
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2010. december 10-én, a Városháza 

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

 

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

 Vámos László, Mészáros Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, 

 Mucsi András, Blaskovits Péter képviselők  

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Mester Péter Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke 

 Szilágyi Erzsébet Békés Városi Kulturális Központ munkatársa 

 Dr. Csarnai Judit Hatósági Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője  

 Dr. Farkas László jogi munkatárs  

 Krattinger Linda, Nagy József ügyintézők 

 meghívottak 

 

Igazoltan távolmaradt:  Barkász Sándor, Erdős Norbert, Pataki István képviselők 

 

 

Az ülés kezdésének időpontja:  14.00 h 

 

 

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

megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselők többsége, 8 

képviselő jelen van.  

 

Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontot azzal a 

kiegészítéssel, hogy 2. napirendi pontként tárgyaljanak meg egy egyéb szóbeli bejelentést is. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadására 

vonatkozó javaslatot a fenti módosítással. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

410/2010. (XII. 10.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. december 10-i 

rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Pályázat benyújtása házi hulladék-komposztálásra 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

2. Egyéb szóbeli bejelentés 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester   
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NAPIREND TÁRGYA:   Pályázat benyújtása házi hulladékkomposztálásra 

 

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

elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatokat.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri Ilyés Péter környezetvédelmi referenst, hogy röviden 

ismertesse a pályázat lényegét.  

 

ILYÉS PÉTER környezetvédelmi referens: Előadja, a lakosságot szemléletformálás 

keretében szeretnék tájékoztatni, illetve bevezetni Békés Városban a házi 

hulladékkomposztálást. A mostani pályázat keretében 270 darab komposztládát tudnának 

kihelyezni önkéntes alapon. Előzetes lakossági felmérést végeztek, a Békés Megyei Hírlapban 

közzétettek egy felhívást, és már 20 jelentkező volt. Telefonos felmérést is végeztek, amely 

során a felhívottak 80%-a pozitív hozzáállást mutatott. Ezek alapján az a véleménye, hogy a 

lakosság mintegy 80%-a biztosan igényelni fogja a házi komposztálást.  

 

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

az előterjesztett határozati javaslatokat.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

411/2010. (XII. 10.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 

Környezet és Energia Operatív Program 2009-6.2.0/A 

komponensére, melyhez  a szükséges 508.850,- Ft önerőt – 

az  összes költség 5 %-át –  a 2010. évi költségvetése 

Környezetvédelmi Alappal kapcsolatos tartalék 

előirányzatából biztosítja. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

412/2010. (XII. 10.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata támogatja, hogy a Békés 

Városi Kulturális Központ a Környezet és Energia Operatív 

Program 2009-6.2.0/A komponensére pályázatott nyújtson 

be. A pályázathoz szükséges 508.850,- Ft önerőt Békés 

Város Önkormányzata átvállalja, melyet 2010. évi 

költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosít. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

413/2010. (XII. 10.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata támogatja, hogy a Békési 

Városvédő és Szépítő Egyesülettel a Környezet és Energia 

Operatív Program 2009-6.2.0/A komponensére pályázatot 

nyújtson be. A pályázathoz szükséges 508.850,- Ft önerőt 

Békés Város Önkormányzata átvállalja, melyet 2010. évi 

költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosít. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

414/2010. (XII. 10.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

felhatalmazza polgármesterét, hogy a Békési Városvédő és 

Szépítő Egyesülettel megkösse a Környezet és Energia 

Operatív Program 2009-6.2.0/A komponensére vonatkozó 

pályázat 508.850,- Ft értékű önerő biztosítására vonatkozó 

megállapodást, és ezt követően az összeg átutalásról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

E g y é b     s z ó b e l i    b e j e l e n t é s : 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Békés Megyei 

Közigazgatási Hivatal szóbeli törvényességi észrevétellel élt a képviselő-testület 368/2010. 

(X. 28.) számú jegyzői kinevezéssel kapcsolatos határozatával szemben, ezért a határozat 

módosítása vált szükségessé.  

 

A képviselő-testületi határozatban a jegyző kinevezésekor a meglévő aljegyzői kinevezés 

került módosításra, nem új közszolgálati jogviszony létesítésével történt. Ezzel 

összefüggésben a Ktv. 11/B. § (1) bekezdésében előírt kötelező próbaidő – mivel kvázi nem 

„új” közszolgálati jogviszony létesítéséről volt szó, hanem a meglévő közszolgálati 

jogviszonyban lévő aljegyzői kinevezés módosításáról – nem került kikötésre, s ez 

jogszabálysértő.  

 

Az észrevétel alapján a korábbi aljegyzői kinevezést le kell zárni, vagyis meg kell szüntetni 

2010. október 31. napjával még akkor is, ha ugyanabban a hivatalban marad, ugyanúgy 

köztisztviselőként, és új közszolgálati jogviszony létesítésével kinevezni a jegyzőt, 

természetesen így már a törvényi próbaidő kötelezettsége is teljesül.  
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Mindezek alapján a korábbi határozatot a próbaidő előírásával szükséges módosítani, 

egyebekben változatlan marad.  

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek:  

 

„Békés Város Képviselő-testülete 368/2010. (X. 28.) határozatát az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Tárnok Lászlóné pályázót nevezi ki Békés Város 

Polgármesteri Hivatala Jegyzőjévé 2010. november 1. napjától kezdődően határozatlan 

időtartamra, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése és 

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 8. § (1) 

bekezdése alapján. A próbaidő időtartamát – tekintettel a Ktv. 11/B. § (1) bekezdésében 

foglaltakra – 2010. 11. 01. napjától 2011. 02. 01. napjáig határozza meg. A jegyzői 

kinevezéssel egyidejűleg az aljegyzői kinevezését a Ktv. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján, 

a felek közös megegyezésével 2010. október 31. napjával megszünteti.”  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

Mivel a holnapi napon a MÁK is lezárja ezt az évet, ezért célszerű és szükséges döntenie a 

mai napon a képviselő-testületnek a fenti kérdésben.  

 

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

jegyző által előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

415/2010. (XII. 10.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete 368/2010. (X. 28.) 

határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 

„Békés Város Képviselő-testülete Tárnok Lászlóné 

pályázót nevezi ki Békés Város Polgármesteri Hivatala 

Jegyzőjévé 2010. november 1. napjától kezdődően 

határozatlan időtartamra, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése és a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján. 

A próbaidő időtartamát – tekintettel a Ktv. 11/B. § (1) 

bekezdésében foglaltakra – 2010. 11. 01. napjától 2011. 02. 

01. napjáig határozza meg. A jegyzői kinevezéssel 

egyidejűleg az aljegyzői kinevezését a Ktv. 15. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján, a felek közös megegyezésével 

2010. október 31. napjával megszünteti.”  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a 

képviselő-testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné  

  polgármester              jegyző  

 


