
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. március 31-én 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, Barkász Sándor, Rácz 

Attila, Koppné Dr. Hajdú Anikó, Dr. Gosztolya Ferenc képviselők 

  

 Kálmán Tibor alpolgármester 

 Tárnok Lászlóné jegyző 

 Dr. Tari Béla aljegyző 

 Dr. Juhász Csilla jogász  

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Békés Tv 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Bimbó Mária osztályvezető  

 Holopné Dr. Sztrein Beáta osztályvezető helyettes 

 Sápi András intézményi referens  

 a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

 meghívottak  

 

Igazoltan távol: Dr. Seres István 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.30 h 

 

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

megnyitja. A képviselő-testület megkezdi a munkáját.  

 

Javasolja napirendről levenni további egyeztetések és pontosítások miatt, a meghívóban 

szereplő IV/2. sorszámú „Békési Férfi Kézilabda Kft. támogatási kérelme ingatlan 

felújításhoz” tárgyú, valamint a IV/3. sorszámú „Óvodafejlesztések” tárgyú előterjesztéseket. 

 

Javasolja,  hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyalják 

meg azzal az eltéréssel, hogy a III/1. sorszámú „Békés Városi Rendőrkapitányság 

beszámolója” és a III/2. sorszámú „Békési Polgárőrség tájékoztatója” előterjesztéseket a 

Tájékoztatók előtt tárgyalják meg a nyilvános ülés elején. A III/10. sorszámú előterjesztést 

„Helyi elismerések adományozása” a IV/16. sorszámú előterjesztés előtt tárgyalják meg a zárt 

ülés elején. 

 

Zárt ülésen kell tárgyalni az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján a III/10., IV/16. – IV/20. 

sorszámú előterjesztéseket. 

 

Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő 
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A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2016. (III. 31.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2016. március 31-i 

ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

NAPIRENDI PONTOK:    

1. Beszámoló a Békés Városi Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2015. évi 

tevékenységéről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

2. Tájékoztató a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2015. évi munkájáról 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

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  

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. Tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzés végrehajtásának tapasztalatairól 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

2. Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi munkájáról  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

4. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati adózásról 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

5. Beszámoló a 2015. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

6. Pályázati kiírás civil szervezetek számára 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

7. 2016. I. félévi sporttevékenységek támogatása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 
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IV. Egyéb előterjesztések      

1. Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás támogatása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

2. BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolójának elfogadása  

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

3. Múzeumi pályázat jóváhagyása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

4. Tájékoztató a városi utak felújításáról 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

5. Vízterhelési díj megállapítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

6. BKSZ PLUSZ  Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

7. A BÉKÉS-FERMENT Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

8. Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

9. Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan 

hasznosítására vonatkozóan 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

10. Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti 

ingatlan ingyenes használatára 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

11. Tágas Tér Egyesület kérelme a Békés, Szarvasi u. 2. sz. alatti üzlethelyiségre 

vonatkozó bérleti szerződésének módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

12. A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

13. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

14. Helyi elismerések adományozása 

zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

15. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

16. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 
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Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

17. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

18. Lakáscsere kérelem elbírálása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

19. Szakember elhelyezés, lakáscsere kérelem 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

Bejelentések, interpellációk 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Rendőrkapitányság Békés 

városában végzett 2015. évi tevékenységéről 

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornokot és Ladányi 

Zoltán ezredes urat a békési kapitányság vezetőjét.  

 

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

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

 

DR. POLYÁK ZSOLT rendőr dandártábornok: Elmondja, hogy első alkalommal van jelen a 

beszámolónál. Megköszöni a lehetőséget. A Megyei Kapitányság legfőbb célja az azonos 

szintű közrend fenntartása volt a megyében. Partnerként kezelték az önkormányzatokat ebben 

és a lakosság segítségét is kérték. A célok között szerepelt a hatékony fellépés és egyben az 

együttműködés is. A Békési kapitányság munkáját úgy értékelték, hogy a legjobbak között 

van. Egy belső értékelés szerint a kivételes kategóriát ért el a település ehhez gratulál. Néhány 

számadatot megosztana a jelenlévőkkel. Békés Megyében ez volt az első év amikor 7000 db 

alá csökkent a bűncselekmények száma. 6558 db pontosan. 2012-ben ez a szám 16000 volt. 

Összefüggéseiben is csökkenést sikerült elérni. A lakásbetörések és lopások száma is 

csökkent, ez a legfontosabb. Ezek a legirritálóbb bűncselekmények.  A Megye országosan 

kiemelkedő eredményeket ért el ebben. Békés Megye a 19.-ik legkevésbé fertőzött megye. 

Nincsen miért szégyenkezni. Békésen nem volt életelleni bűncselekmény, rablás. Ez egy 

nagyon jó hír. Megvalósították a 19/24-es programot. Nincs olyan település ahol nem jelenik 

meg rendőr. 11-településen 24 órás a jelenlét a többiben pedig visszatérő. Pozitívak a 

tapasztalatok. Az állampolgárok igénylik a rendőrt, és bizalommal fordulnak hozzá. Fent 

tudják tartani a megszokott közrendet. A határrendészeti feladatokban nem történt változás. 

Megköszöni a városi együttműködést. Minden segítséget megkaptak az önkormányzattól. 

Megköszöni a polgárőrség segítségét, hiszen így a rendőri erőket meg lehet osztani.   

 

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

elnöke: A rendőrség magas szintű munkát végez. Az első beszámoló 2002-re nyúlik vissza. 

Voltak nehezebb évek Békésen. A felderítési mutatók magasak. Fontos, hogy az emberek 

biztonságérzete megvan. A megvilágosodás napja is egy nagyon fontos esemény. Egyre 
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jobban ki vannak világítva a kerékpárosok. A suli rendőr program is nagyon hatékony. A 

polgárőrséggel is hatékony a rendőrség együttműködése, melyhez gratulál. Példaértékű ez a 

munka. Statisztikailag is láthatóan csökkent a balesetek száma. Ez fontos. A gyerekek 

nevelése ebben a kérdésben nagyon fontos. Gratulál az anyaghoz. 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő: Intézményvezetőként fontosnak tartja a 

rendőrséggel való kapcsolattartást. Ez egy nagyon jó együttműködés. Minden problémára 

segítséget kapnak, ezt szeretné megköszönni. Örömét fejezi ki, hogy a város közbiztonsága jó. 

Kiemelné az iskola rendőr programot, ami nagyon hasznos. Nagyon hasznos információt 

kapnak a diákok. Gratulál az elvégzett munkához. További jó munkát kíván. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Egyetért az előtte hozzászólókkal. Ez a munka egy kényes terület. 

A békési kapitányság munkáját az intelligens rendőrség jellemzi. Ez azt jelenti, hogy nem 

feltétlen a jelenlét jellemzi a munkát, hanem az operatív cselekvés. Örül annak, hogy nincs 

fölösleges igazoltatás az utcákon. Ezek apró, de hasznos cselekedetek. Ez javítja a megítélést. 

A lakásbetörésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy ezek nagy többségében a nem lakott 

ingatlanokat érinti. Sajnos a településről sokan költöznek el, dolgoznak külföldön. Erre a 

problémára van-e megoldási javaslat? Hogyan tudnának ezen javítani, védekezni?  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Egy érdekes történetet mondana el. Egyik kollégája Békésre 

szeretne költözni, és a döntésében szerepet játszottak a város biztonsági értékei. Szívesebben 

jönnek ide, mert jók ezek az adatok. A fiatalok már használják ezt a statisztikát. Kérdése, 

hogy az önkormányzat miben tud segíteni azért, hogy ezek az adatok megmaradjanak, vagy 

még javuljanak? 

 

DR. POLYÁK ZSOLT rendőr dandártábornok: Megköszöni a pozitív véleményeket. Fontosak 

számára ezek a visszajelzések. Abban tudnak segíteni, ha őszintén elmondják a véleményeket 

és visszajeleznek. A negatív kritika is fontos. Önök találkoznak a lakossággal. Az 

önkormányzat teljes mellszélességben a rendőrség mellett áll ez nagyon fontos. Ennél többet 

nem is kívánhat. A rendőrhöz bizalommal kell fordulni és lehet is. Ez nagyon fontos. Ezt kell 

a lakosságnak elmondani. A rendőrség megteszi a feladatát. Lakásbetöréssel kapcsolatban 

elmondja, hogy folynak vagyonvédelmi programok. A házhoz megyünk program például. 

Meg kell fogadni a lakosságnak a kapott tanácsokat. A külterületek biztonságát is sikerült 

javítani. Az időseket folyamatosan tájékoztatják. Jó megoldás még a „szem” mozgalom. A 

szomszédok figyeljék egymást.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a rendőrség munkáját. Az elhangzott vélemények a 

lakosság véleményét is tükrözik.  

 

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

beszámoló tudomásul vételét.  

 

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 

66/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2015. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
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Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2015. 

évi munkájáról 

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti Gyarmati Sándor elnök urat.  

 

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

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

fontos a civil szervezetek munkája. A polgárőrség munkája kiemelkedő. Sokat tesznek a város 

közbiztonságáért. Köszönetet kell mondani az elvégzett munkáért. A rendezvényeket is 

biztosítják. Az önkormányzat segítségére a jövőben is számíthatnak. 

 

GYARMATI SÁNDOR elnök: Elmondja, hogy a szomszédok egymásért mozgalom ebben az 

évben bemutatásra fog kerülni. Ez egy fontos program lesz. 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA  képviselő: A polgárőrségre is jellemző az intelligens 

kifejezés. Sok rendezvényen jelen vannak, a fellépésük barátságos. Szakszerűen lépnek fel. 

Hangsúlyt fektetnek az oktatásra, képzésekre ez nagyon fontos és örül ennek. Az önkéntes 

munka pedig nagyon tiszteletre méltó. Megköszöni az elvégzett munkát, és megköszöni az 

együttműködést. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A polgárőrök 30.604. óra szolgálatot teljesítettek. Ez valóban 

kimagasló teljesítmény. Valamennyi városi sporteseményen jelen vannak. Nagyon fontos a 

jelenlétük, nélkülük nem is lehetne megrendezni ezeket az eseményeket. Megköszöni az 

elvégzett munkát. 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Néhány jelzőt írt fel. Kéri, hogy ezeket a rendőrség 

képviselői is vegyék magukra. Partnerség, hiszen abszolút partnerek. Közvetlenség, 

készségesség, komolyság és a jelenlét megfelelő hatékonyságát is tudják. Ezek fontos 

tulajdonságok. Nagyon sok jót tesznek azokkal, akiket a soraikba fogadnak. Fontosnak, 

hasznosnak érzik magukat a tagok, ez nagyon nagy dolog. A közösség tehát építő. Jó irányba 

mozdítja el az embereket.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a polgárőrség és a rendőrség munkáját, kéri, hogy 

az elismerést tolmácsolják az állomány részére is. Az emberek biztonságérzete nőtt a 

városban, ez nagyon fontos. Évről évre tapasztalható a javulás. Egy város ha biztonságos és 

rendezett, akkor az élhető város lesz, ezt elmondhatja magáról Békés. Ez a rendőrség és a 

polgárőrség munkáját dicséri. A lakosok részére nem fogalmaztak meg panaszt a rendőrséggel 

kapcsolatban. Sajnos a problémás magatartások a szociális helyzetek miatt jelen vannak.  

 

Mivel további szóbeli, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató 

tudomásul vételét.  

 

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

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:             
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2015. évi 

munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

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 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Elmondja, hogy magánemberként Pocsaji Ildikóval ellátogatott 

Hegyközkovácsiba. Felkeresték a református lelkészt is, a testvér települési kapcsolatokkal 

kapcsolatban. Erősíteni kellene ezeket a kapcsolatokat, fontosak lennének a személyes 

kapcsolatok is.       

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.  

 

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 

68/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

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 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy a mai nap érkezett meg az a végzés melyben 

a felperes keresetét idézés kibocsájtása nélkül elutasította a bíróság. Az erről szóló írásos 

kiegészítést a képviselő-testületi ülés előtt kiosztották a képviselőknek.  Ugyanis a NAK nem 

minősül ügyfélnek. Ezt az ügyet januárban tárgyalta a képviselő-testület. A képviselő-testület 

jogszerűen járt el. Az önkormányzat a törvény szerint állást foglalt, amit megtámadott az 

agrárkamara, ezt utasították most el.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A magyar jogrendszerben nem szokásos az, ha 

valaki részt vesz az ügy elbírálásában utána az fordul jogorvoslatért, nem is értette ezt. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további 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: 10 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2016. (III. 31.) 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: 10 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2016. (III. 31.) 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.  

 

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

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   
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Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2016. (III. 31.) 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 

 

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: 10 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2016. (III. 31.) 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:  Tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzés végrehajtásának 

tapasztalatairól 

 

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

 

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

alkalmasnak tartotta.  

 

 TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén annyi 

módosítás született, hogy a határidő nem folyamatos, hanem 2016. december 31. kéri, hogy 

ezzel a módosítással fogadja el a tájékoztatót a képviselő-testület. 

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja a szóbeli kiegészítéssel együtt az előterjesztett határozati 

javaslatot. 

 

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

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi 

ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést 

elfogadja és az ellenőrzések tapasztalatai alapján a 2015. évi 

ellenőrzésekkel kapcsolatban a következő feladatokat határozza 

meg: 

- Az intézményeknél a soros vizsgálatok alkalmával 

ellenőrizni kell a költségvetési szerv vezetője által kialakított 

belső kontrollrendszer működtetését és az ehhez kapcsolódó, 

előírt belső szabályzatok meglétét.  

- A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt 

hiányosságok megszüntetése, felszámolása érdekében megtett 

intézkedések végrehajtását utóvizsgálat formájában ellenőrizni 

kell. 

 

Határidő:  2016. december 31. 

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző 

  Balázs László Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

2015. évi munkájáról 

 

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

 

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

elnöke: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja. Óriási tartalom van az anyagban. Családsegítésről, 

idősek nappali ellátásáról, gyermekjóléti szolgálatról, szociális étkeztetésről szól az anyag. Az 

intézmény folyamatosan pályázik, megújul. Lakásügyekben is nagyon sok segítséget kap az 

intézménytől. Igazgató nő professzionálisan vezeti az intézményt, és nagyon jó a kollektíva is. 

Gratulál az elvégzett munkához. Ez az intézmény megyei szinten is minta lehet. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Teljes képet kaptak az intézmény munkájáról. Magas színvonalú 

munka folyik az intézményben évek óta. Kérdése, hogy a településen működő többi olyan 

szervezet amely hasonló tevékenységgel van jelen okoz e bármiféle problémát?  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Komoly kihívásokkal küzdött meg az 

intézmény. Sikeresen oldják meg a plusz feladatokat. Megköszöni a minőségi munkát.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: Olvasott az anyagban az együttműködésről a civil 

szervezetekkel. A civil szervezetektől kicsit több társadalmi felelősségvállalást várna el. 

Igazgató asszony be tud-e számolni ilyen aktivitásról? Milyen a kapcsolat ezekkel a 

szervezetekkel? 

 

PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Az intézmény partner mindenben. Bármilyen minőségben 

kereste fel őket megkapta a segítséget. A problémákat sikerült azonnal orvosolni. 

Rugalmasak, komolyak, ezek nagyon fontos tulajdonságok. Kitartóan, teherbíróan végzik a 

munkájukat. Minden esetben őket szokta ajánlani a betegeinek is. Nagyon jó társaságról van 

szó. Civil szervezetként is együtt tudnak dolgozni.  
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KÁDASNÉ ÖREG JULIANNA igazgató: Megköszöni a maga és a kollégái nevében a 

dicséreteket. A több éves munka kezd megtérülni. Nagyon sok személyi és törvényi 

változáson mentek keresztül. Rácz Attila képviselőnek elmondja, hogy jelenleg a 

törvényhozók is az ő munkájukat segítik. Nehezen tudnak ebbe a rendszerbe újak belépni. Az 

idő és a minőségi munkavégzés őket igazolja. A hozzátartozók visszajelzései is pozitívak. Év 

elejétől pedig jelentősen változott a jogosultsági kritérium, beszűkültek az igénybevételi 

követelmények. Ezen megújításnak nagyon itt volt az ideje. A sok-sok civil szervezet egy 

rétegével együtt működnek. Többször vannak gyors közös akciójuk, ezek jól működnek. 

Gyorsan romló élelmiszereket is szoktak osztani. Ez egy sikeres kétoldalú együttműködés. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni az elvégzett munkát. Az intézmény minőségi 

változáson ment át. Nagyon fontos feladatot látnak el a város életében, nagyon nagy 

segítséget nyújtanak.  

 

Mivel további kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

tájékoztató tudomásul vételét. 

 

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 

74/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés 

Városi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi munkájáról 

szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről 

 

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

 

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

elnöke: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja. Nagyon informatív és előkészített az anyag. Nap mint 

nap találkoznak ezzel, hiszen ez a szervezet segíti a munkájukat. 

 

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

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Nagyon 

pontosan és részletesen megismerhették a hivatal munkáját. Örömét fejezi ki, hogy nő a 

házasságkötések száma. 

 

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

alkalmasnak tartotta.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Megköszöni a köszönő szavakat. Ez a beszámoló tartalmaz 

minden olyan információt amiről külön előterjesztésben nem kell beszámolni. A munkatársak 

széles körű munkát végeznek, a napi jogszabályi változások mellett is. Megköszöni 

valamennyi munkatársának az elvégzett munkát.  
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RÁCZ ATTILA képviselő: A Pénzügyi Bizottság valóban hosszasan tárgyalta ezt az anyagot. 

A polgármesteri hivatal mindig egy biztonságos munkahely volt. Szinte életpálya modellként. 

Az elmúlt évben viszont magas volt a fluktuáció, közel 10 fő. Mi az oka ennek? 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Lassan 10 éve nem emelkedett a köztisztviselői 

illetményalap. Olyan kollégák mentek el, akik jobb lehetőséget kaptak. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A hivatalban dolgozóknál nagyon sok nem Békésivel találkoznak. 

Figyelembe veszik-e a jelentkezőknél azt, hogy helyiek-e? 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Természetesen figyelembe veszik, de sajnos nem minden 

esetben van megfelelő jelentkező. Aljegyzői pályázatra is csak vidékiek jelentkeztek, nem is 

volt közte Békési.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a hivatali dolgozók munkáját, az ügyfélfogadást, az 

előterjesztések elkészítését. Szerteágazó munkát végeznek. Sajnos vannak olyanok, akik a 

minimálbér közelében keresnek. Járási és Megyei szinten emelkedtek csak a bérek. A mai 

világban már nem érdem a munkahelyhez való hűség. A fiatalok életritmusa teljesen 

megváltozott. Kulturális közfoglalkoztatásra is kerestek megfelelő személyt. Kaptak egy 300 

fős listát, amelyből hat embert tudtak behívni meghallgatásra. Három fő lett alkalmas. 

Nagyon nehéz megtalálni a megfelelő embert a feladatokra. Akik be tudnak épülni a 

rendszerbe azok maradnak is. A jogi területen a legnagyobb a fluktuáció. Bízik abban, hogy a 

bérek rendezésre kerülnek. 

 

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

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

 

A képviselő-testület 8 igen 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a 2015. évi önkormányzati adózásról 

 

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

 

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

alkalmasnak tartotta.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Új adónemként került bevezetésre az építményadó 

amelyből 17,4 millió forint bevétel származott. Ezzel az idén is számolnia kell a lakosoknak. 
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A beszedett adó mértéke nem nőtt. A kommunális adó összege kisebb lett. Többletköltségként 

számítani lehet a szemétszállítási díjakra 2016 évben.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Az ingatlanadó csak a vállalkozókat érintette a lakosságot 

nem, ez így pontos.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén már elmondta a véleményét. A 2015. 

év a Jobboldali Összefogás adózási kudarca volt. Nem találták meg a helyes utat. Győzött a 

józanész szerencsére. Az építményadóból, a vállalkozóktól befizetett összegből már 9 millió 

forint elment kiadásokra.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Rácz Attila képviselő nem egészen mond igazat. Az adózásban 

nem történtek jelentős változások, a lakosság terhei nem nőttek. Sajnos Békés város adóerő 

képessége a gyengébbek közé tartozik a Megyében. Békésen ez a szám megközelítőleg 18 

ezer forint, Békéscsabán pedig 64 ezer forint. Az önkormányzat ebből tud gazdálkodni. Bízik 

abban, hogy az iparűzési adó bevételek nőni fognak.    

 

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

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

 

A képviselő-testület 7 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2016. (III. 31.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 

helyi adózás tapasztalatairól szóló beszámolót – hivatkozva a 

helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

138. § (3) bekezdés g) pontjára- elfogadja.  

 

Felelős:  Tárnok Lászlóné jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a 2015. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

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

kiegészítés szerint, 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: 10 fő. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2016. (III. 31.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 

a 2015. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól szóló 

beszámolót. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Pályázati kiírás civil szervezetek számára 

  

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

 

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

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

Attila elhagyta az üléstermet.) 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2016. (III. 31.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 

ír ki a civil szervezetek támogatására a határozat mellékletét 

képező pályázati kiírás szerinti tartalommal, valamint felkéri 

polgármesterét a részletes pályázati felhívás közzétételére. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

  beszámolásra: 2016. június 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  2016. I. félévi sporttevékenységek támogatása 

 

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

 

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

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

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

alkalmasnak tartotta.  

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2016. (III. 31.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2016. I. félévi 

támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

SPORTSZERVEZET 

2016.I. félévi 

javaslat 

EFt-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 1960 

BTE Ökölvívó Szakosztály 230 

BTE Sakk Szakosztály 185 

BTE Súlyemelő Szakosztály 120 

Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 440 

Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 1425 

Békési Diákok Atlétikai Clubja 540 

Békési Kajak - Kenu Club 1570 

Békési Futball Club 1615 

Békési NKTE (női kézilabda) 320 

Surman Box Club 220 

Jóbarát Biliárd Klub 50 

Linea Aerobik Klub 95 

TRITON SE Békési Szakosztály (úszás) 80 

ÖSSZESEN: 8850 

 

 

2. Felkéri polgármesterét, hogy a szervezetekkel kösse meg a támogatás felhasználására, 

illetve az arról való elszámolás feltételeire és módjára vonatkozó megállapodásokat. 

 

 

3. Békés Város Képviselő-testülete a Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 

feladaton szereplő Ökölvívó termek működtetése soron szereplő bruttó 635.000.- Ft-ot 

az alábbiak szerint osztja meg a Békési Torna Egylet és a Surman Box Club között: 

Békési Torna Egylet számára bruttó 317.500.- Ft, Surman Box Club számára bruttó 

317.500.- Ft, melyet az Önkormányzat a sportszervezetek által kiállított számla 

alapján fizet ki. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság elnöke 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás támogatása 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A Bóbita óvoda esetében pénzügyi korrekció miatt 9 

millió forint támogatást kell biztosítani. Ez azért van, mert a városnak fizetnie kell. Ez egy 

188 millió forintos beruházás volt. Meg szeretné kapni azt a határozatot, amiben a várost 

kötelezik a visszafizetésre. A megkapott határozattal nem kellene a szemét kiszúrni. A rendes 

és jogerős határozatot szeretné megkapni amiben minden benne van. A város sikertelenül 

pereskedett.   

  

RÁCZ ATTILA képviselő: Ő maga is kérte ezt a határozatot, kaptak egyet, de abban nem 

szerepel az indoklás. Erről jegyző asszony elmondása szerint a tavalyi évben tájékoztatták a 

képviselő-testületet, ő maga erre nem emlékszik. Mikor volt ez mely bizottságokon? Kéri 

ezen jegyzőkönyveket is. A Pénzügyi Bizottság ülésén elmondta, hogy a döntő bizottság 2 

millió forintos bírságot szabott ki, most ez 9 millió. A BKSZ Kft. 13 milli forint saját forrást 

tett be ez így már 24 millió forint. A következő ajánlat 30 millió forinttal volt drágább és az 

volt az egyenes út, azt kellett volna választani. Kíváncsi arra, hogy van-e még ebben a 

beruházásban még valami ami később fog kiderülni?  Ezt már soknak tartja. Szeretné ha oda 

lenne írva az is, hogy ezért ki a felelős.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A büntetés mértékét nem tudták, nem tudhatták. Utólag már 

okosabb mindenki. Két lehetőség közül kellett választani. Vagy a jóval drágább ajánlatot 

választják, vagy saját kivitelezéssel oldják meg. Az a döntés született, hogy az önkormányzat 

cége végzi el ezt a munkát. Ezt utólag könnyű kritizálni. Véleménye szerint jó döntést hoztak. 

Van egy gyönyörű óvoda, aminek mindenki örül, ezt kell nézni. Az ellenzéknek az a dolga, 

hogy kritizáljon.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Az előterjesztés első bekezdésében is szerepel, hogy mikor 

lett a képviselő-testület tájékoztatva. Ez az akkori képviselő-testületi ülésen is elhangzott, más 

képviselő-testületi üléseken is. Melyik határozatot kéri pontosan képviselő úr? Természetesen 

ki fogják ezt postázni valamennyi képviselőnek. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Nagyon szépen köszöni. Egy félelme maradt, hogy nehogy a 

műszaki tartalomban találjanak hibát. Például, ha valami nem jó, nem jók a szintkülönbségek, 

nem jó anyagok vannak beépítve. Ezt meg kellene vizsgálni, egy bejárás keretében. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megérti az ellenzék reakcióit. Gyakorlatilag 90% támogatást 

megkaptak. Úgy érzi, hogy savanyú a szőlő, mert, hogy nagyon sok beruházás jött létre. Anno 

el kellett dönteni, hogy mit tegyenek. Vagy megvalósítják a beruházást, vagy visszafizetik a 

támogatást. Összeadva a számokat még így is nagyon jól járt a város. A város a minimális 

bírságot kapta, a hiba nagysága tehát nem olyan súlyú. Egy jól működő, modern óvodával 

gyarapodtak. Ezt a döntést most is felvállalná. Itt támogatás csökkentésről van szó, nem 

bírságról. Egy pályázati dömpingben amikor pillanatok alatt kell dönteni, előfordulhatnak 

vitatott döntések. A város semmit sem vesztett, van egy jó óvodája a városnak. A kötvény 

kamatából fizetik vissza ezt, a város lakóinak nem kerül egy forintjába sem. A kötvény 

kamata erre rendelkezésre áll. Ebben a helyzetben felesleges bűnbakot keresni.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: Ki bonyolította le a közbeszerzést? Lehetett-e 

tudni, hogy valamiféle szabálytalanság van ebben az ügyben? Egy hasonló magán jellegű ügy 

esetén, felelősségre vonásra lehetne számítani. Tudni szeretné ki a hibás, és ki fog ezért 

kártérítést szolgáltatni. 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Változatlanul úgy gondolja, hogy senki sem hibázott, nem kell 

felelőst keresni. 

 

GÁL ANDRÁS  osztályvezető: Már Pénzügyi Bizottság ülésén elmondta a teljes történetet. 

Az akkori közreműködő szervezet kért hivatalból eljárást. Véleménye szerint az első 

fordulóban a közbeszerzési eljárást bonyolító személy a második eljárásban is előkészítő 

szerepet játszhatott. Olyan dolog miatt marasztalták el az önkormányzatot, hogy a 

közbeszerzés során fennállhatott az összeférhetetlenség, így feltételes módon. Sajnos ezzel a 

feltételes móddal nem lehet vitatkozni, így nem tudták megvédeni a saját álláspontjukat.  Egy 

vizsgálóbizottság az összes számlát megnézte, az összes alvállalkozót megnézte. Mindent 

vizsgálhatott és vizsgált is. Több hónapos vizsgálat volt. Mindent megnéztek. Nem szeretné 

azt mondani, hogy ez hiábavaló volt, de bármikor állnak elébe egy újabb vizsgálatnak.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Megütötte a fülét amit Rácz Attila képviselő mondott, csak, 

hogy nehogy elvarratlan gondolatok maradjanak. Alakult egy vizsgálóbizottság, amelynek 

képviselő úr is a tagja volt. Az összes számlát megnézték, darabokra szedve az egész 

kivitelezést. Meglepő számára, hogy a helyszínre ki sem mentek. Egy logikus ellenőrzés úgy 

működik, hogy megnézik a számlát majd azt a helyszínen is megnézik. A számlákat nézték 

csak, és nem voltak a helyszínen akkor ez csak egy hecckampány volt. Semmi valós tartalma 

nem volt annak a vizsgálódásnak, semmi másról nem szólt ez. Össze kellett volna hasonlítani 

a számlákat a beépített anyagokkal. Komolytalannak érzi a vizsgálóbizottság hozzáállást. A 

szintbeli eltérésekkel kapcsolatban pedig biztosan fog találkozni ilyennel Ráz Attila képviselő 

úr. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Megköszöni Gál András osztályvezetőnek, hogy rossz irányba 

terelte a beszélgetést, Barkász Sándor képviselő úr pedig ezt fel is kapta. A vizsgáló bizottság 

munkája nem erről szólt hanem, arról, hogy a bekönyvelt számlák között, milyen kapcsolatok 

találhatók, családtagok. stb. A komolyságát nem kell megkérdőjelezni. Itt arról van most szó, 

hogy konkrétan mennyibe került az óvoda a városnak.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Amikor elment az óvodát megnézni azt látta, hogy 

egy csodás épület épült. Kaptak 177 millió forintot, saját erőből építettek egy óvodát. Ennek 

minden helyzetben örülni kellene. A városát szerető Békési nem gondolhatja ezt máshogy.  

 

ILYÉS PÉTER ügyvezető: Amikor ez az óvoda épült, akkor az építési jogszabályok nagyon 

szigorúak voltak. Minden pontosan meg volt határozva. Mit, hogyan lehet beépíteni. Ez az 

óvoda engedélyt kapott és így is lett kivitelezve. Felelős műszaki vezetővel is rendelkeztek. A 

jogszabályoknak megfelelően jártak el. A használatba vételi eljárást követően megkaptak 

minden engedélyt. A pályázat ellenőrzése során is minden egyes elemet ellenőriztek és 

rendben találtak. Az elvégzett többletmunkák okozták a BKSZ Kft. többletkiadását.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Lényegében az önkormányzat jól járt. Az 

ügyeskedésnek ez az ára. Örül az új óvodának, annak még jobban örülne, ha ügyeskedések 

nélkül lehetne eredményeket elérni.  

 

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: 10 fő (Rácz 

Attila képviselő visszatért az ülésterembe.)  

 

A képviselő-testület 7 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2016. (III. 31.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, mint 

kötelezett számára, a „Bóbita Óvoda építése” pályázatos 

beruházás miatt keletkezett pénzügyi korrekció teljesítése 

érdekében 8.917.576,- Ft támogatást biztosít a 

kötvényforrást tartalmazó célszámláról.  

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolójának 

elfogadása 

 

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

 

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

alkalmasnak tartotta.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A közfoglalkoztatottak irányítását is a Kft. végzi. Több olyan 

jelzést kapott, hogy a főtéren rengetegen dolgoznak és sajnos nem megoldott az illemhelyre 

eljutás. Nem tudnak sajnos sehova bejutni, semelyik közintézménybe sem engedik be őket. 

Ezt orvosolni kellene, hogy emberhez méltó körülmények között legyen megoldva. A másik 

ügy, a munkairányítással kapcsolatos. Azt kifogásolják, hogy egy családból kerülnek ki a 

munkavezetők. Ez hátrányosan érint mindenki mást. Azt nem tudja, hogy ebben mi a 

szisztéma? Ez feszültségeket generál.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Várta, hogy értékelni fogják azt a munkát, amit a Kft. elvégzett. 

Nyereségesek és az önkormányzatot is segítik. A befolyt összeg jelentősnek tekinthető. Ezért 

is hozták létre a céget. Sok feladatot sikerült megoldani és 25 munkahelyet hoztak létre. 

Köszönetet mond a Kft.-nek az eredményes működésért. Túlteljesítette az elvárásokat. 

Szükséges lenne a bevételeket a cégnél tartani, mert így nagyobb beruházásokban is részt 

tudnának venni. A közmunkásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a hivatal területén található 

mosdó. A ligetben és a piacon is található mosdó. Ezt a problémát nem jelezték még részére. 

A brigádvezetőket nehéz kiválasztani, hiszen egy 300-400 fős embertömeggel kell 

foglalkozni. A kiválasztás rátermettség és képességek alapján történik. Fontos, hogy el tudja 

irányítani ezeket az embereket. Ilyen jelenségről nem tud.  

 

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

elnöke: Megköszöni ügyvezető úr munkáját. A jelzett lakossági panaszokat is sikerült 

orvosolni. A vezetői kompetenciák nem iskolai végzettségtől függenek, ez nagyon fontos. A 

közfoglalkoztatásról kell beszélni, ez szerepel is a munkatervben. Az illemhely használatot 

valóban meg kell oldani. A brigádvezetők kiválasztása nagyon nehéz, hogy irányítani tudják 

ezeket az embereket 

 

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

elnöke: Megköszöni Ilyés Péter úr munkáját. Mindig megkapta a segítséget amikor kérte.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Bízik abban, hogy ebben az évben nem fog 

előfordulni az, hogy napokig nem viszik el a zöld hulladékot és az ott rohad. Ezt a beszámolót 
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valóban el lehet fogadni. A jövőbeni lehetőségekről is örömmel hallott volna. Szerepel az 

előterjesztésben, hogy dönteni kell a nyereség felosztásáról is, ilyen határozattervezet pedig 

nincsen. Akkor is kell határozat, ha a nyereséget a Kft.-nél hagyják.  

 

ILYÉS PÉTER ügyvezető: Amennyiben a tulajdonos nem dönt arról, hogy osztalékot fizet 

akkor eredménytartalékba kerül ez az összeg. A döntést ezzel a testület meghozza.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Pontosan le kell írni, hogy a képviselő-testület, hova 

kívánja helyezni ezt az összeget, vagy mi a terve. Javasolja az I. határozati pontot az alábbi 

mondattal kiegészíteni: „A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. a 2015. évben 

keletkezett nyereségét eredménytartalékba helyezi.”  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Nem emlékszik arra, hogy valaha is vettek volna ki 

osztalékot önkormányzati cégből.  

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot a Dr. Gosztolya Ferenc 

által elmondottal kiegészítve. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő (Pásztor 

János képviselő elhagyta az üléstermet.) 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2016. (III. 31.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2015. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatását és a számviteli törvény 

szerinti beszámolóját elfogadja. A BKSZ Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft. a 2015. évben keletkezett nyereségét 

eredménytartalékba helyezi. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét valamennyi szükséges 

jognyilatkozat megtételére.  

Határidő:      értelem szerint  

Felelős:          Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Múzeumi pályázat jóváhagyása 

 

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

 

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

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 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: 8 fő (Koppné 

Dr. Hajdú Anikó elhagyta az ülésterme.) 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2016. (III. 31.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete II. 5. b) 

pontja szerinti, Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 

című pályázatot benyújtsa. A pályázni kívánt összeg maximum 

4 millió forint vissza nem térítendő támogatás. Önerő biztosítása 

nem szükséges.  

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatóját, hogy a 

pályázat benyújtásában és végrehajtásában az intézmény 

dolgozóival működjön közre. 

 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a városi utak felújításáról 

 

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

 

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

alkalmasnak tartotta.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Örült annak, hogy a város 55 millió forintot tud erre 

fordítani. Ez sajnos nagyon kevés összeg. A kerékpárutakra 5 millió forintot kellene fordítani. 

Több helyen komoly repedések vannak, a javítások helyén is újra megjelentek a hibák. Az 

utakkal kapcsolatban mennyi garanciális igényt érvényesítettek? Illetve ez mennyibe kerül a 

városnak? Az útalapokat át kell rostálni és ez kerül 40 millió forintba. Ezek az utak sok éve 

várják az aszfaltozást. Amennyiben átrostálják ez mennyi időre oldja meg a problémát? 

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Ez az átrostálás egy kísérlet, Gál András osztályvezető úr 

ötlete. Bízik abban, hogy be is fog válni. Kérdés, hogy milyen költségen tudják visszanyerni 

az eredeti útalapot.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Elmondja, hogy a Mezőberényi kerékpárútnak tavaly előtt, járt 

le az 5 éves garanciája. Az elmúlt évben már az önkormányzat saját költségen javította, ez 

megközelítőleg 400. ezer forint volt. Sajnos a Békéscsabai kerékpárutat is javítani kellene 

több helyen. Sajnos ezek az útalapok elsározódtak. A járművek ráhordták a sarat. Nagyon 

figyelni kellene a sárfelhordásra, mert akkor közel 10 évig meg lenne oldva ez a probléma. 

Olyan sárosak ezek az alapok, hogy erre aszfaltozni nem lehet, azonnal megrepedne az út. 

Ezeket a pályaszerkezeteket mindenképpen újra kell építeni. A jövő héten lesz ennek egy 

próbája, hogy mibe kerül. Ez után születik majd erről döntés.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Itt tehát arról van szó, hogy az útalap felmaródik, és 

ki lesz rostázva?  
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GÁL ANDRÁS osztályvezető: Elmondja, hogy az útalap kompletten fel lesz szedve. Majd 

átrostálásra kerül. Külön lesz választva a különböző méretű kő. Így vissza tudják nyerni az 

apróbb követ is, majd ezt követően visszatöltik. Nagyon fontos, hogy a vízelvezetésre nagyon 

kell figyelni. Ki kell építeni a szivárgókat. A sárfelhordásra pedig nagyon szigorúan oda kell 

figyelni.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Sajnos évek óta nincsenek pályázatok a városi utak felújítására. 

Saját erőből pedig ez az összeg maximum három utcára lenne elegendő.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2016. (III. 31.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városi utak 

felújításáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Vízterhelési díj megállapítása 

 

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

 

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

alkalmasnak tartotta.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: 2010-2011. között ez a vízterhelési díj miért emelkedett így 

meg? 

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Elmondja, hogy a szennyvíztisztító felépítésekor a rákötések 

száma minimális volt. Ahogy nőtt a rákötések száma ez a díj így csökkent. Az említett 

években sajnos egy szennyezés következtében a biológia sérült. Aki ezt a kárt okozta el is lett 

marasztalva.  

 

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: 9 fő (Koppné 

Dr. Hajdú Anikó visszatért az ülésterembe.)  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2016. (III. 31.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul 

veszi az Alföldvíz Zrt., mint közszolgáltató által Békés városra 

meghatározott vízterhelési díjak összegét, melyeket az alábbi 

táblázat tartalmaz (ÁFA nélkül): 

Fogyasztói 

szegmens 

Vízterhelési 

egységdíj 

2015. 04. 

01-től 

(Ft/m³) 

lakossági 

fogyasztó 
1,80 

önkormányzati 

fogyasztó 
2,00 

hatósági díjas 

fogyasztó 
3,00 

szippantott 

szennyvíz után 
4,50 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:    Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  BKSZ PLUSZ Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

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 tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

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

alkalmasnak tartotta.  

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat I. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) 

bekezdésére tekintettel a 2016. február 29. napján hozott 

45/2016. (II. 29.) – 50/2016. (II. 29.) határozatokat 

visszavonja. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján -  a 

BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának 

választja Balázs Lászlót (anyja neve: Nagy Julianna, 

lakcím: 5630 Békés, Lánc utca 52.,) 2016. április 1. 

napjától 2021. március 31. napjáig terjedő időszakra. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat III. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján -  a 

BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának 

választja Lele Árpádot (anyja neve: Szokolai Mária 

Julianna, lakcím: 5630 Békés, Zöldfa u. 23.,) 2016. április 

1. napjától 2021. március 31. napjáig terjedő időszakra. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat IV. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján -  a 

BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának 

választja Gál Andrást (anyja neve: Pocsai Róza, lakcím: 

5630 Békés, Zsilip utca 6.,) 2016. április 1. napjától 2021. 

március 31. napjáig terjedő időszakra. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat V. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a BKSZ PLUSZ Nonprofit 

Kft. létesítő okiratával kapcsolatos, és szükséges 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat VI. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a BKSZ PLUSZ 

Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának létrehozásáról szóló 

döntésekről tájékoztassa a Kft. taggyűlését, és 

Csabaszabadi Község és Újkígyós Város tagokat. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  A BÉKÉS-FERMENT Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

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 tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

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

alkalmasnak tartotta.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy mindenhol ugyanazok a FEB tagok. Nagyon félti 

őket, nehogy túlterhelődjenek. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Annyit tenne hozzá, hogy a FEB tagok nem kapnak díjazást a 

munkájukért. 

 

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

előterjesztett határozati javaslat I. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján - a 

BÉKÉS-FERMENT Kft. felügyelőbizottsági tagjának 

választja Gál Andrást (anyja neve: Pocsai Róza, lakcím: 

5630 Békés, Zsilip utca 6.,) 2016. április 1. napjától 2021. 

március 31. napjáig terjedő időszakra. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján - a 

BÉKÉS-FERMENT Kft. felügyelőbizottsági tagjának 

választja Lele Árpádot (anyja neve: Szokolai Mária 
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Julianna, lakcím: 5630 Békés, Zöldfa u. 23.,) 2016. április 

1. napjától 2021. március 31. napjáig terjedő időszakra. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat III. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján - a 

BÉKÉS-FERMENT Kft. felügyelőbizottsági tagjának 

választja Holopné dr. Sztrein Beátát (anyja neve: Turla 

Anna, lakcím: 5630 Békés, Karacs Teréz u. 7.  4 em. 12.) 

2016. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig terjedő  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat IV. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a BÉKÉS-FERMENT Kft. 

létesítő okiratával kapcsolatos, és szükséges 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint 

dokumentumok aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Alapítvány támogatása 

 

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

 

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

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság 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: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2016. (III. 31.) 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 céljai eléréséhez 

szükséges működési költségeihez való hozzájárulás 

céljából, a 2016. évi költségvetésében tervezett, működési 

kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő 

járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi 

pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá: 

Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány (székhelye: 5630 

Békés, Dózsa u. 57. képviseli: ifj. Samu Gábor) 

támogatására 180.000,- Ft.  

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek szerint 

támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a 

támogatás felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 

2017. január 31. napjáig kell írásos tájékoztató 

megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén – 

annak pótlásáig – az Önkormányzat minden további 

támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy 

nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott 

szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli. 

A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. 

törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezett 

beszámoló meglétének igazolása. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám 

alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan 

 

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

 

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

alkalmasnak tartotta.  

 

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: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2016. (III. 31.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) rendelet 23. (2) 

bekezdése alapján a Szent Lázár Alapítvány (5630 Békés, 

Hunyadi u. 1/1. adószám: 18375839-2-04, képviselő: 

Kovács Ildikó igazgató) részére ingyenes használatba adja 

a kizárólagos tulajdonát képező Békés, belterület 812 hrsz-

ú, természetben Békés, Petőfi u. 35. szám alatt található 

ingatlan hátsó épületrészét. A használat joga a kérelmezőt 

2016. május 1. napjától, az ingatlan Önkormányzat által 

történő értékesítése időpontjáig, illetve az ingatlan más célú 

hasznosításáról szóló döntésének időpontjáig tartó 

időtartamra, de legfeljebb 1 évre,- 2017. április 30. napjáig 

- illeti meg.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a határozat mellékleteként 

csatolt használati szerződés aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. 

szám alatti ingatlan ingyenes használatára 

 

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság 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: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2016. (III. 31.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2016. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig a 

Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti, 2236. hrsz. –ú 

ingatlanban elhelyezkedő 290 m
2
 alapterületű „Kazamata” 

elnevezésű pincehelyiséget - az önkormányzati vagyonról 

és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 

29.) rendelet 23. §. (2) bekezdése alapján - a Békési 
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Motoros Baráti Kör számára, rezsiköltségek megfizetése 

mellett térítésmentesen használatba adja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a határozat mellékleteként 

csatolt használati szerződés aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tágas Tér Egyesület kérelme a Békés, Szarvasi u. 2. sz. alatti 

üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződésének módosítása 

tárgyában 

 

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság 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: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2016. (III. 31.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 36. § (2) 

bekezdése alapján az 5630 Békés, Szarvasi u. 2. szám 

(hrsz.: 4003/1) alatti önkormányzati tulajdonú 

üzlethelyiség bérleti szerződésének időbeli hatályának 

meghosszabbítása vonatkozásában felmentést ad a 

pályáztatás alól. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tágas 

Tér Egyesület (5630 Békés, Summás u. 18., képviseli: 

Brádné Budai Zsuzsanna elnök) kérelmét jóváhagyja, és 

bérleti jogviszonyát az 5630 Békés, Szarvasi u. 2. szám 

(hrsz.: 4003/1) alatti – jelenleg általa bérelt 88 m2 

alapterületű – üzlethelyiség vonatkozásában 2019. március 

31. napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.  

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötéssel 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, okiratok 

aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

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

kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Ennek az ingatlannak a más célú hasznosítása esetén is biztosítani 

kell az önkéntes tűzoltóság elhelyezését. Ez így most elfogadható. 

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Nem érti, hogy a jövőben, hogyan lesz megoldva az 

elhelyezés, ezek szerint ez az anyag egy hónap múlva ismételten a képviselő-testület elé kerül. 

 

HOLOPNÉ DR. SZTREIN BEÁTA osztályvezető-helyettes: A későbbiekben a Fúró utcában 

lesznek elhelyezve a tűzoltók. Ott azonban még a másik bérlővel is módosítani kell a 

szerződést. Ezt követően lesz használatba adva az ingatlan a tűzoltóknak.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Az önkéntes tűzoltók egy lehetetlen helyzetbe kerültek. A 

funkciójukat nem bírják már betölteni. Azt szeretné, ha az egyesülettől kapnának egy anyagot 

arról, hogy valaha fognak-e működni, mik a célkitűzések. Erről a problémáról beszélni 

kellene, és a döntéseket nem érzelmi alapon kell meghozni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez egy civil szervezet. Megkeresték azzal, hogy új alapokra 

helyezik majd a működésüket. A vitás kérdéseket tisztázni kell. Egy civil egyesület életében 

nem tudnak és nem is akarnak beavatkozni.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Nem lehet az a cél, hogy bármilyen szervezetet minősítsenek, 

vagy a munkájukba beleszóljanak. Az egyesület munkáját tiszteletben kell tartani. A 

létjogosultságukat nem a képviselő-testület állapítja meg. Polgármester úrnak ebben igaza 

van.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Elmondja, hogy Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető 

helyettesnél vannak fényképek arról, hogy milyen állapotban van az az ingatlan, amelyiket 

használja az egyesület. Nem kötelező mindenkit támogatni. Rendetlenség van abban az 

épületben, rendet kellene tartani. Valószínűleg semmilyen tevékenységet nem folytatnak. Az 

önkormányzati ingatlant viszont rendben kell tartani.      

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Csatlakozna a Barkász Sándor képviselő által 

elmondottakhoz, ne utasítsák el őket. Egészítsék ki a határozati javaslatot egy harmadik 

ponttal: „ Az egyesület további működési elképzelései ismeretében, a más helyszínen történő 

elhelyezés lehetőségére a képviselő-testület később visszatér.” 

 

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: 9 fő  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2016. (III. 31.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét nem 

támogatja.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 

az Egyesület elnökét, hogy az ingatlant kiürítve, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

legkésőbb 2016. május 31. napjáig adja át. 

3. Az egyesület további működési elképzelései ismeretében, 

a más helyszínen történő elhelyezés lehetőségére a 

képviselő-testület később visszatér. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított 

ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

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: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Dicséretes az elképzelés, és az uszoda 

bérlettámogatás is. Bár a feltételeknek meg fog felelni, de nem fogja ezt igénybe venni. A 

hatvanadik életévüket betöltött személyek részére jár ez a szolgáltatás, ez jogilag korrekt. Az, 

hogy ki az idős az mindig vitatéma. A nyugdíj korhatár amúgy is 63 év. Módosító javaslata 

lenne: „Hatvan év felettiek rekreációs támogatása” 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Ez egy olyan előterjesztés, amellyel maximálisan egyet tudnak 

érteni. A lehetőségek adottak hozzá.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: A Bémer kezelés a mikro cirkulációt javítja. 

Érszűkületeseknek kifejezetten ajánlott. 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Nagyon szép és hasznos gesztusnak érzi ezt 

a programot. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy legfeljebb 3 alkalommal lehessen igényelni 

bérletet. Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja Dr. Gosztolya Ferenc azon módosító javaslatát mely szerint: „Hatvan év felettiek 

rekreációs támogatása” legyen a neve a programnak. Illetve, hogy három alkalommal lehessen 

bérletet igényelni. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. 

Gosztolya Ferenc azon módosító javaslatát mely szerint: 

„Hatvan év felettiek rekreációs támogatása” legyen a neve 

a programnak, illetve Izsó Gábor polgármester javaslatát a 

3 alkalommal igényelhető bérletre támogatja.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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: 9 fő  

 

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

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2016. (III. 31.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármesterét, hogy az idősek 

rekreációs támogatásaként szabályozott  

 uszodabérlet támogatása tárgyában a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központtal, 

 gyógyfürdő szolgáltatás támogatása tárgyában a Békési 

Gyógyászati Központ és Gyógyfürdővel  

kötendő szolgáltatási szerződéseket aláírja. 

Határidő: értelemszerűen 

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: 9 fő 

 

A képviselő-testület 9 igen  szavazattal –egyhangúlag- az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2016. (IV. 04.) 

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

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKOSÍTOTT 

ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló  

6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet  
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m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 65/2016. (III. 31.) 

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 9 képviselő jelen 

van.  

 

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: Mivel Dr. Seres István képviselő nincsen jelen, a soron 

következő képviselő-testületi ülésen újra megkérdezi képviselő urat. 

 

Kérése, hogy a Rácz Attila által kért járdalapok kerüljenek kihelyezésre.  

 

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

választ?  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A választ elfogadja. 

 

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

elfogadja-e a V/3. választ?  

 

KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: A választ elfogadja.  

 

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   


