
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. április 13-án megtartott soron kívüli 

nyílt  üléséről.  

 

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

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna, 

Balázs László, Mucsi András, Barkász Sándor, Rácz Attila, Koppné dr. 

Hajdú Anikó képviselők 

  

 Tárnok Lászlóné jegyző 

 Dr. Tari Béla aljegyző  

 Kálmán Tibor alpolgármester  

  Gál András osztályvezető  

  Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

 meghívottak  

 

Igazoltan távol: Pásztor János, Dr. Seres István, Dr. Gosztolya Ferenc 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 09.30 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 8 képviselő jelen van.  

 

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: 8 fő 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2016. (IV. 13.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2016. április 13-i ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Terület felajánlása pályázathoz 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

2. TOP-os pályázatok beadása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Terület felajánlása pályázathoz  



2 

 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az ONCSA fölötti önkormányzati terület 

hosszú távú bérbeadásáról vagy eladásáról van szó, ami most még nem kerül eldöntésre. Öt 

gazdasági szereplő kereste meg az önkormányzatot, hogy napelemes erőmű telepítésére 

szeretnének pályázatot benyújtani.    

 

Hangsúlyozza, hogy erre az önkormányzat nem tud pályázni, mivel 60 %-os sajáterő 

szükséges hozzá. Amennyiben a naperőművek megépülnek jelentős iparűzési adó származhat 

belőle. Arról kell dönteni, hogy a vállalkozások pályázatukban a területeket a megvalósulási 

helyszínek céljából megjelölhessék.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatokat.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2016. (IV. 13.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

szándéknyilatkozatát adja a  

Solar Row Kft 2367 Újhartyán, Liget utca 16. ((cégjegyzékszám: 

13-09-162053, adószám: 24260064-2-13), 

vállalkozásnak, hogy naperőmű telepítés céljára a Békés város 

ONCSA-i településrész és a vasút közötti, 3777/1, 3778 és 3736/12 

hrsz-ú területeket pályázatában megvalósulási helyszínek céljából 

megjelölhesse. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

szándéknyilatkozatát adja a  

Mediműszer Kft. 6724 Szeged, Hétvezér u. 55. sz. fszt. 3. 

(cégjegyzékszám: 06-09-019225, adószám: 24088255-2-06), 

vállalkozásnak, hogy naperőmű telepítés céljára a Békés város 

ONCSA-i településrész és a vasút közötti, 3777/1, 3778 és 3736/12 

hrsz-ú területeket pályázatában megvalósulási helyszínek céljából 

megjelölhesse. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

szándéknyilatkozatát adja a  

Békés – Vill Kft. 5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3. sz. 

(cégjegyzékszám: 04-09-005385, adószám: 12739545-2-04), 

vállalkozásnak, hogy naperőmű telepítés céljára a Békés város 

ONCSA-i településrész és a vasút közötti, 3777/1, 3778 és 3736/12 

hrsz-ú területeket pályázatában megvalósulási helyszínek céljából 

megjelölhesse. 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

szándéknyilatkozatát adja a  
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Pro-Békés Kft. 5600 Békéscsaba, Asztalos utca 52 

(cégjegyzékszám: 04-09-012005, adószám: 24129242-2-04), 

vállalkozásnak, hogy naperőmű telepítés céljára a Békés város 

ONCSA-i településrész és a vasút közötti, 3777/1, 3778 és 3736/12 

hrsz-ú területeket pályázatában megvalósulási helyszínek céljából 

megjelölhesse. 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

szándéknyilatkozatát adja a  

Work-Metall Trans Kft. 55536 Kondoros, Csabai út 49. 

(cégjegyzékszám: 04-09-002464, adószám: 11046374-2-04) 

vállalkozásnak, hogy naperőmű telepítés céljára a Békés város 

ONCSA-i településrész és a vasút közötti, 3777/1, 3778 és 3736/12 

hrsz-ú területeket pályázatában megvalósulási helyszínek céljából 

megjelölhesse. 

 

6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

polgármesterét, hogy nyertes pályázatok esetén a területek 

tulajdonjogának átruházása, vagy 25 éves bérbe adása érdekében a 

Képviselő-testület felé a szükséges előterjesztéseket tegye meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  TOP-os pályázatok beadása  

 

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja azzal, hogy a II. határozati javaslat kiegészül II.6. Békés 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 60/2016. (III. 24.) számú 

határozatát. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy hat pályázatról van szó. A TOP-os pályázatokat 

kiírták, az előkészítés megkezdődött, és jelen pillatanban a képviselő-testületnek a pályázatok 

benyújtásáról kell dönteni. A határozati javaslatokban konkrét összegek szerepelnek  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A pályázatok kapcsán a Pénzügyi Bizottsági ülésen kérdezte 

hogyan és milyen formában kerülnek benyújtásra. A válaszban a KBC volt megjelölve, ahol 

információja szerint 3-4 ember dolgozik, végzi ezt a munkát. A FIDESZ képviselői a város 

fejlődését támogatják, és a pályázatok beadását is megszavazzák.  

 

Abbéli félelmét kívánja kifejezni, hogy nem látja biztosítva azt, hogy a KBC-n keresztül 

benyújtott és menedzselt pályázatok célt fognak érni, a forrásokat megfelelően, hatékonyan el 

tudják érni. Továbbra is úgy gondolja, hogy a pályázatokat a Megyei Önkormányzattal kötött 

szerződésekkel kellene végrehajtani, benyújtani, a pályázati sikerek minél nagyobb volta 

miatt.  

 

A megyei önkormányzatnál több településfejlesztési szakember dolgozik, a rajtuk kívüli 

települések, akik nem a KBC-vel gondolják a fejlesztéseiket megvalósítani, ott e szakemberek 

vesznek részt a munkában. Sokkal hatékonyabban tudnák menedzselni a város pályázatait a 

sikeresség tekintetében.  
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Továbbá elmondja, hogy a KBC létrehozása egy politikai döntés, ami a megyei 

önkormányzattal való szembenállását bizonyítja és mutatja most is.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Ez egy presztizs harc. Mind a KBC mind a megyei 

önkormányzat FIDESZ-es országgyűlési képviselőket és városvezetőket takar.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bízik benne, hogy a pályázatok megfelelnek a kiírás szerinti 

kritériumoknak, nem hiszi, hogy hátrányt szenvednek. Több mint egy hónapja tudta meg, 

hogy a Békés Megyei pályázatíró csoport nem fogad újabb pályázatokat, kapacitásuk 

elfogyott ebben a tekintetben.  

 

Sajnálatos, hogy az új elosztási rendszerrel olyan versenyhelyzetbe kényszerítette az 

önkormányzatokat, ami rengeteg plusz kiadással jár. Korábban a járási területekre kiosztott 

kvóta alapján lehetett meghatározni, hogy melyik településre mennyi pénz jut, és a 

települések felosztották, hogy ki mire szeretne pályázatot benyújtani.   

 

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

előterjesztett határozati javaslat I. pontját. 

 

Mivel Rácz Attila képviselő elment szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő 

képviselők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 7 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2016. (IV. 13.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzata a 59/2016. (III. 24.) számú 

határozatának I.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„I.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 4238 sz. közút melletti 

terület.” 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2016. (IV. 13.) határozata:  

 

II. Békés Város Önkormányzata a Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központtal, a Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző 

Iskola, Gimnázium és Kollégiummal és a BKSZ KFT.-vel 

konzorciumban pályázatot nyújt be TOP-5.2.1-15 kódszámú 

felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel az alábbiak 

szerint: 
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II.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei: Békés város 1. sz. 

szegregátuma 

II.2. A tervezett teljes megvalósítási költség bruttó 172.510.930,-Ft. 

II.3. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 

172.510.930,-Ft. 

II.4. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft. 

II.5. A gesztor személye Békés Város Önkormányzata. 

II.6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon 

kívül helyezi a 60/2016. (III. 24.) számú határozatát. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat III. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2016. (IV. 13.) határozata:  

 

III. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 1.1.3-

15 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés felhívásra „Helyi termelők 

és termékek piacra jutásának segítése” címmel az alábbiak szerint: 

III.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: Békés, Piac tér, Csabai 

út 81. 

III.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi számai: 2288/38, 10606/5, 

10606/6 

III.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 

249.999.500,-Ft. 

III.4. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 

249.999.500,-Ft 

III.5. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat IV. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

130/2016. (IV. 13.) határozata:  
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IV. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be TOP-1.2.1-15 
kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés felhívásra „Békés-Dánfok turisztikai fejlesztése” 

címmel az alábbiak szerint: 

IV.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei: Békés-Dánfok, 

Kőrösi Csoma Sándor utca, Vashalom utca, Teleki utca, 

Élővízcsatorna, Élővízcsatorna tápcsatorna 

IV.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 

312.674.000,-Ft. 

IV.3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 

támogatási százalékának meghatározását és így a saját erő 

mértékét a Képviselő-testület soron következő ülésére 

készítse el, és terjessze a Képviselő-testület elé 

döntéshozatalra. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat V. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

131/2016. (IV. 13.) határozata:  

 

V. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 2.1.3-

15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések 

felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel az 

alábbiak szerint: 

V.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 5630 Békés-Dánfok, 

Dózsa György utca, Keserű sor, Nevelő sor, Tárház utca 

V.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi számai: 1741, 1746, 1759, 

1764, 1774, 1778, 1783, 1784, 1816, 1819/55, 1834, 1853, 

1866, 6929/45, 6929/6, 1876/2, 6874, 490, 489, 187, 2013/2, 

1887, 1888, 1889, 1638/2, 1051, 1148, 6413/2, 6412,6478, 

6479, 6383 

V.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 

154.305.000,-Ft. 

V.4. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 

154.305.000,-Ft 

V.5. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat VI. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

132/2016. (IV. 13.) határozata:  

 

VI. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 4.1.1-

15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése felhívásra 

„Békés, gyermekorvosi rendelők kialakítása” címmel az alábbiak 

szerint: 

VI.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 5630 Békés, Fúró 

utca, József Attila u. 5. 

VI.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi számai: 2339, 2341, 2345 

VI.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 

59.999.880,-Ft. 

VI.4. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 

59.999.880,-Ft 

VI.5. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat VII. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

133/2016. (IV. 13.) határozata:  

 

VII. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 4.2.1-

15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése „Békés, Polgármesteri Hivatal konyha felújítása” 

címmel az alábbiak szerint: 

VII.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 5630 Békés, Petőfi u. 

2. sz 

VII.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi számai: 2245/1 

VII.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 

94.999.810,-Ft. 

VII.4. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 

94.999.810,-Ft 
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VII.5. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat VIII. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

134/2016. (IV. 13.) határozata:  

 

VIII. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a TOP-1.1.3-15, a TOP-1.2.1-

15, a TOP-2.1.3-15, a TOP-4.1.1-15 és a TOP-4.2.1-15 pályázatok 

vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri 

Hivatalának közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek 

megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket 

indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az 

Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat IX. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

135/2016. (IV. 13.) határozata:  

 

IX. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a TOP-1.1.3-15, a TOP-1.2.1-15, a TOP-

2.1.3-15, a TOP-4.1.1-15 és a TOP-4.2.1-15 pályázati 

dokumentációk összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási 

dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges 

jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: Kéri, hogy a soron kívüli ülés összehívásáról a 

képviselők telefonon is kapjanak értesítést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további bejelentés nincsen az ülést bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                   jegyző  

 


