
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. július 14-én megtartott soron kívüli nyílt  

üléséről.  

 

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

 

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

Balázs László, Mucsi András, Barkász Sándor, Koppné Dr. Hajdú Anikó, Dr. 

Gosztolya Ferenc, Dr. Seres István képviselők 

  

 Kálmán Tibor alpolgármester 

 Tárnok Lászlóné jegyző 

 Dr. Tari Béla aljegyző 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Bimbó Mária osztályvezető  

 Holopné Dr. Sztrein Beáta osztályvezető helyettes 

  a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

 meghívottak  

 

Igazoltan távol: Rácz Attila, Pásztor János 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 16.10 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 

268/2016. (VII. 14.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2016. július 14-i ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

NAPIRENDI PONTOK:    

1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

2. BKSZ Plusz Nonprofit Kft számára tagi kölcsön nyújtása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

3. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételre jelentkezés 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

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

 

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

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

előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Nagy örömét fejezi ki a rendeletnek. A 

tavalyi évben is örömmel támogatta. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is 

tervezi az önkormányzat iskolázási és óvodakezdési támogatás nyújtását. Látni, hogy van rá 

forrás és így a technikai részletek kidolgozására hosszabb idő áll majd rendelkezésre. Az 

általános iskolás korúak 10.000,- Ft, az óvodás és bölcsődés korúak 5000,- Ft támogatást 

fognak kapni. 

 

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-TESTÜLETE 

19/2016. (VII. 18.) 

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

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 

 

szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  BKSZ Plusz Nonprofit Kft számára tagi kölcsön nyújtása 

 

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.  

 

ILYÉS PÉTER ügyvezető: Elmondja, hogy 2016. április elsejétől a hulladékgazdálkodást 

végző vállalkozások nem állíthatnak ki számlát. Az állam létrehozott egy koordináló 

szervezetet, aki jogosult lesz számla kiállításra. Jelen pillanatban sokadik adatszolgáltatás 

zajlik. A második negyedév is eltelt. Három hónap alatt a Kft.-nek 45 millió forintos 

bevételkiesése volt. Ez az összeg nem lett kiszámlázva. Ígéret van arra, hogy ennek az 

összegnek a 60%-át megkapja a cég. Az az ígéret, hogy októberre elindul a rendszer. Számos 

szolgáltatást vesznek igénybe, amelyekért fizetniük kell. Munkabéreket kell fizetni, 

alkatrészeket vásárolnak, ezeket a számlákat fizetni kell időben. Ebből is keletkezett a 

likviditási probléma. 
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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 

269/2016. (VII. 14.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

BKSZ Plusz Nonprofit Kft. folyamatos működésének biztosítása 

érdekében 20.000.000,- Ft (azaz Húszmillió forint) kamatmentes 

tagi kölcsönt biztosít a Kft. részére a kötvényforrást tartalmazó 

célszámla terhére visszapótlási kötelezettség mellett. A tagi 

kölcsönt 2016. december 31. napjáig köteles a BKSZ Plusz 

Nonprofit Kft. az alapító részére visszafizetni. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a tagi kölcsönnel kapcsolatos 

kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos 

valamennyi jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős:          Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételre jelentkezés 

 

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

pontja alapján 

 

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

előterjesztést és kiegészítést azzal a módosítással javasolja elfogadni, hogy 5. helyszínként a 

Veres Péter tér, 7032/11 hrsz. szerepeljen. 

  

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Örömmel olvasta ezt a felhívást, hiszen 

voltak ilyen igények. Bízik abban, hogy nyerni is fognak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A város nagyságából fakadóan 5 helyszín benyújtására 

pályázhat. Fontos, hogy jól megközelíthető helyeken legyenek ezek a terek. A Gagarin utca 

így kikerülne. 

 

KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: A Gagarin utcát nem venné ki a sorból, fontos 

lenne ott is egy ilyen park. A Pénzügyi Bizottság döntése váratlanul érte. Esetleg más 

pályázaton játszóteret is lehetne építeni a Gagarin utcánál.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Ő maga javasolta azt a környéket. Az iskola környéke 

előnyös lehet. Amennyiben nyernek három, négy résszel lehet, hogy önerőből is építeni kell 

ilyen parkokat, amennyiben sikerük lesz. Sokkal több helyen lenne szükség ilyen parkra, mint 

amennyire lehetőség van. 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Pályázati forrásból amint lesz mód, építeni fognak egy 

játszóteret. Máshol is lenne rá igény. Az ötödik helyről van szó. Nem valószínű, hogy mind az 

öt helyszín nyertes lesz.  

 

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:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

270/2016. (VII. 14.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata jelentkezését nyújtja be a 

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételre és 5 db „D” típusú sportpark igénylésére a Békés, 

1. Fáy utca (játszótér és parkoló között), 2290 hrsz 

2. Dánfok, 6929/50 hrsz 

3. Keserű sor, 490 hrsz 

4. Vásárszél utca, 3927/4 hrsz 

5. Veres Péter tér, 7032/11 hrsz 

helyszínekkel. 

 

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármesterét, hogy a Nemzeti Szabadidős 

– Egészség Sportpark Programban való eredményes 

részvételről a képviselő-testületet tájékoztassa, és a program 

megvalósításához szükséges döntéseket készítse elő. 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pont nincs, a 

képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                   jegyző   


