
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. május 18-án megtartott soron kívüli 

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, Koppné 

Dr. Hajdú Anikó, Dr. Gosztolya Ferenc képviselők 

  

 Kálmán Tibor alpolgármester 

 Tárnok Lászlóné jegyző 

 Dr. Tari Béla aljegyző 

 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: Rácz Attila, Dr. Seres István  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.10 h 

 

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

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes. A képviselő-testület 

megkezdi a munkáját.  

 

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

meg.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

174/2016. (V. 18.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2016. május 18-i ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

NAPIRENDI PONTOK:    

1. TOP-os pályázatok beadása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

2. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tarhosi tagiskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására 

beérkezett pályázat véleményezése 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 
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3. Óvodafejlesztési pályázat támogatása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

4. Békés-Ferment Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

  

NAPIREND TÁRGYA:  TOP-os pályázatok beadása 

 

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

 

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

előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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

szavazásra bocsátja a 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 

175/2016. (V. 18.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 

TOP 3.2.1-15 kódszámú önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése felhívásra „Békés, 

épületenergetikai beruházások” címmel az alábbiak szerint: 

I.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei: Békés, József 

Attila u. 5. sz., Békés Jantyik Mátyás u. 23-25. sz. 

I.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 

389.890.000,-Ft. 

I.3. Az igényelt támogatás mértéke 89,74%, összege bruttó 

349.885.000,-Ft 

I.4. A saját erő mértéke 10,26%, összege bruttó 

40.005.000,-Ft, melynek fedezete a tarhosi ingatlanok 

vételára. 

 

II. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 

TOP 3.2.2-15 kódszámú Önkormányzatok által vezérelt, a 

helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások 

kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, 

komplex fejlesztési programok keretében felhívásra 

„Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel az alábbiak 

szerint: 

II.1. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 

171.627.800,-Ft. 

II.2. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 

171.627.800,-Ft 

II.3. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft. 

III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a TOP-3.2.1-15 és a 

TOP-3.2.2-15 pályázatok vonatkozásában a 
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közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 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. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a TOP-3.2.1-15 és a 

TOP-3.2.2-15 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  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Tarhosi tagiskolája tagintézmény-vezető beosztás 

ellátására beérkezett pályázat véleményezése 

 

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 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 

176/2016. (V. 18.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés 

h) pontjában foglalt jogkörében eljárva támogatja Kis Eszter 

tagintézmény-vezetői kinevezését a Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tarhosi Tagiskolája élére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:          Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Óvodafejlesztési pályázat 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.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: Egy kérdése lenne, hogy a kihasználtsági mutatók, 

amely miatt a város nem pályázhat óvoda építésre ez nem vonatkozik a református egyházra 

is? 

 

SÁPI ANDRÁS intézményi referens: A szabályok ugyanazok mint a városra vonatkozóak. Az 

egyházi óvoda kihasználtsága messze 80% fölött volt 97%-os.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: Támogatja az óvoda véleményét, de szeretné, ha 

maximum 80 főben lenne maximalizálva a létszám. A gyermeklétszám folyamatosan 

csökken. Félő, hogy csoportbezárásokra lesz szükség. Módosító javaslata lenne mely szerint 

80 főben maximalizálnák a létszámot. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az óvodának korábban is 90 főre szólt a működési engedélye. 

Nem tartaná ezt méltányosnak. Szavazásra bocsátja Koppné dr. Hajdú Anikó javaslatát mely 

szerint: „80 főben maximalizálnák a létszámot”. 

 

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

 

A képviselő-testület 2 igen 4 nem 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

177/2016. (V. 18.) határozata:  

 

Békés város Képviselő-testülete Koppné dr. Hajdú Anikó 

javaslatát mely szerint: „80 főben maximalizálnák a létszámot” 

nem támogatta. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, 

hogy a létszámot maximum 90 főben állapítja meg, ahogyan a Pénzügyi Bizottság is 

jóváhagyta. 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

178/2016. (V. 18.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 

mint a békési 5607 helyrajzi számú, Békés, Jantyik M. u. 33. 

sz. alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul, hogy a Békési 

Református Egyházközség, mint a Szegedi Kis István 

Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium fenntartója a 90 férőhelyes óvodai ingatlan 
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kiváltására a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat keretében 

pályázatot nyújtson be. A pályázathoz szükséges tulajdonosi 

hozzájáruló nyilatkozat aláírására a képviselő-testület 

felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert. 

2. Békés Város Önkormányzata a kiváltásra szolgáló 

6597/2 helyrajzi számú ingatlanból 3.000 m2 alapterületű 

építési területet nyertes pályázat esetén telekkönyvileg 

leválaszt és a Békési Református Egyházközség 

rendelkezésére bocsát. A telek tulajdonjogának rendezéséről 

Felek nyertes pályázat esetén a pályázat elnyerését követő 2 

hónapon belül megegyeznek. Az infrastruktúra kiépítése a 

pályázó feladata. 

3. A békési 5607 helyrajzi számú, Békés, Jantyik M. u. 

33. sz. alatti ingatlant a pályázat megvalósulása esetén a 

Békési Református Egyházközség Békés Város 

Önkormányzatának visszaadja, annak további hasznosításáról 

a város gondoskodik. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felkéri polgármesterét a Helyi Építési Szabályzat 

módosításának kezdeményezésére. 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri 

a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásba delegált 

tagjait, hogy fenntartóként a Békési Református 

Egyházközség pályázatát támogassák. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal   

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés-Ferment Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének 

elfogadása 

 

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.  

 

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

alkalmasnak tartotta.  

 

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 – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

179/2016. (V. 18.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100%-ban 

önkormányzati tulajdonú Békés-Ferment Kft (5630 Békés, 

Petőfi u. 2., képviseli: Ilyés Péter ügyvezető) 

felügyelőbizottságának ügyrendjét a határozat 1. melléklete 

szerint jóváhagyja.   

 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

Határidő:  értelem szerint  

 

 

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   


