
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. július 28-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, 

Mucsi András, Rácz Attila, Koppné Dr. Hajdú Anikó, Dr. Gosztolya Ferenc, 

Pásztor János, Dr. Seres István képviselők 

  

 Tárnok Lászlóné jegyző 

 Dr. Tari Béla aljegyző 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 

Igazoltan távol: Barkász Sándor, Balázs László  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 17.00 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 

271/2016. (VII. 28.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2016. július 28-i soron 

kívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

NAPIRENDI PONTOK:    

1. Beépítésre szánt terület térítésmentes átadása Magyar Állam 

részére 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

2. TOP 4.3.1-15. - Leromlott városi területek rehabilitációja pályázat 

benyújtása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beépítésre szánt terület térítésmentes átadása Magyar Állam 

részére 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 
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MUCSI ANDRÁS képviselő, a Pénzügyi Bizottság levezető elnöke, az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Az előterjesztést mind a két bizottság 

megtárgyalta 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 – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

272/2016. (VII. 28.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3777/4 helyrajzi 

számú, kivett állami terület II. megnevezésű és művelési ágú 

ingatlant az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29.) önkormányzati rendelet szerint 

forgalomképessé nyilvánítja.  

 

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

a 3777/4 helyrajzi számú, kivett állami terület II. megnevezésű és 

művelési ágú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes 

vagyonátadása megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 108. § (3) bekezdésében 

foglaltaknak. Nem veszélyezteti a kötelezően ellátandó feladatok 

ellátását, az ingatlan a köznevelési feladatok, vagy ezek 

finanszírozási forrásának biztosítására, illetve az Önkormányzat 

költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

 

3) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/1 tulajdoni 

hányadát képező Békés belterület 3777/4 helyrajzi számú, kivett 

állami terület II. megnevezésű és művelési ágú ingatlant a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 108. § (2) bekezdése alapján a büntetés végrehajtási 

szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény  

1. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladat ellátásának 

elősegítése végett ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja. 

 

4) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ingyenes 

vagyonátadás kapcsán érintett ingatlan értékbecslését a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. § (4) bekezdés szerinti 

piaci érték megállapításához független értékbecslővel elkészíttette, 

és azt a határozathoz mellékelt formában elfogadja.  

 

5) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2015 (II.04.) önkormányzati rendelet 18. § 

e) pontja alapján felhatalmazza Békés Város Polgármesterét, hogy 

az ingyenes vagyonátruházás kapcsán szükséges minden 

jognyilatkozatot megtegyen.  

Határidő: értelem szerint  
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Felelős:          Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: 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 

20/2016. (VII. 28.) 

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

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 

SZABÁLYAIRÓL 

 

szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  TOP 4.3.1-15. – Leromlott városi területek rehabilitációja 

pályázat benyújtása  

 

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

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, a Pénzügyi Bizottság levezető elnöke: A bizottság megtárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés, hozzászólás. Mivel 

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 

273/2016. (VII. 28.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 4.3.1-15 

kódszámú Leromlott városi területek rehabilitációja felhívásra 

„Békés, leromlott városi területek rehabilitációja” címmel az 

alábbiak szerint: 

I.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei: Békés város 1. sz. 

szegregátuma és Ibrány városrész. 

I.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 

488.632.500,-Ft. 

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

488.632.500,-Ft. 

I.4. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0 Ft. 
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a TOP-4.3.1-15 pályázat vonatkozásában a 

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. 

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a TOP-4.3.1-15 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 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további tárgyalandó napirend nincsen az ülést bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                   jegyző   


