
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. július 30-án, a Városháza Nagytermében 
(Békés, Petıfi u. 2. sz.)  tartott rendkívüli ülésérıl.  
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos  
 Julianna, Mucsi András, Tóth Attila, Dr. Pásztor Gyula,  
 Belleli Lajos, Pataki István, Szalai László, Dr. Gosztolya Ferenc, 
 Dr. Rácz László, Dr. Farkas István képviselık 
 
 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı  
 Tárnok Lászlóné aljegyzı  
 Dr. Balázs István ügyvéd 
 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 
 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetıje 
 Gál András Mőszaki Osztály vezetıje 
 Dr. Csarnai Judit Hatósági Osztály vezetıje 
 Csökmei László Erik városi fıépítész 
 Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó 
 Dr. Farkas László jogi munkatárs 
 Gyebnár Péter, Sápi András, Tóth Mariann a Polgármesteri Hivatal 
 munkatársai, meghívottak 
 
Igazoltan távolmaradt: Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor,  
 Mészáros Sándor, Vámos László, Miklós Lajos képviselık 
 
Az ülés kezdésének idıpontja:  16.00 h 
 
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester:  Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselık többsége, 12 
képviselı jelen van.  
 
Javasolja a meghívó szerint kiküldött napirendi pontok megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, 
hogy tárgyalják meg a IV/8. sorszámmal most kiosztásra került új elıterjesztést is, melynek 
tárgya a Kırösi Cs. S. u. 16. sz. alatti ingatlan megvásárlása, illetve a IV/6. sorszámú 
elıterjesztéshez készült egy kiegészítés, amely szintén most került kiosztásra a képviselık 
részére.  
 
Javasolja továbbá, hogy a IV/6. sorszámú, a Békési Férfi Kézilabda Kft tıkeemelésére 
vonatkozó elıterjesztést tárgyalják meg elsı napirendi pontként, mivel a szakértıként 
meghívott Dr. Balázs István ügyvédnek egyéb elfoglaltsága miatt el kell távoznia.  
 
Javasolja, hogy a IV/6-7-8. sorszámú elıterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják meg, mivel azok 
az önkormányzat vagyonával való rendelkezést tartalmaznak, és a nyilvános tárgyalás üzleti 
érdeket sérthet, melyet szavazásra bocsát.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
316/2008. (VII. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. július 30-i 
rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat zárt ülésen 
tárgyalja:  
 
IV/6. sorsz.: A Békési Férfi Kézilabda Kft tıkeemelése 
IV/7. sorsz.: Elıvásárlási jogról való lemondás 
IV/8. sorsz.: Kırösi Cs. S. u. 16. sz. alatti ingatlan 
              megvásárlása 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a napirend elfogadására vonatkozó 
javaslatot az elızıekben elıterjesztettek, illetve a hozott döntés figyelembevételével.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
317/2008. (VII. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. július 30-i rendkívüli ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1.) A Békési Férfi Kézilabda Kft. tıkeemelése 
 Zárt ülésen   

Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
 

2.) Békés megyei belvízprogram folytatása  
 Elıterjesztı:   Izsó Gábor polgármester 
 
3.) Pályázat benyújtása esélyegyenlıségi program  

végrehajtásának támogatására 
 Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
 
4.)  Kerékpárút építésére pályázat benyújtása 
 Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
 
5.) Kerékpárút szélesítésére pályázat benyújtása 
 Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
 
6.) Közmunka programra pályázat benyújtása  

  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
 

7.) Elıvásárlási jogról való lemondás  
 Zárt ülésen 

  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
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8.) Kırösi Cs. S. u. 16. sz. alatti ingatlan megvásárlás 
  Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester 
  Zárt ülésen 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a 316/2008. (VII. 30.) és 317/2008. (VII. 30.) 
számú határozatokkal elrendelt  z á r t  ülés tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 
ülésterem elhagyására.  
 
A zárt ülésrıl az SZMSZ-ben meghatározottak szerint külön jegyzıkönyv készült.  
 
A zárt ülés befejezése után a testület  n y í l t  ülésen folytatja munkáját az elfogadott 
napirendnek megfelelıen.  
 
NAPIREND TÁRGYA: Békés megyei belvízprogram folytatása 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta, és 
támogatta az elıterjesztést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
320/2008. (VII. 31.) számú határozata: 

 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete részt vesz a 

„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETİBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési 
program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) címő 
projektben, melynek összköltsége 2.235.290.000,- Ft, ebbıl igényelt támogatás 
1.899.997.000,- Ft, az önerı 335.294.000,-Ft. 

Megbízza a Békés Megyei Önkormányzatot, hogy a továbbiakban is lássa el a 
projektgazda szerepét. 

Visszavonhatatlan fizetési garanciát vállal a belvízprogram elıkészítéséhez szükséges, 
elızetesen kiszámított, az adott településen elvégzendı munkával arányos költségek, valamint 
a kivitelezési munkák önerejének fedezetére. 

Projekt nyertesség esetén Békés belterületén végzendı építési munkák költsége 
253.934.000,-Ft, ebbıl támogatás 215.844.000,- Ft, az önkormányzat saját erı része 
38.090.000,-Ft, melyet 2009. évi költségvetésében biztosít. 

Elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt nyertessége esetén – a partnerség 
elve alapján – a projektben érintett önkormányzatokkal konzorcionális megállapodást köt, 
amelyben pontosításra és részletes szabályozásra kerülnek a megvalósítás költségei, azok 
forrásai, valamint az, hogy a létrehozott belterületi vízrendezési létesítmények az érintett 
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települési önkormányzat tulajdonába kerülnek és üzemeltetésükrıl is az adott települési 
önkormányzat gondoskodik. 

 2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a „BELVÍZRENDEZÉS AZ 
ÉLHETİBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a 
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) címő projekt EU Önerı Alap 
támogatására pályázatot nyújt be. A településre esı 253.934.000,-Ft beruházási 
összköltségéhez szükséges saját erı, 38.090.000,-Ft 60%-os, 22.854.000,-Ft-os támogatását 
megigényli. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 
 
NAPIREND TÁRGYA: Pályázat benyújtása esélyegyenlıségi program  
 végrehajtásának támogatására 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta, és 
támogatta a pályázat benyújtását.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
321/2008. (VII. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a TÁMOP-3.3.2./08/2 
pályázati kiírásra pályázatot ad be, és az oktatási 
szakfeladat terhére Békés Város Közoktatási 
Esélyegyenlıségi Tervének elkészítésével és a TÁMOP-
3.3.2./08/2 pályázat megírásával az EURON Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft-t bízza meg 730.000,- Ft+ÁFA összegben. 
 
Határidı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
 
 
NAPIREND TÁRGYA: Kerékpárút építésére pályázat benyújtása 
 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta, és 
támogatta a pályázat benyújtását.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
322/2008. (VII. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a GKM, 
ÖTM, IRM, KvVM, PM és a Regionális Fejlesztési 
Tanácsok által meghirdetett kerékpárutak fejlesztésének 
támogatására a GKM Útpénztár terhére az 1,2,3 
számjegyő országos utak mentén közlekedésbiztonsági 
célú önálló kerékpárutak építésére. A pályázat tárgya a 
470. sz. közút mentén a Békéscsaba-Békés kerékpárutat és 
a belterületi kerékpárút-hálózatot összekötı szakasz 
építése.  
A beruházás bruttó bekerülési költsége 67 850 000 Ft, a 
megpályázott támogatás 57 672 500 Ft, az összköltség 85 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 10 177 500 Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete 2009. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Határidı:        pályázat beadására 2008. július 31. 
Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 

 
 
NAPIREND TÁRGYA: Kerékpárút szélesítésére pályázat benyújtása 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta, és 
támogatta a pályázat benyújtását.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
323/2008. (VII. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a GKM, 
ÖTM, IRM, KvVM, PM és a Regionális Fejlesztési 
Tanácsok által meghirdetett kerékpárutak fejlesztésének 
támogatására a Békés, Rákóczi utcai kerékpárút 
szélesítése, felújítása tárgyban. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 14 520 000 Ft, a 
megpályázott támogatás 5 082 000 Ft, az összköltség 35 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 65 % saját erıt, 9 438 000 Ft-ot 
Békés Város Képviselı- testülete 2009. évi 
költségvetésében biztosítja. 



 6 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete vállalja a 
pályázott szakasz fenntartását és karbantartását a 
fenntartási idıszakban. 
 
Határidı:        pályázat beadására 2008. július 31. 
Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 

 
 
NAPIREND TÁRGYA: Közmunka programra pályázat benyújtása 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta, és 
támogatta a pályázat benyújtását.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
324/2008. (VII. 31.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
megpályázza a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
által meghirdetett „Terület- és Régiófejlesztési 
Célelıirányzat (TRFC)” keretében a helyi 
közmunkaprogramot.  
A beruházás bruttó bekerülési költsége 10.000.000,-Ft, a 
megpályázott támogatás 9.500.000,-Ft, az összköltség 95 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 5 % saját erıt 500.000,-Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete 2008. évben a 
kamatbevételek többletébıl, a 2009-re áthúzódó saját 
forrás összegét pedig a 2009. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
Határidı:        intézkedésre azonnal 
Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 

 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel nyílt ülésen tárgyalandó további napirendi pont nincs, 
bejelenti, hogy a testület   z á r t   ülésen folytatja munkáját az elfogadott napirendnek 
megfelelıen. A testület nyílt ülését berekeszti. 
 
A zárt ülésrıl az SZMSZ-ben meghatározottak szerint külön jegyzıkönyv készült.  
 

K. m. f. 
 
 

  Izsó Gábor     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
  polgármester       jegyzı  


