
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. május 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.  
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor, 
 Vámos László,Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András,  
 Miklós Lajos, Tóth Attila, Belleli Lajos, Szalai László,  
 Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Rácz László, képviselık 
 
 Tárnok Lászlóné aljegyzı  
 Váczi Julianna gazdálkodási osztályvezetı 
 Gál András mőszaki osztályvezetı 
 Dr. Farkas László jogi munkatárs 
 Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó 
 Nagy József a polgármesteri hivatal munkatársa 
  
Az ülés kezdésének idıpontja: 16.00 h 
 
Igazoltan távolmaradt: Erdıs Norbert alpolgármester, Vámos László, Dr. Farkas István  
 Dr. Pásztor Gyula, Mészáros Sándor képviselık 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselık többsége, 12 
fı jelen van. 
 
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 5. 
sorszámmal tárgyalják meg a Békés Tourist Kft-ben lévı üzletrész értékesítésére vonatkozó 
elıterjesztést is.  
 
Elsıként szavazásra bocsátja az 5. sorszámú napirendi pont napirendre történı felvételére 
vonatkozó javaslatot. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
187/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. május 13-i 
rendkívüli ülése napirendjére 5. sorszámmal felveszi a 
Békés Tourist Kft-ben lévı üzletrész értékesítésére 
vonatkozó elıterjesztést.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A most napirendre felvett 5. sorszámú elıterjesztésnél szavaznia 
kell arról a testületnek, hogy nyílt, vagy zárt ülésen kívánja tárgyalni. A maga részérıl a nyílt 
ülésen való tárgyalást javasolja, melyet szavazásra bocsát.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

188/2008. (V. 13.) számú határozata: 
 

Békés Város Képviselı-testülete a 2008. május 13-i 
rendkívüli ülése napirendjére 5. sorszámmal felvett, a 
Békés Tourist Kft-ben lévı üzletrész értékesítésére 
vonatkozó elıterjesztést nyílt ülésen tárgyalja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti határozatok figyelembevételével szavazásra bocsátja az 
ülés napirendjére vonatkozó javaslatot.   
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
189/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. május 13-i 
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1.) Szociális étkeztetés kistérségi ellátására kötött 
 megállapodás módosítása 
 Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester  
 
2.) Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem 
 Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester  
 
3.) Decentralizált pályázatok 
 Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester  
 
4.)  Vállalkozói Alap felhasználása 
 Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester  
 
5.)  Békés Tourist Kft-ben lévı üzletrész értékesítés 
 Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA: Szociális étkeztetés kistérségi ellátására kötött megállapodás 
 módosítása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
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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 
190/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
143/2008. (IV.17.) és a 173/2008. (IV.30.) számú 
határozatokkal elfogadott megállapodást, mely szerint a 
szociális étkeztetés alapszolgáltatási feladatot Békés Város és 
Tarhos Község Önkormányzatai a Békési Kistérségi 
Társulásban intézményfenntartó társulási formában látják el, 
az alábbiak szerint módosítja: 
1./ A megállapodás 9. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a 
költségvetésben meghatározott pénzügyi hozzájárulás 
összegét, a társulás döntésének megfelelıen a feladat és 
hatáskör gyakorlásával megbízott azonnali beszedési 
megbízást bocsát ki a számlavezetı pénzintézet felé, a 
fennálló tartozás erejéig. Amennyiben a végrehajtás nem 
vezet eredményre, úgy kezdeményezni kell a társulásból való 
kizárást. 
A társulásban foglalkoztatott személyek alkalmazásának 
feltételeire az irányadó ágazati központi jogszabályok 
szakmai elıírásait kell alkalmazni. Az intézményvezetı 
feletti munkáltatói jogokat Békés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete gyakorolja. 
2./ A megállapodás 11. pontja az alábbiak szerint módosul. 
A szakmai ellenırzés jogát a fenntartói jogokat gyakorló 
Békés Város Önkormányzata gyakorolja. 
 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
 
NAPIREND TÁRGYA: Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
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 
191/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata és Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Békés város gesztorságával közös 
pályázatot nyújt be a Közlekedés Operatív Program 
KÖZOP-2008-3.2. „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. 
felhívásra bruttó 154.870.000,-Ft elnyerésére. A pályázat 
tárgya a 470-es számú országos közút mentén a két város 
közötti külterületi közlekedésbiztonsági célú kerékpárút 
hiányzó szakaszának megépítése. 
A támogatás intenzitása az elismerhetı költségek 85 %-a. 
A beruházás bekerülési költsége bruttó 182.200.000,-Ft, 
Békés Városát terhelı saját erı mértéke bruttó 3.000.000 
Ft, melybıl a 2008. évi költségvetésében bruttó 
1.200.000,-Ft-ot a pályázati céltartalék keretbıl, bruttó 
1.800.000,-Ft-ot pedig a 2009. évi költségvetésében 
biztosít. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

 
 
NAPIREND TÁRGYA: Decentralizált pályázatok 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Most kapták meg kiegészítésként a képviselık a határozati 
javaslatokat, amelyben az elızetes szóbeli információval ellentétben öt pályázat szerepel. 
Tekintettel arra, hogy a LEKI-ben létszámarányosan szétosztott támogatási lehetıség kb. 80 
millió Ft, ami Békés városára jut a 160 millió Ft-os kistérségi keretbıl, hogy ezt a 80 milliót 
megfelelıen lefedezzük, illetve még tartalék pályázatunk is legyen. Összesen, ha mindegyik 
pályázat nyer, akkor 39.451.481,- Ft saját erı kell.  
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság már a kiegészítés 
szerint megtárgyalta az elıterjesztést. Gál András osztályvezetı pontosította a 2. sz. határozati 
javaslatot, mely szerint a Dánfoki utca felújítása és szélesítése esetében plusz 5% saját erı 
szükséges a tulajdonviszonyok miatt, mert olyan területeket is érint, amely a Vízügyi 
Igazgatóságé, így kb. 1.200 eFt-tal több lesz a saját erı. Ezt figyelembe véve mind a 10 pontot 
elfogadásra javasolják a képviselı-testületnek. 
 
K é r d é s e k    -    é s z r e v é t e l e k : 
 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A 8. pontban szerepel a dánfoki szabadstrand kialakítása, míg a 
bérlı ugyanezt vállalta a pályázatában. Kérdése, hogy a bérlınél el lehet-e érni majd azt, hogy 
a békésiek számára ingyenes legyen a strand? Ugyanis a bérlı a kialakítás fejében bérleti díjat 
kíván szedni. Megkötötték-e már a szerzıdést? Ha nem, akkor erre valamilyen módon utalni 
kell a szerzıdésben.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: A bérleti szerzıdést megkötötték. Megkéri Váczi Julianna 
gazdálkodási osztályvezetıt, hogy ismertesse, milyen feltételekkel kötötték meg a szerzıdést.  
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VÁCZI JULIANNA  osztályvezetı: A szerzıdés megkötésének idıpontjában még ezek az 
információk nem álltak rendelkezésükre. Több mint egy hete aláírták a szerzıdést. Ezért azt 
utólag kell majd módosítani.  
 
Pontosítani szeretné a határozati javaslatokat. Az 5-10. pontok esetében a forrás megjelölését 
fejlesztési hitelre kéri módosítani.  
 
TÓTH ATTILA  képviselı: A legutóbbi Egészségügyi Közlönyben olyan szigorú kitételek 
jelentek meg a szabadstrandokkal, fürdıkkel kapcsolatban, hogy az önkormányzat, illetve a 
bérlı rendelkezésre álló forrásokat nagyon kevésnek tartja ehhez. Kételyei vannak mind a 
feltételek biztosítása, mind afelıl, hogy az ÁNTSZ egyáltalán ad-e erre engedélyt. Ezért elıbb 
tanulmányozzák át, hogy mit tudnak megvalósítani.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri Gál András osztályvezetıt, hogy ismertesse, mit 
tartalmaz pontosan a dánfoki pályázat?  
 
GÁL ANDRÁS osztályvezetı: A dánfoki szabadstrand kialakítása a jelen pályázatban a 
következıket tartalmazza: a mederrész kotrása, új homokkal való ellátás mindkét oldalon, 
kerítéssel körbekerítés, helyiség kialakítása öltözı, wc, zuhanyzó céljára, csúszda, egyéb 
kötelezı felszerelések, egy híd kerülne megépítésre a túloldalra, sportolási lehetıségként 
strandröplabda és egyéb pályák, napozó ágyak, eszközök, csónak, illetve a vízszint bizonyos 
tartása miatt egy fenékküszöb építése az elvezetı oldalra. Egyébként ismerik a szabad 
vizekben való fürdızésre vonatkozó jogszabályt, amely ez évben lépett hatályba. Fürdımester 
nem biztos, hogy kell, viszont a vízminıség szigorú feltételeknek kell, hogy megfeleljen. 
Idényenként három vízmintát kell venni, eddig csak egyet kellett.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai úr kérdésére azt tudja válaszolni, hogy véleménye szerint 
nem befolyásolja a mostani pályázatot a dánfoki üzemeltetési szerzıdés.  
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Várják meg, hogy egyáltalán nyernek-e a 
pályázaton, és majd utána térjenek vissza erre a kérdésre.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezzel egyetért. Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott 
el, elsıként szavazásra bocsátja a forrásmegjelölésre vonatkozó módosító javaslatot, mely 
szerint az 5-10-ig sorszám alatt szereplı határozati javaslatokban a saját erı forrását 
fejlesztési hitelben jelöljék meg. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
192/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Decentralizált 
pályázatokra vonatkozó határozati javaslatok közül az 5-
10-ig sorszám alatt szereplı pályázatok esetében a saját 
erı forrásául a fejlesztési hitelt jelöli meg.  
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
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IZSÓ GÁBOR  polgármester: Szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatokat 
egyben azzal, hogy az egyes pontok külön határozatban szerepeljenek.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
193/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a helyi 
önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására (HÖF-
CÉDE). A pályázat célja a Kossuth 23. tömbbelsıben 
játszótér kialakítása. A beruházás bruttó bekerülési költsége 
4.833.685,-Ft, a lehívni kívánt támogatás az összköltség 80 
%-a, 3.866.948,-Ft. 
A pályázathoz szükséges 20 % saját erıt 966.737,-Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete fejlesztési hitelbıl biztosítja. 
 
Határidı:  pályázat benyújtására kiírás szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
194/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált 
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat-felújítása” támogatására (DARFT-
TEUT) a Dánfoki utca felújítása és szélesítése tárgyban 45 
%-os támogatás mellett. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 23.745.240,-Ft, a 
megpályázott támogatás 10.685.358,-Ft, az összköltség 45 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 55 % saját erıt 13.059.882,-Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete fejlesztési hitelbıl 
biztosítja. A saját erıbıl 1.187.262,-Ft az állami tulajdont 
érintı burkolatfelújítás, melyre pályázati forrást nem 
igényel. 
 

Határidı:  pályázat benyújtására kiírás szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

 
 



 7 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
195/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált 
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat-felújítása” támogatására (DARFT-
TEUT) a Sas utca felújítása és szélesítése tárgyban 50 %-
os támogatás mellett. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 8.255.600,-Ft, a 
megpályázott támogatás 4.127.800,-Ft, az összköltség 50 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 50 % saját erıt 4.127.800,-Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete fejlesztési hitelbıl 
biztosítja. 
 
Határidı:  pályázat benyújtására kiírás szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
196/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált 
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat-felújítása” támogatására (DARFT-
TEUT) a Lengyel Lajos utca Kecskeméti út és körtöltés 
közötti szakaszának felújítása tárgyában 50 %-os 
támogatás mellett. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 6.618.600,-Ft, a 
megpályázott támogatás 3.309.300,-Ft, az összköltség 50 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 50 % saját erıt 3.309.300,-Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete fejlesztési hitelbıl 
biztosítja. 
 
Határidı:  pályázat benyújtására kiírás szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
197/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a HÖF-LEKI (a 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatását 
szolgáló fejlesztések támogatásának) elnyerésére a 
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Malomasszonykerti új lakóövezet ivóvízhálózatának 
kiépítésére 80 %-os támogatás mellett. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 20.685.600,-Ft, a 
megpályázott támogatás 16.548.480,-Ft, az összköltség 80 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 20 % saját erıt 4.137.120,-Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete fejlesztési hitelbıl 
biztosítja. 
 
Határidı:  pályázat benyújtására kiírás szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
198/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a HÖF-LEKI (a 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatását 
szolgáló fejlesztések támogatásának) elnyerésére a 
Krisztina-zugi út felújítására 80 %-os támogatás mellett. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 8.248.320,-Ft, a 
megpályázott támogatás 6.598.656,-Ft, az összköltség 80 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 20 % saját erıt 1.649.664,-Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete fejlesztési hitelbıl 
biztosítja. 
 
Határidı:  pályázat benyújtására kiírás szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
199/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a HÖF-LEKI (a 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatását 
szolgáló fejlesztések támogatásának) elnyerésére az 
ONCSA-i szennyvízvezeték kiépítésére 80 %-os 
támogatás mellett. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 19.350.000,-Ft, a 
megpályázott támogatás 15.480.000,-Ft, az összköltség 80 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 20 % saját erıt 3.870.000,-Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete fejlesztési hitelbıl 
biztosítja. 
 



 9 

Határidı:  pályázat benyújtására kiírás szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
200/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a HÖF-LEKI (a 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatását 
szolgáló fejlesztések támogatásának) elnyerésére a 
Dánfoki szabadstrand kialakítására 80 %-os támogatás 
mellett. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 23.544.000,-Ft, a 
megpályázott támogatás 18.835.200,-Ft, az összköltség 80 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 20 % saját erıt 4.708.800,-Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete fejlesztési hitelbıl 
biztosítja. 
 
Határidı:  pályázat benyújtására kiírás szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
201/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a HÖF-LEKI (a 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatását 
szolgáló fejlesztések támogatásának) elnyerésére a Békési 
Piac parkolóhely-bıvítésére 80 %-os támogatás mellett. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 10.843.200,-Ft, a 
megpályázott támogatás 8.674.560,-Ft, az összköltség 80 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 20 % saját erıt 2.168.640,-Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete fejlesztési hitelbıl 
biztosítja. 
 
Határidı:  pályázat benyújtására kiírás szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
202/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a HÖF-LEKI (a 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatását 
szolgáló fejlesztések támogatásának) elnyerésére a 
Szociális Szolgáltató Központ Jantyik u. 1. sz. épületének 
felújításával 80 %-os támogatás mellett. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 17.500.000,-Ft, a 
megpályázott támogatás 14.000.000,-Ft, az összköltség 80 
%-a. 
A pályázathoz szükséges 20 % saját erıt 3.500.000,-Ft-ot 
Békés Város Képviselı-testülete fejlesztési hitelbıl 
biztosítja. 
 
Határidı:  pályázat benyújtására kiírás szerint 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
 
NAPIREND TÁRGYA: Vállalkozó Alap felhasználása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és az írásos kiegészítés szerinti módosításokkal javasolják elfogadásra az 
elıterjesztett határozati javaslatot, amelynek az a lényege, hogy minden ilyen támogatási 
tervezetet elızetesen be kell mutatni pénzügyminiszternek, ezért ebben a kérdésben ma nem 
tudnak dönteni. Abban viszont igen, hogy alkalmasnak találják az anyagot arra, hogy a 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda számára ezt megküldjék.  
 
Két érdemi észrevétel érkezett, amely a lényeget nem befolyásolja. Az egyik az, hogy a 
tervezetben a csatolandó mellékletek túl szigorúnak tőnnek, mivel mindenrıl hiteles másolatot 
kell készíttetni. Ezzel nagyon megterhelnék a pályázókat, ezért azokat az adatokat, amelyek 
egyébként rendelkezésre állnak az önkormányzatnál, nem javasolják hiteles másolattal 
igazoltatni, esetleg nyilatkozatot kérjenek arról, hogy ezekkel az adatokkal az 
önkormányzatnál rendelkeznek.  
Javasolják továbbá, hogy a pályázati felhívásban szereplı azon kitételt, hogy a saját erı a 
beruházás értékének 20%-a legyen, ezt vagy csökkentsék 10%-ra, vagy vegyék ki. 
 
K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k : 
 
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Csatlakozik a bizottsági elnök által javasoltakhoz. A 
vállalkozói létet bizonyító okiratok elfogadhatók egyszerő másolatban is. Javasolja továbbá, 
hogy ne feltétlenül ıstermelıi igazolványt kérjenek, mert elıfordul, hogy az valakinek nincs, 
de attól még regisztrált termelı. Mindkettı legyen elfogadható.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsıként 
szavazásra bocsátja a módosító javaslatokat. Elıször azt, hogy a pályázati felhívásból töröljék 
azt a szövegrészt, hogy „Saját forrás: legalább a tervezett beruházás összértékének 20%-a.” 
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: (Szalai 
László képviselı nem szavazott) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
203/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Vállalkozói Alap 
felhasználására vonatkozó pályázati felhívás-tervezetbıl 
törli a következı szövegrészt:  
 

„Saját forrás: legalább a tervezett beruházás 
összértékének 20%-a.” 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja azon módosító javaslatot, hogy ne csak az 
ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezık, hanem a regisztrált termelık is részesülhessenek a 
támogatásban, illetve a pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek egyszerő 
másolatok formájában is benyújthatók legyenek. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
204/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Vállalkozói Alap 
felhasználására vonatkozó javaslattal kapcsolatban 
elfogadja azon módosító javaslatot, hogy ne csak az 
ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezık, hanem a regisztrált 
termelık is részesülhessenek a támogatásban, illetve a 
pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek 
egyszerő másolatok formájában is benyújthatók legyenek. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Észrevételezi, hogy ha kiveszik a saját erıt, az azután járó 
ÁFÁ-t vissza tudja igényelni a pályázó.  
 
VÁCZI JULIANNA  gazdálkodási osztályvezetı: Abból induljanak ki, hogy ha egy 
vállalkozás beruház, a beruházásának az összértéke, abban az esetben, ha az ÁFÁ-t vissza 
tudja igényelni, márpedig az esetek többségében erre lehetıség van, akkor az összérték 
mindenképpen a nettó érték lesz. Mivel eltérı módon ítélik meg az ıstermelıket, 
vállalkozókat, gazdasági társaságokat, ezért azt javasolja, hogy az ıstermelıhöz kellene 
igazítani a többit, hogy ne legyen kedvezıtlenebb helyzetben. Illetve meg lehet határozni, 
hogy amennyiben visszaigényli az ÁFÁ-t a vállalkozás, akkor a nettó értéket, amennyiben 
nem, akkor a bruttó bekerülési értéket vegyék figyelembe.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a fenti módosító javaslatot. 
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
205/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Vállalkozói Alap 
felhasználására vonatkozó javaslattal kapcsolatban 
elfogadja azon módosító javaslatot, hogy amennyiben 
visszaigényli az ÁFÁ-t a vállalkozás, akkor a nettó értéket, 
amennyiben nem, akkor a bruttó bekerülési értéket vegyék 
figyelembe.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a fentiekben elfogadott módosító javaslatok 
figyelembevételével az elıterjesztett támogatási tervezetet és pályázati felhívás-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
206/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Vállalkozói Alap 
felhasználására vonatkozó támogatási tervezetet és 
pályázati felhívás-tervezetet a 203-204-205/2008. (V. 13.) 
számú határozatokban foglalt módosítások 
figyelembevételével elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a kiegészítésben elıterjesztett határozati 
javaslatot. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
207/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a Vállalkozói Alap 
felhasználására összeállított és a jegyzıkönyv 1. számú 
mellékletét képezı támogatási tervezetet, valamint a 
jegyzıkönyv 2. számú mellékletét képezı részletes 
pályázati kiírást alkalmasnak találja a Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda számára történı megküldésre.  
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
 Váczi Julianna osztályvezetı 
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NAPIREND TÁRGYA: A Békés Tourist Kft-ben lévı üzletrész értékesítése 
 
MIKLÓS LAJOSm képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
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 
208/2008. (V. 13.) számú határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete elfogadja Békés Megye 
Képviselı-testületének ajánlatát, és névértéken eladja Békés 
Megye Önkormányzata Képviselı-testülete számára a Békés 
Tourist Idegenforgalmi Szolgáltató Kereskedelmi Kft-ben 
lévı 100.000,- Ft összegő (3,2 %-os tulajdonosi részesdést 
jelentı) üzletrészét. Békés Város Önkormányzata Képviselı-
testülete felhatalmazza a polgármestert az üzletrész 
eladásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a 
képviselık munkáját, a testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

  Izsó Gábor      Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  polgármester      jegyzı távollétében, helyette: 
 
 
 
 
        Tárnok Lászlóné 
                 aljegyzı 


