik korábban a DARFÜ-nél dolgoztak. Egyértelmű, hogy ez a 

cég is megkapja majd azokat a forrásokat, amelyek szükségesek az elinduláshoz. A TOP-ok 

előkészítése megtörtént. Minden település rendelkezik projekt listával. Már 2014-ben lehetett 

tudni miket akarnak megvalósítani. Ezen pályázatok mögött semmilyen politikai lobbi nem 

tud dolgozni. Az, hogy Békésen sikerült ezt létrehozni nagy sikernek tartja. Helyben tudnak 

embereket alkalmazni. Semmiféle ellentétben nem áll ez, semmilyen kormányzati szándékkal. 

Minden település eldöntheti hova kíván csatlakozni. Politikai szándék ebben nem érvényesült. 

Nincsenek a pénzek veszélyben. A megfelelő szakembergárda rendelkezésre áll, a feltételek 

biztosítottak. Az ügyvezető erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik, bár ő maga nem látta, nem 

is érti ezt a kérdést. Az ügyvezető több mint kilenc évig volt a Vállalkozásfejlesztési 

Alapítványnak a vezetője. Foglalkozott tehát pályázatokkal. Biztos abban, hogy a munka 

eredményes lesz. 
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RÁCZ ATTILA képviselő: Egyértelmű véleményük, hogy a megyei Önkormányzat 

tökéletesen megfelelt volna ezekre a feladatokra. Azt gondolja, hogy ez egy rossz politikai 

döntés, ami befolyásolhatja a város fejlődését. Fölösleges ilyen frontokat nyitni. Nyolc 

önkormányzat vesz ebben részt, nem érti, hogy a többi település miért nem léphet be ebbe. 

Akik a támogatói szándékukat kifejezték, miért nem kapnak üzletrészt. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A KBC Kft. nyitott arra, hogy tagokat vegyen föl, senki sincsen 

kizárva.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Sajnálja, hogy nincsen itt a városi TV. Sajnálja, 

hogy ez a kérdés már eldőlt. Ezeket az új elemeket nem ártott volna ha tudják már a 

döntéskor. 

 

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 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (I. 11.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

alapító tag a KBC Békés Megyei Települések 

Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.) társasági szerződését 

2016. január 13-i hatállyal a határozat melléklete szerint 

módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

társasági szerződést módosító okirat, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági 

szerződés aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

dr. Glózik Klára Erzsébet, a KBC Nonprofit 

Kft. ügyvezetője 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Zárt ülést rendel el.  

 

Mivel további bejelentés nincsen az ülést bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                   jegyző  


