
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. június 30-án megtartott nyílt  üléséről.  

 

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

 

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

Pásztor János, Balázs László, Mucsi András, Rácz Attila, Dr. Seres István 

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:Koppné Dr. Hajdú Anikó, Dr. Gosztolya Ferenc 

 Barkász Sándor később érkezett  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.40 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.  

 

A képviselő-testület döntésétől függően nyílt vagy zárt ülésen kell tárgyalni a IV/12. számú 

„Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázat értékelése” tárgyú előterjesztést. Javasolja 

az előterjesztést nyílt ülésen tárgyalni. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nincsen szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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 

223/2016. (VI. 30.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a IV/12. számú 

„Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázat 

értékelése” tárgyú előterjesztést nyílt ülésen tárgyalja meg. 

  

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja napirendre venni a meghívóban nem szereplő IV/17. 

sorszámú „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje” tárgyú előterjesztést az 

SZMSZ 10. §-a alapján. 

Mivel kérdés, észrevétel nincsen szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

Sándor megérkezett az ülésterembe.) 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

224/2016. (VI. 30.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete napirendre veszi a IV/17. 

sorszámú „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

önereje” tárgyú előterjesztést. 

  

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja napirendre venni a meghívóban nem szereplő IV/18. 

sorszámú „Csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson részvétel” 

tárgyú előterjesztést az SZMSZ 10. §-a alapján. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nincsen szavazásra bocsátja a 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 

225/2016. (VI. 30.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete napirendre veszi a IV/18. 

sorszámú „Csoportos önkormányzati földgáz energia 

közbeszerzési eljáráson részvétel” tárgyú előterjesztést. 

  

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja napirendre venni a meghívóban nem szereplő IV/19. 

sorszámú „Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása” 

tárgyú előterjesztést az SZMSZ 10. §-a alapján. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nincsen szavazásra bocsátja a 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 

226/2016. (VI. 30.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete napirendre veszi a IV/19. 

sorszámú „Az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 22/2011. (VIII.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést. 

  

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja napirendre venni a meghívóban nem szereplő IV/20. 

sorszámú „Lakáscélú kamatmentes kölcsön fizetési könnyítés” tárgyú előterjesztést az 

SZMSZ 10. §-a alapján. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nincsen szavazásra bocsátja a 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 

227/2016. (VI. 30.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete napirendre veszi a IV/20. 

sorszámú „Lakáscélú kamatmentes kölcsön fizetési 

könnyítés” tárgyú előterjesztést. 

  

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja napirendre venni a meghívóban nem szereplő IV/21. 

sorszámú „Szakember elhelyezési kérelem” tárgyú előterjesztést az SZMSZ 10. §-a alapján. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nincsen szavazásra bocsátja a 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 

228/2016. (VI. 30.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete napirendre veszi a IV/21. 

sorszámú „Szakember elhelyezési kérelem” tárgyú 

előterjesztést. 

  

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

meg azzal az eltéréssel, hogy a IV/17. sorszámú (Közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás önereje), a IV/18. sorszámú (Csoportos önkormányzati földgáz energia 
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közbeszerzési eljáráson részvétel), és a IV/19. sorszámú (Az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. 

(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása) tárgyú előterjesztések a nyílt ülés végén 

kerüljenek megtárgyalásra. 

 

Zárt ülésen kell tárgyalni az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján a IV/13-IV/16. sorszámú és a 

IV/20-IV/21. sorszámú előterjesztéseket. 

 

Az elhangzott módosításokkal együtt szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

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 

229/2016. (VI. 30.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2016. június 30-i ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

NAPIRENDI PONTOK:    

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 a 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. Szakorvosi rendelések szüneteltetése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

2. A Képviselő-testület 2016. II. félévi munkaterve 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

3. 2016. II. félévi sporttevékenységek támogatása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

4. Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 2015. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

5. Tájékoztató a Békés városból külföldre költözött családok arányának 

alakulásáról 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

6. Beszámoló a Városgondnokság 2015. évi tevékenységéről 
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  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

IV. Egyéb előterjesztések      

1. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói pályázata 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester       

2. Tarhos, Petőfi utca 1. szám alatti ingatlan további hasznosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. Kézilabda Kft. támogatási szerződése 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

4. Közszolgáltatási szerződés módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

5. Békés-Ferment Kft. pótbefizetés elrendelése 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

6. A DAREH Társulással kötendő feladat-ellátási szerződés 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

7. TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű 

pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

8. Támogatás igény benyújtása zártkerti revitalizációs programra 
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

9. Civil szervezetek támogatása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

10. Békési Városgondnokság 2016. évi költségvetésének, valamint az 

Önkormányzat létszámkeretének módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

11. Puskaporos tó halászati joga 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

12. Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázat értékelése 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

13. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

14. Csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson részvétel 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

15. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

16. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

17. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 
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18. 2016. évi szociális jellegű bérbeadási névjegyzék készítése 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

19. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

20. Lakáscélú kamatmentes kölcsön fizetési könnyítés 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

21. Szakember elhelyezési kérelem 

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

V. Bejelentések, interpellációk 

 

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 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú 

kiírásra benyújtott „Energiatakarékos átalakítás Békés város intézményeiben” című 

pályázathoz kapcsolódó szabálytalansági döntést jogorvoslati kérelemre a Miniszterelnökség 

Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára megsemmisítette. Elmondja, hogy a Gyulai 

Járásbíróság Szalai László felperesnek a Békés Város Önkormányzata alperes ellen közérdekű 

adat kiadása iránt indított 1.P.20.215/2016/2. szám perében 2016. június 28. napján a bíróság 

ítéletet hirdetett, melynek értelmében a felperes Szalai László keresete maradéktalanul 

elutasításra került, és az ítélet indokolása értelmében a bíróság teljes mértékben osztotta a 

tárgyi ügyben az alperes, azaz Békés Város Önkormányzatának jogi véleményét, miszerint 

helyesen járt el az önkormányzat, hogy nem adott át olyan adatokat, információkat Szalai 

László részére, amelyek a személyes adathoz fűződő jog védelme alatt állnak. Elmondja, hogy 

a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága összehívta azon településeket ahol börtön 

kerül kialakításra. Nagyon sok hasznos információt tudtak meg és nagyon sok feladat vár az 

önkormányzatra. Feszített lesz a munkatempó. Közel 250 főt fognak alkalmazni, hamarosan 

lehet is jelentkezni a munkakörökre. Az alapfizetés az érettségizettek 220.00,- Ft bruttó 

alapfizetésre számíthatnak, míg felsőfokú végzettséggel 330.000,- Ft az alapfizetés. 

Látogatást tettek a Tiszalöki börtönben. Ez egy nagyon modern intézmény. A település életére 

semmilyen negatív hatást nem gyakorolt. 2018 nyaráig át kell adni az intézményt. Közel 5mrd 

forintnyi beruházás valósul meg.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Az 1956-os pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy 3 

pályázatot nyújtottak be. Minden pályázat nyert összesen 4 millió forintot. A múzeum Vince 

Gábor történész bevonásával készít egy történelmi könyvet. Megköszöni polgármester úrnak 

és Gál András osztályvezető úrnak, hogy a Kossuth u. 23. alatt padokat tudtak kihelyezni. 

Elmondja, hogy vasárnap részt vett egy emlékmű avatáson. Békésről 193 embert hurcoltak el 

a II. világháborúban. 

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Az 1956-os megemlékezésre sikerült díszvendéget hívni 

Osváth György úr személyében. Nagy Imre mellett tartózkodott mindvégig. Vince Gábor 

történész munkájában ő maga is részt vesz. Ő maga is részt vett a börtönlátogatáson. Nagyon 

sok téveszmét sikerült eloszlatni. A börtöntől nem kell félni. Ez a legkorszerűbb börtön 
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egyike lesz. Az egész börtönt sikerült bejárni. Az elítéltek amint szabadulnak, rögtön mennek 

haza, nem lesznek szabaduló bulik. A közbiztonság nagyban fog javulni. Kérték is az 

önkormányzat segítségét abban, hogy a megfelelő szakembergárdát ki tudják választani.     

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Az elmúlt időszakban két díszpolgára is elhunyt a városnak. Két 

bejelentése volt polgármester úrnak. A Szalai László féle a jegyző jutalmával kapcsolatos 

perre kíváncsi, hogy az jogerős is lett. A 25. pontban találni beszámolót a sportcsarnokról. 

Annyiban egészítené ezt ki, hogy a lakók szeretnék a csarnokot. Ami a nyilvános ülésről 

felvétel készül, az a képviselők számára hozzáférhető? Hiszen ha egy képviselő ebből az 

anyagból felhasznál, valószínűleg csak azt a részt használja, amit ő maga elmondott az ülésen. 

Kérdése, hogy a városnak hány élő díszpolgára van még?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László minden fórumon kérte, hogy hozzák 

nyilvánosságra a jegyző jutalmát. Véleménye szerint ez nem nyilvános adat, ebben az 

önkormányzatnak adott igazat a bíróság. Ez első fokú ítélet. A felvételek a televízió részére 

készülnek. Ezt az adás után letöltheti a képviselő. Ez a felvétel csak az elejétől a végéig mehet 

adásba, hiszen csak így lehet hiteles tájékoztatást adni. Természetesen a város tudja, hogy 

hány élő díszpolgára van. A kapcsolatot tartják velük.   

    

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: 9 fő. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

230/2016. (VI. 30.) 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 

 

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: 9 fő.  

 

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

231/2016. (VI. 30.) 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: 9 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

232/2016. (VI. 30.) 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: 9 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

233/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató a Civil 

Alap tartalékkerete felhasználásáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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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: 9 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

234/2016. (VI. 30.) 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:  Szakorvosi rendelések szüneteltetése 

 

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.   

 

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 

235/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő keretein belül működtetett egyes szakrendelések 

a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi időpontokban szüneteljenek:  

a) I. sz. és II. sz. belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2016. július 14-től augusztus 3-

ig,  

b) Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: 2016. július 18-tól július 29-ig és 2016. 

augusztus 22-től augusztus 26-ig, (kivéve 2016. július 20-án, július 27-én és augusztus 

24-én (szerdán), mivel ezeken a napokon Dr. Andor László főorvos a szokott időben 

rendel,  



 10 

c) Neurológiai szakrendelés szünetel: 2016. július 4-től július 8-ig, 2016. július 18-tól 

július 22-ig és 2016. augusztus 15-től augusztus 29-ig,  

d) Röntgen szakrendelés szünetel 2016. július 4-től július 8-ig, 

e) Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2016. július 18-tól augusztus 5-ig és 2016. 

augusztus 22-től augusztus 26-ig, 

f) Urológiai szakrendelés szünetel: 2016. július 18-tól július 29-ig,  

g) Ortopédiai szakrendelés szünetel: 2016. augusztus 1-től augusztus 31-ig, 

h) Reumatológiai szakrendelés szünetel 2016. augusztus 08-tól augusztus 12-ig (Dr. 

Urbancsok Judit főorvos 2016. augusztus 9-én kedden a szokott időben rendel), 

2. A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békés Megyei 

Központi Kórház Réthy Pál Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán 

történik.  

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Erdélyi Imola Erzsébet igazgató a lakosság felé történő 

tájékoztatásért, illetve az engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek 

határidőben történő bejelentésért  

   

NAPIREND TÁRGYA:  A Képviselő-testület 2016. II. félévi munkaterve 

 

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, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

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: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

236/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. II. 

félévi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős:          Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  2016. II. félévi sporttevékenységek támogatása 

 

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

 

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

tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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

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

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Az ezt megelőző időszakban a két ökölvívó klub ugyanakkora 

támogatást kapott. A Surman Boksz Klub hátrányára ebben az évben egy jelképes 10.000,- Ft-

os különbség van. Mi ennek az oka?  

 

KÁLMÁN TIBOR alpolgármester: A beadott kérelmek alapján született ez a döntés. Nem egy 

jelentős különbségről van szó.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Javasolná, hogy azok a sportegyesületek akik TAO-s forrásokat 

tudnak igénybe venni, azokat egy önkormányzati koordinációval kezeljék egységesen. 

Tegyenek meg mindent, hogy a maximálisan kipályázható forráshoz hozzájussanak. 

Önkormányzati segítséggel a vállalkozók bizalmatlanságát is fel lehetne oldani. Ezzel a 

klubok plusz bevételi forrásokhoz juthatnának.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A TAO-val kapcsolatban negatív a véleménye. Békéscsabán 

az Előre labdarugóknak ő maga gyűjti a TAO-s forrásokat. Ott az önkormányzat igyekezett 

segíteni, de nem nagy hatékonysággal tudott. A vállalkozók és az adott sportág szimpátiáján 

múlik minden. Sajnos semmilyen hatása nincsen ennek. Négy éve küzd ezzel a problémával. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Közvetlenül a TAO-s forrásokra az önkormányzatnak ráhatása 

nincsen.  

 

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 

237/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

1./ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2016. II. 

félévi támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

SPORTSZERVEZET 

2016.II. 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 
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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 

 

Felkéri polgármesterét, hogy a szervezetekkel kösse meg a támogatás felhasználására, illetve 

az arról való elszámolás feltételeire és módjára vonatkozó megállapodásokat. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság elnöke 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 2015. évi 

tevékenységéről 

 

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.   

 

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

elnöke: Ezen értékek ápolása nagyon fontos. Az értékeket összegyűjtötték. Mostantól arra kell 

figyelni, hogy ezeket népszerűsítsék. Szeptember elején lesz a Megye nap. Ezen lenne mód 

arra, hogy a békési értékeket bemutassák. Van mire büszkének lenni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Helyi Akció Csoporton keresztül lesz mód erre, hiszen több 

pályázatot is ki fognak írni. A helyi értékeket így tudják erősíteni.  

 

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 

238/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési 

Értéktár Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Békés városból külföldre költözött családok 

arányának alakulásáról 

 

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. Nyilván nagyon sokan elvándoroltak az országból azon 

belül Békésről is. Ezt elszigetelten nem lehet szemlélni. Statisztikában ezek a számok vannak 

kimutatva, amik természetesen nem valósak.     

 

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

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

évre nő az elvándoroltak száma. Beiskolázásnál akár egy teljes osztálynyi gyerek hiányzik.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Ezek a számok természetesen nem a valóságot tükrözik. Itt 

csak azokat vették figyelembe, akik be is jelentkeztek. Régen egyedül mentek ki külföldre az 

emberek, most már sajnos családostul. Az épülő börtön viszont sok új munkahelyet hoz létre.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Azt is megnézné, hogy a külföldre menők a saját 

szakmájukat végzik-e külföldön. Amennyiben azt végzik, akkor nem tudnak szakmai 

feladatot adni. Tudomásul kell venni minden szülőnek, hogy az érettségi már nem elég az 

olyan, mint harminc éve a 8 általános. Az alkalmas elméleti képzés szükséges. Olyan szakmát 

nem szabad választani, amit nem is tudnak kimondani. A szakma választás nagyon fontos 

dolog. Magyarországon a segédmunkát alacsonyan fizetik meg, külföldön jóval magasabban. 

Ez a probléma jóval mélyebb gyökerű, mint pár statisztikai adat.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Ez a tájékoztató valóban rövidre sikerült. Közel 2000 fő dolgozhat 

külföldön, de lehet még ennél is több. A probléma valós. Munkahelyeket kell teremteni. 

Elfogadja a diploma szükségességét, de egyre nagyobb hiány van a szakemberekből is. Az 

igazán jó szakemberre 6-8 hónapot is kell várni. Aki szeretne dolgozni és jó szakmával 

rendelkezik, az tudna dolgozni. Sokkal mélyrehatóbb vizsgálatra lenne szükség ebben a 

témában. Véleménye szerint aki egy évben egy hétre jön haza, az már nem él Békésen. Az 

életvitel szerűen külföldön él, még akkor is ha az ingatlanja Békésen van. Vannak olyan utcák 

ahol 15-20 üres ház is van.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Érzékelhetőek azok a problémák, amelyeket a képviselők 

említettek. Közmunkásból is egyre kevesebb van. Generáció váltásra van szükség, hiszen 

sokan vannak most olyanok, akik nem látták a szüleiket dolgozni. A szokások csak így 

változnak meg. Bízik abban, hogy ez a jövőben javulni fog. Sajnos külföldön ötször többet 

keresnek, érthető, hogy elmennek. Ez a probléma nem oldható meg egyik napról a másikra, de 

igyekeznek megoldást találni rá. 

 

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 

239/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

városból külföldre költözött családok arányának 

alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Kéri 

polgármesterét, hogy a város gazdaságélénkítő programjai, 

pályázatai e réteg visszatelepülésének lehetőségére is 

terjedjenek ki. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Városgondnokság 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. Ez az intézmény összetett feladattal rendelkezik. 

Ingatlannal gazdálkodik, üzemeltet. Emellett a konyhát is üzemelteti. A lakásügyekben 

nagyon nagy kihívás volt. Érdemes küzdeni a feladattal. Minden lakónak, családnak külön 

története van. Új mentalitás figyelhető meg a bérlőknél, megjelent az öngondoskodás. Közös 

gondolkodással sikerült eredményeket elérni. A polgármesteri hivatalban Holopné dr. Sztrein 

Beáta osztályvezető helyettesnek és Szabó Tímeának köszöni meg a munkáját. Magas 

színvonalon végzik a munkájukat. A családsegítőnek is megköszöni a segítséget. Lehet szép 

eredményeket elérni. 137 önkormányzati bérlakásuk van, továbbá 38 darab kertes ház. Ezek 

rendben tartása aprólékos munkát igényel. Tavalyi évben 19 millió forintot költöttek a lakások 

felújítására. Megköszöni a Városgondnokság valamennyi dolgozójának a munkáját.    

 

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

elnöke: Az igazgató asszonnyal napi kapcsolatban van. Nagyon jó a viszonyuk és tudnak 

együtt gondolkodni. Nagyon sok változás történt a működtetés területén. Bármilyen kéréssel, 

problémával fordulhattak hozzá. Igazgató asszony szakmai tapasztalatára a jövőben is számít. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a munkáját a Városgondnokságnak. Nagyon magas 

színvonalon folyik a munka. Megköszöni Mucsi András képviselő aktív tevékenységét is. A 

jövőbeni tevékenységekről el kell gondolkodni. 

 

Mivel további 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 

240/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Városgondnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja. 
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Határidő:       értelem szerint  

Felelős:          Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói pályázata 

 

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. Egyetlen 

egy pályázat érkezett a jelenlegi igazgató asszony személyében. A jól bevált feladat mellett 

nagyon sok újszerű feladatot is ellátnak.  

 

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

elnöke: A múzeumi munka nem annyira látványos viszont annál fontosabb. A rendhagyó 

történelem órák nagyon izgalmasak és hasznosak. Sok érdekes dolgot meg tudnak kedveltetni 

a diákokkal. A Békési TÉKA sorozatban újabb két könyv jelent meg. Az érték gyűjtés, érték 

mentés nagyon fontos feladat. Az a célja, hogy ebben a ciklusban szülessen meg Békés város 

történelmi monográfiája. Dr. Seres István képviselő társa is felajánlotta ebben a segítségét. Fel 

kell tárni a város múltját, erre büszkék is lehetnek. Békés egy mezőváros volt. Emiatt a 

néprajzi rész is komoly kutatást igényel. Magas fokú szakmai munka folyik a múzeumban. 

Támogatja igazgató asszonyt a következő öt évben is.  

 

SÁPINÉ TURCSÁNYI ILDIKÓ igazgató: A pályázatában ígérteket teljesítette, ezt a munkát 

kívánja folytatni. Reméli, hogy a múzeum a város kulturális életének egy jelentős pontja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A múzeum nagyon aktív tevékenységet folytat. Könyveket ad 

ki, rendezvényeket szervez, különböző kiállításokat szerveznek.    

 

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 

241/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Városi Jantyik Mátyás Múzeum vezetőjévé 2016. október 1. 

napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő 5 év határozott 

időre Sápiné Turcsányi Ildikót kívánja kinevezni. A Képviselő-

testület kéri Izsó Gábor polgármestert, hogy a miniszter 

véleményét szerezze be és a kinevezés véglegesítését újra 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tarhos, Petőfi utca 1. szám alatti ingatlan további 

hasznosítása 
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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: Kérdése, hogy Tarhos község polgármesterével sikerült-e 

egyeztetni ebben a kérdésben? 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen egyeztetett polgármester úrral. A 

továbbfoglalkozatásról és a képzésekről is. Ő maga Molnár István polgármester pályázatát 

javasolta támogatni. A Pénzügyi Bizottságon hosszasan egyeztettek erről. Ott nagyon komoly 

gépek, törzsállomány található. Ennek a kezelését szívesebben látnák ott azoknál, akik eddig 

is kezelték. Molnár István erre tett ígéretet. A Tarhosi önkormányzat nem kívánja ezeket az 

embereket foglalkoztatni. Az iskolával való jó kapcsolat, és a képzés lehetősége döntött a 

pályázó mellett.    

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Semmilyen kivetnivalója nincsen Molnár Istvánnal szemben. A 

két település jó viszonyát félti mindössze. A bérleti díj összege alacsony, mi alapján lett ez 

kikalkulálva? 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A helyzetet tisztázta Tarhos polgármesterével, ebből nem lesz 

probléma. Eddig a telephely ingyen volt odaadva az iskolának. Gyakorlatilag a teljes 

fenntartás, karbantartás, állagmegóvás a vállalkozót terheli. Ez az összeg egy jelképes összeg.  

 

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

elnöke: Az iskola érdekeit kell figyelembe venni, hogy a gyerekek gyakorlati képzése, hogy 

megoldott. Az a fajta szemlélet, amelyet Molnár István képvisel az garancia arra, hogy jó 

kezekbe kerül az ingatlan.  

 

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  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

242/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

1) Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011 (VIII. 26.) 

önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése alapján - Molnár 

István őstermelő helyiségbérleti jogviszony létrehozására 

irányuló kérelmére tekintettel - felmentést ad a pályázatás alól.  

2) Békés Város Képviselő-testülete Molnár István 

őstermelő kérelmét jóváhagyja, és a Tarhos, Petőfi u. 1. szám 

alatti, 119/1 helyrajzi számú ingatlant, a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdés 

előírásainak figyelembevételével, az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó 
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egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII.26.) önkormányzati 

rendelet 35. § (1) bekezdése alapján bérbe adja Molnár István 

részére, 2016. július 01. napjától, 2019. június 30 napjáig, 3 év 

határozott időre. A bérleti jogviszony feltétele a Békés Megyei 

Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiummal 

megkötött együttműködési megállapodás bemutatása. Az 

ingatlan bérleti díját 10.000,- Ft+ÁFA/hó összegben határozza 

meg.   

3) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a szerződéskötéssel 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Kézilabda Kft. támogatási szerződése 

 

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.  

 

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: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

243/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata és a Férfi Kézilabda Kft. a határozat 1. 

mellékletét képező támogatási szerződést kötik 2016. január 1. és 

2016. december 31. közötti határozott időre. A képviselő-testület 

felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a szerződés aláírására és a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Közszolgáltatási szerződés 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 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 

244/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 92/B § (2) bekezdése alapján Békés Város 

Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2. képviseli: Izsó Gábor 

polgármester) és a BKSZ Plusz Nonprofit Kft (5630 Békés, Verseny u 

4. képviseli: Ilyés Péter ügyvezető) között 2014. szeptember 1. napján 

létrejött közszolgáltatási szerződés VI. pontját az alábbiak szerint 

módosítják: 

„VI. Szolgáltatási díj, díjbeszedés, kintlévőség-kezelés 

1. A Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített 

feladataiért a közszolgáltatónak szolgáltatási díjat fizet. 

2. A Koordináló szerv beszedi a közszolgáltatási díjat, és kezeli a 

közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőséget.” 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a 

szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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 

17/2016. (VII. 04.) 

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

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI 

KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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NAPIREND TÁRGYA:  Békés-Ferment Kft. pótbefizetés elrendelése  

 

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 tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy a Kft.-vel kapcsolatos per lezárult-e? Volt 

valamilyen pénzügyi eljárás.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez az ügy lezárult. A felügyelő bizottságnak több tagja is jelen 

van. Nagyon sok új információ nincs ezzel kapcsolatban.  

 

HOLOPNÉ DR. SZTREIN BEÁTA osztályvezető-helyettes: A tulajdonos társ ellen büntető 

eljárás indult, de mivel nem volt bűncselekmény az eljárást megszüntették. 

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Óva intené a képviselő-testületet attól, hogy a bárhonnan jött 

vállalkozóknak bármit elhiggyenek. A messziről jött emberek 85%-a nem teljesítette, amit 

ígért. Nem szabad bedőlni ezen ígéreteknek. Minden féle ügyeskedővel vigyázni kell. 

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat I-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 

245/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 

BÉKÉS-Ferment Kft egyszemélyes tulajdonosa és alapítója 

elhatározza a Békés-Ferment Kft alapító  okiratának módosítását 

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:183. §-a 

alapján, a módosítás indoka a tagok számára történő 

pótbefizetési kötelezettség előírása. A pótbefizetési kötelezettség 

maximális összege: 1.000.000,- Ft, a pótbefizetés 

elrendelhetőségének gyakorisága: üzleti évenként egyszer. A 

pótbefizetés teljesítésnek határideje a döntést követő 60 nap, a 

pótbefizetés teljesítésnek módja: bankszámlára történő 

átutalással. 

 

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a BÉKÉS-FERMENT Kft. létesítő 

okiratával kapcsolatos, és szükséges jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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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 

246/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

III. A BÉKÉS-Ferment Kft egyszemélyes tulajdonosa és 

alapítója, Békés Város Önkormányzata a veszteségek fedezésére 

pótbefizetési kötelezettséget ír elő. A polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:183. § (3) bekezdése alapján a 

pótbefizetési kötelezettség teljesítésére a társaság egyszemélyes 

tulajdonosát Békés Város Önkormányzatát határozza meg. A 

pótbefizetés mértéke 630.000,- Ft, mely pótbefizetés pénzbeli 

vagyoni hozzájárulás formájában, a Kft bankszámlájára történő 

átutalás formájában valósul meg. A pótbefizetési kötelezettség 

teljesítése: 2016. augusztus 29. napja. A pótbefizetési 

kötelezettség fedezete a kötvény forrás maradványát tartalmazó 

célszámla. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A DAREH Társulással kötendő feladat-ellátási szerződés 

 

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 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 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 

247/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nem ruházza át a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontja 

szerinti hulladékgazdálkodási feladat ellátásának jogát a Dél-

Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
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Célzó Önkormányzati Társulásra (a továbbiakban: DAREH 

Társulás) és ennek értelmében nem köt feladat-ellátási 

szerződést e közszolgáltatás tárgyában a DAREH Társulással. 

2. A képviselő-testület abban az esetben tárgyalja újra a 

fenti feladat átruházásának kérdését, amennyiben a DAREH 

Társulás a Taggyűlése által elfogadott „vegyes üzemeltetési 

modell” szerint folytatja a működését és alakítja ki a 

hulladékgazdálkodás üzemeltetésének rendszerét, 

munkaszervezete útján kidolgozza a jelenlegi közszolgáltatók 

üzemeltetésben való közreműködésének lehetőségeit. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban 

foglaltakat a DAREH Taggyűlésen képviselje. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

   

NAPIREND TÁRGYA:  TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási 

együttműködések” elnevezésű pályázat benyújtása 

 

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: Az önkormányzat 300 millió forintra pályázik. Ez Járási feladat 

lesz, de Békésnek kell pályáznia.  

 

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 

248/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött 

arról, hogy a TOP-5.1.2-15  kódszámú, „Helyi foglalkoztatási 

együttműködések” pályázati felhívásra támogatási kérelmet 

nyújt be konzorciumi tagként a Békés Megyei 

Kormányhivatallal, mint konzorcium vezetővel, közös 

konzorciumban a járásszékhelyeknek biztosított források 

igénybevétele céljából. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

konzorciumi megállapodás aláírására, valamint arra, hogy a 

pályázat benyújtásával kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 

 

Határidő: a pályázat benyújtása: legkésőbb 2016. 08. 31-ig. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  Támogatás igény benyújtása zártkerti revitalizációs programra 

 

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: A megkezdett zártkerti programot kívánják folytatni. 10 millió 

forintot lehet nyerni kertvásárlásra, eszközök beszerzésére.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot ezzel a kiegészítéssel 

 

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 

249/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata a Tanyafejlesztési Program 

előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi 

igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29) FM 

rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghirdetett 4. 

célterületre, zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú 

revitalizációját szolgáló program megvalósítására 

benyújtott támogatási kérelmet - amely az adott település 

mezőgazdasági, közösségi jelenét erősíti - jóváhagyja. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Civil szervezetek támogatása 

 

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 tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. A Civil Tanács döntött a források felosztásáról, javasolja, hogy ezen a 

képviselő-testület ne változtasson. 

 

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:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

250/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

1./ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

1. mellékletét képező „Civil szervezetek támogatása” című táblázat 

szerinti összegekkel – Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

rendeletében megállapított civil szervezetek működési támogatása 

keret terhére – támogatja a városban működő civil szervezeteket. 

2./Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek szerint támogatásban 

részesített szervezetekkel szerződést kössön a támogatások 

felhasználásáról azzal, hogy a támogatottaknak 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. 

3./A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV.  

törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezett beszámoló 

meglétének igazolása. 

 

Határidő:       értelem szerint  

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Városgondnokság 2016. évi költségvetésének, valamint 

az Önkormányzat létszámkeretének módosítása 

 

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 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 

251/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete a Békési 

Városgondnokság 2016. évi költségvetését a következők szerint 

módosítja: 

a) az engedélyezett létszámkeretét végleges álláshely 

megszűnése miatt 25 fővel csökkenti, 

b) a személyi juttatások előirányzatából 2.317 EFt-ot, a 

munkáltatót terhelő járulékok előirányzatából 626 EFt-ot, a 
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működési költségvetés támogatása bevételi előirányzatából 

2.943 EFt-ot zárol, 

c) a személyi juttatások előirányzatából 18.616 EFt összeg, 

a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatából 5.026 EFt 

összeg átcsoportosítását engedélyezi a dologi kiadások 

előirányzatához. 

 

2. Békés Város Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri 

Hivatal 2016. évi költségvetését a következők szerint módosítja: 

a) az engedélyezett létszámkeretet 2 fővel megnöveli, 

b) a személyi juttatások előirányzatát 2.317 EFt összeggel, 

a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 626 EFt, működési 

költségvetés támogatása bevételi előirányzatát 2.943 EFt-t 

összeggel megnöveli. 

 

3. Békés Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

létszám keretét 2 fővel megnöveli. 

4. Békés Város Képviselő-testülete elrendeli az 1-3. pontokban 

hozott döntéseinek átvezetését az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 6/2016. (III.03.) rendeletén 2016. 06. 30-i 

hatállyal. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Puskaporos tó halászati joga 

 

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 Békési Horgász Egyesület is örömmel üzemeltetné a tavat. 

Jelenleg van saját üzemeltetésű vizük, de ezt is vállalnák.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Többen is jelentkeztek az üzemeltetésre. Tárgyalásos úton 

igyekeznek kiválasztani a legmegfelelőbbet.  

 

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 

252/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy Minya Gábor (5630 Békés, Darab u. 1. ) 

a halászati jog haszonbérbe adására vonatkozó jogát a 3720 alatt 
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felvett, Puskaporos tó megnevezésű ingatlan kapcsán 2017. 

augusztus 31. napját követően nem kívánja tovább folytatni.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert, hogy a Puskaporos tó 

megnevezésű ingatlan további hasznosítására vonatkozóan 

keressen megfelelő haszonbérlőt. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázat értékelése 

 

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 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 

253/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Vállalkozói Alap felhasználására kiírt pályázati felhívásra 

Kocsor László őstermelő (5630 Békés, X. ker. Tanya 135 

által benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Vállalkozói Alap felhasználására kiírt felhívásra Kocsor 

László (5630 Békés, X. ker. Tanya 135.) pályázót a 

kiírásnak megfelelő célokra 3.500.000,- Ft kamatmentes 

kölcsönben részesíti. A támogatás folyósításának feltétele a 

pályázati kiírásban is rögzített fedezeti ingatlan, valamint 

kézfizető kezesek megléte.  

3. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza Békés 

Város polgármesterét a mellékletben szereplő vállalkozói 

alap újbóli kiírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:     Balázs László bizottsági elnök 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje 

 

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

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez a pályázat minden évben kiírásra kerül. 300.000,- Ft önerőt 

kell biztosítani.  
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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 

254/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 

Turisztikai Központ 2016. évi érdekeltségnövelő 

támogatására kiírt pályázathoz az intézmény 

költségvetésében jóváhagyott összegen felül 300.000,- Ft 

önerőt biztosít műszaki, technikai eszközök beszerzésére az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének fejlesztési 

céltartaléka terhére. A képviselő-testület vállalja, hogy a 

pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott 

összeget a kulturális központ rendelkezésére bocsátja 

technikai, műszaki eszközök gyarapítása céljára. 

 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

valamennyi jognyilatkozat megtételére, aláírására. 

 

Határidő:       intézkedésre azonnal   

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési 

eljáráson részvétel 

 

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 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: 9 fő  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

255/2016. (VI. 30.) határozata:  

 

I.  

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
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hozzájárul, hogy a jelenleg érvényben lévő földgáz energia 

szállítására kötött szerződés közös megegyezéssel 

megszüntetésre kerüljön 2017. január 1. 06:00 CET 

időpontban a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársasággal (4200 Hajdúszoboszló, 

Rákóczi u. 184. szám). 

II.  

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

nyilatkozik, hogy a közös gázbeszerzésre a tagságát 

fenntartja. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a tagság fenntartási 

nyilatkozat, továbbá a beszerzési eljárás során kiválasztott 

ajánlattevővel a szállítási, valamint a Sourching Hungary 

Kft-vel kötendő szerződést módosító okirat aláírására, 

valamint arra, hogy a közös földgázbeszerzés ügyében 

eljárjon. 

 

Határidő:       intézkedésre azonnal   

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. 

(VIII.26.) 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 tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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 

18/2016. (VII. 04.) 

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

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT 

ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL 

szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

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 229/2016. (VI. 30.) 

határozatával elrendelt   z á r t   ü l é s   tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 

ülésterem elhagyására.  
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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: Megkérdezi Rácz Attila képviselőt, hogy elfogadja-e a V/1. 

választ?  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A válaszokat elfogadja. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel Dr. Gosztolya Ferenc képviselő nincsen jelen, így a soron 

következő képviselő-testületi ülésen kérdezi meg. 

 

Megkérdezi Pásztor János képviselőt, hogy elfogadja-e a V/3. választ?  

 

PÁSZTOR JÁNOS képviselő: A válaszokat elfogadja. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Polgármester úrnak írásban benyújtotta kérdéseit. 

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Az Ibrányi körzetben nincsen szelektív hulladékgyűjtő. 

Tervezik-e ennek pótlását?  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Az átereszek kitakarításával kapcsolatban elmondja, hogy 

nem lenne szerencsés mindenkinek kitakarítani. Hiszen akik eddig megcsinálták ezek után 

azok sem fogják. A Lakosok igyekezzenek a szűk környezetüket rendben tartani.  Egy átereszt 

egy lakó ki tud takarítani. Ez elvárható munka.   

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: A Mátra utcán, hétvégén amikor többen vannak a 

Fürdőben, akkor kialszik a gáz a lakásban. Valószínűleg ennek a fürdő lehet az oka. Kérné, 

hogy ennek nézzenek utána. A Rendelőintézet beázásáról pedig tudomása szerint már 

tájékoztatták a polgármesteri hivatalt. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Ő maga is az öngondoskodás híve, de azok akik nem tudják ezt 

kitakarítani azoknak segíteni kell.  

 

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   


