JEGYZİKÖNYV
Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 5-én tartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl.
Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester,
Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás,
Vámos László, Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András,
Miklós Lajos, Tóth Attila, Belleli Lajos, Szalai László,
Dr. Gosztolya Ferenc képviselık
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı
Dr. Baji Mihály aljegyzı
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetıje
Dr. Gebei Szabolcs Igazgatási Osztály vezetıje
Gál András Mőszaki Osztály vezetıje
Csökmei László Erik városi fıépítész
Dr. Takács Éva jogi munkatárs
Keresztesi Gáborné csoportvezetı
Nagy József csoportvezetı
Sápi András fıtanácsos
Zuba János MEREK

Igazoltan távolmaradt: Dr. Pásztor Gyula, Pataki István, Dr. Rácz László, Dr. Farkas István
képviselık
Az ülés kezdésének idıpontja:

16,00 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület soron kívüli ülése határozatképes, mivel a képviselık
többsége, 13 fı jelen van.
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 7.
napirendi pontként szóbeli elıterjesztésként vegyék fel a képviselıi tiszteletdíjról való
lemondás tudomásul vételét, és az összeg más célú felhasználását tárgyalják meg.
MUCSI ANDRÁS képviselı: A júliusi tiszteletdíjáról szeretne lemondani, és átutaltatni a
Békési Református Templomért Alapítványnak, ezt javasolja 7. napirendi pontként
megtárgyalni a mai ülésen.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Polgármester úr a múlt heti csütörtöki testületi ülésen
bejelentette, hogy összehívja a soron kívüli testületi ülést, és két napirendi pontot jelölt meg.
A tegnapi meghívóban viszont sokkal több napirendi pont szerepel. Kérdése a Jegyzı
Asszonyhoz, hogy megfelel-e ez az SZMSZ-ben foglaltaknak? Továbbá van olyan napirendi
elıterjesztés, amit csak ma kaptak meg. Hány nappal korábban kell kiküldeni a képviselıknek
az elıterjesztéseket és a meghívót az SZMSZ szerint?
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Mivel rendkívüli testületi ülésrıl van
szó, erre nem érvényesek a rendes testületi ülés összehívására vonatkozó határidık.
Polgármester úr meg tudja indokolni, hogy miért kerültek napirendre sürgısséggel ezek a
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napirendi pontok, illetve errıl éppen ezért kell most szavaznia a testületnek, hogy ezeket
napirendre veszi-e.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Semmi kifogása az ellen, hogy megtárgyalják ezeket
a napirendi pontokat. Ne töltsék most azzal az idıt, hogy mit ír ezzel kapcsolatban az
SZMSZ.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Azért gondolták felszaporítani az elıterjesztések sorát, mert
egy hónapon keresztül nem lesz testületi ülés, és a meghozandó döntések anyagi hátrányt
okoznának Békés városának, ha nem döntene róluk a testület.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Kéri a jegyzıt, írásban tájékoztassa arról, hogy a jelenleg
érvényes SZMSZ szerint mikor kell kiküldeni a rendkívüli testületi ülésre a meghívókat,
napirendi pontokat, elıterjesztéseket.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Természetesen írásban fogja
tájékoztatni errıl a képviselı urat.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: Meg kívánja jegyezni, hogy az elmúlt 8 évben nagyon sok
esetben elıfordult, hogy közvetlenül a testületi ülés elıtt kaptak 8-10-15 anyagot, amit akkor
láttak elıször. Akkor miért nem kérdezte meg ezt Szalai László képviselı úr?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja a napirendet az elızıekben elıterjesztettek szerint.
A képviselı-testület 13 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
227/2007. (VII. 5.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2007. július 5-i soron
kívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)

Békés Város Településszerkezeti tervének,
Békés Város Szabályozási Tervének és
Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Izsó Gábor polgármester
Elıterjesztı:

2.)

Békési Kistérségi Általános Iskola Dr.Hepp Ferenc
Tagiskola energiarendszerének átalakítása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester

3.)

Iskolai alapító okirat módosítása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester

4.)

Kerékpárút pályázatok
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester

5.)

Raktár sor 2. szám alatti ingatlan hasznosítása
Izsó Gábor polgármester
Elıterjesztı:
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6.)

Kovács István vásárlási kérelme
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester

7.)

Képviselıi tiszteletdíjról történı lemondás
tudomásul vétele, az összeg más célú felhasználása
Elıterjesztı:
Izsó Gábor polgármester

1.) Békés Város Településszerkezeti tervének, Békés Város Szabályozási Tervének és
Helyi Építési Szabályzatának módosítása
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 13 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
228/2007. (VII. 5.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Békés Város Szerkezeti
tervének, Békés Város Szabályozási tervének és Helyi
építési szabályzatának ismertetett módosítását, a 1997. évi.
LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdése szerinti, állami
fıépítésszel történı véleményeztetésre alkalmasnak tartja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
Csökmei László Erik városi fıépítész
2.) Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskola energiarendszerének
átalakítása
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
úgy javasolja elfogadni, hogy abban a kérdésben ne döntsenek most, hogy
kötvénykibocsátással vagy lízingkonstrukcióval történjen a finanszírozás. Errıl majd
aktualitásának megfelelı idıpontban döntsenek. Most fogadják el az energiarendszer
átalakítására vonatkozó javaslatot.
Kérdések

- észrevételek:

SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A bizottsági ülésen a mőszaki megvalósítással kapcsolatban
nem merült fel probléma. Amire elnök úr célzott, az elıterjesztésben nem volt finanszírozás
költsége és módja, és ez a mai napig nincs tisztázva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A finanszírozás módjáról a pénzügyi konstrukció
megtérülésének ismeretében, napi pénzügyi kondíciók mellett bölcsebben tudnak dönteni,
ezért javasolta a Pénzügyi Bizottság, hogy mivel nincsenek döntéskényszerben a finanszírozás
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módját illetıen, ráérnek ezt akkor eldönteni, amikor aktuálissá válik. A megvalósítást
elhatározták, melyre meg kell kezdeni a felkészülést. Ezért javasolja a határozati javaslatot a
következıképpen módosítani:
„Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc
Tagiskola energiarendszerét átalakítja. A átalakítás pénzügyi finanszírozásának módját a
finanszírozás megkezdése elıtt az adott idıben kedvezıbb pénzügyi konstrukciók
ismeretében dönti el. Az energiaátalakítás megvalósítására közbeszerzési eljárást folytat le.
GÁL ANDRÁS mőszaki osztályvezetı: Az elıbb elıterjesztett határozati javaslatot
módosítani javasolja, ugyanis a közbeszerzési törvény kötelezıen elıírja, hogy a kiírás
idıpontjában rendelkezni kell a fedezettel, illetve meg kell jelölni a fedezet lehetséges
forrását, melyen a késıbbiek folyamán lehet változtatni. Most javasolja a lízingfedezetet
megjelölni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez esetben a lízingkonstrukcióval való finanszírozás
megjelölését javasolja, és majd a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után, a finanszírozás
megkezdése elıtt megfelelıen módosítják a finanszírozási formát, amennyiben szükséges.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a fenti módosítás figyelembe vételével
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 12 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
229/2007. (VII. 5.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi
Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskola
energiarendszerének átalakítására közbeszerzési eljárást
folytat le lízingkonstrukcióval való finanszírozással.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

3.) Iskolai alapító okirat módosítása
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 13 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
230/2007. (VII. 5.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat 177/2007. (V. 24.) számú
határozatával elfogadott alapító okirata 2.a./ pontját a
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„rövidített neve: Békési Kistérségi Iskola” sorral egészíti
ki.
Határidı: intézkedésre azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
Farkas Lászlóné igazgató

4.) Kerékpárút pályázatok
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és a határozati javaslatot az írásban most kiosztott kiegészítéssel együtt
javasolja elfogadásra.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot a fenti kiegészítéssel együtt.
A képviselı-testület 13 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
231/2007. (VII. 5.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzata és Mezıberény Város
Önkormányzata Békés gesztorságával közös pályázatot
nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
felhívására közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak
építésének támogatására 231 708 000 Ft elnyerésére. A
pályázat tárgya a 470-es számú országos közút mentén a
két
város
közötti
külterületi
szakaszon
közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építése.
A támogatás intenzitása az elismerhetı költségek 100 %-a.
Nem elismerhetı, de felmerülı költség a nyomvonal
kisajátítási költsége. A beruházás bekerülési költsége
244 708 000 Ft, ebbıl elismerhetı költség 231 708 000 Ft.
Békés Város Önkormányzata a kisajátítási eljárásokra a
8 000 000 Ft saját erıt 2008. évi költségvetésében
biztosítja.
Békés Város Önkormányzata kötelezettséget vállal
arra, hogy nyertes pályázat esetén a kapcsolódó,
városközpontig vezetı belterületi kerékpárutat önerıbıl
megépíti, illetve hogy arra kivitelezıi szerzıdést köt
legkésıbb a támogatott kerékpárút mőszaki átadásátvételéig.
Nyertes pályázat esetén a támogatási feltételek
ismeretében a kerékpárút megvalósításáról, annak
pénzügyi és technikai lebonyolításáról a felek
megállapodást kötnek.
Határidı:
Felelıs:

értelemszerően
Izsó Gábor polgármester
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5.) Raktár sor 2. szám alatti ingatlan hasznosítása
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Bizottsági ülésen is elhangzott az, hogy
az ezt megelızı testületi ülés elıtti bizottsági ülésen Szalai László képviselı úr megkérdezte,
hogy a korábbi konstrukció, ami alapján a mővésznı bérben, ingyen kapta ezt a helyiséget, az
jogszerő volt-e. A 296/2002. számú testületi határozat alapján alkották meg ezt a konstrukciót,
ami alapján felhatalmazták a polgármestert, illetve a jegyzıt, hogy kösse meg a
megállapodást. A lakások, helyiségek bérletére vonatkozó rendeletre többször hivatkozva
bérlıtársi jogviszonyról beszélnek, elıtte pedig azt, hogy ingyenesen átadja, térítésmentesen
biztosítja részére, de nem nevezik meg, hogy bérbe adják. Az elıterjesztés készítésekor nem
volt tudomása errıl a 296/2002. számú testületi határozatról, és ezért mondta azt a bizottsági
ülésen, hogy jogszerő volt, mert miután ezt a határozatot törvényességi szempontból senki
nem támadta meg, az alapján született egy megállapodás, mely alapján élt egy jogviszony
közel hat éven keresztül. Amikor tudomást szerzett errıl a határozatról, akkor látta, hogy
keverednek a bérleti és a használati jogviszony elemei, és ezért találta megfelelıbb
megoldásnak azt, hogy nem keverik bele a bérleti jogviszonyt, hanem tisztán ingyenes
használati jogról, illetve megállapodásról van szó, ezt pedig a vagyonrendelet módosításával
érhetik el. Ezzel más mővészek számára is lehetıvé teszik az ingyenes helyiséghasználatot.
MIKLÓS LAJOS képviselı: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
Kérdések

- észrevételek:

SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A jegyzı asszonytól nem a korábbi rendelet jogszerőségét,
hatályosságát kérdezte meg bizottsági ülésen egy héttel ezelıtt, hanem kérdése arra
vonatkozott, hogy a 2006. decemberében elfogadott önkormányzati vagyonrendeletnek
megfelel-e az elıterjesztés, és az alapján lehet-e ingyenesen adni a helyiséget. Jegyzı asszony
azt válaszolta, hogy igen, a bizottság elfogadta ezt, és az elıterjesztést. A másnapi testületi
ülésrıl levették az elıterjesztést, nem tárgyalták, és a rendeletet módosították, hogy az alapján
lehessen adni a helyiséget mővészeti és egyéb célra.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Jegyzı asszony jóhiszemően járt el, mert feltételezte, hogy az
elızıekben keletkezett anyag a rendelet alapján történt.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Annyit hozzá kíván tenni, hogy most
vagyonrendeletet mond Szalai képviselı úr, a bizottsági ülésen pedig a helyiségek bérletérıl
szóló rendeletet kérdezte.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 12 szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
232/2007. (VII. 5.) számú határozata:
1.) Békés Város Képviselı-testülete Labancz Károlyné
Milák Brigitta Békés, Táncsics M. u. 18/4. szám alatti
lakos részére, mőterem-használati célból a Békés Jantyik
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u. 5. szám alatti ingatlanrészre vonatkozó, használati jogot
biztosító megállapodást fölmondja.
2.) Békés Város Képviselı-testülete a Békés Raktár sor 2.
szám alatti ingatlan használatát Az önkormányzati vagyon
szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) számú rendelet
6. § (7) bekezdése alapján határozatlan idıre,
térítésmentesen biztosítja Labancz Károlyné Milák
Brigitta Békés, Táncsics M. u. 18/4. szám alatti lakos
részére, mőterem-használati célból.
3.) A képviselı–testület felhatalmazza polgármesterét a
helyiség használati megállapodás megkötésére azzal, hogy
- a megállapodást bármely fél 60 napos felmondási idı
mellett írásban felmondhatja,
- az önkormányzat a megállapodást 30 napos határidıvel
felmondhatja városrendezési és egyéb okok miatt, illetve
ha a használatra jogosult a helyiséget nem mőterem céljára
használja, vagy két egymást követı hónapban nem fizeti a
rezsi költségeket,
- a helyiséghasználat személyhez kötött, a használatra
jogosult harmadik személy részére a helyiség használatát
sem részben, sem egészben nem engedheti át,
-a fenntartással kapcsolatos teljes rezsiköltség a használót
terheli, megtérítési módját a megállapodásban kell
rögzíteni,
- a használó köteles az ingatlan állagát megırizni,
bármilyen meghibásodásról az ingatlan tulajdonosát
értesíteni,
- a használó az ingatlant lakás céljára nem használhatja.
Határidı: intézkedésre azonnal
A Jantyik u. 5. szám alatti ingatlanból történı
kiköltözésre 2007. július 31.
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

6.) Kovács István vásárlási kérelme

SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Nem döntött arról a testület, hogy nyílt, vagy zárt ülésen
kívánja-e tárgyalni ezt a napirendi pontot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A testület zárt ülést rendelhet el a vagyonának hasznosításával
kapcsolatos kérdésben, ha úgy ítéli meg, hogy a nyílt ülés üzleti érdeket sérthet. A maga
részérıl nyílt tárgyalást javasol, melyet szavazásra bocsát.

A képviselı-testület 13 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
233/2007. (VII. 5.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Kovács István vásárlási
kérelmére vonatkozó egyéb elıterjesztést nyílt ülésen
tárgyalja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
Kérdések - észrevételek:
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Kérdése, hogy készpénzben kívánja kifizetni a
vételárat a vevı?
NAGY JÓZSEF csoportvezetı: Válaszában elıadja, igen, a szerzıdés aláírásával egy idıben
egy összegben kívánja kifizetni a vételárat a vevı.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Az elızı testületi ülésen felhívta a figyelmet az értékesítésnél
lévı aránytalanságra, és a mostani adatok is azt mutatják, hogy az elızı döntés mennyire nem
volt megfontolt, mivel egy hét alatt másfél millió Ft + ÁFÁ-val kevesebb lett a vételár.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez még mindig 2 millióval több a szakértı által megállapított
értékbecslés összegénél. A város érdekeit nézve szerettek volna minél magasabb vételárat
kialkudni, és ez úgy látszik sikerült is, mivel magasabb ajánlatot tett a vevı az elızı
ajánlatánál.
BELLELI LAJOS képviselı: Örömmel nyugtázta ezt az elıterjesztést, mivel az elızı
elıterjesztésben leírták, hogy nagyon lelakott, lepusztult helyiségrıl van szó. Abban egyetért
polgármester úrral, hogy a város minél több pénzt szeretne érte kapni. Viszont egy olyan
vállalkozóról van szó, aki példaértékő szolgáltatást nyújt a lakosság részére. Ezt a színvonalat
szeretné kibıvíteni.
TÓTH ATTILA képviselı: Igaza van Belleli képviselı úrnak, hogy a helybeli vállalkozókat
preferálni kell, de itt üzletrıl van szó. Bár a maga részérıl is elismeri a vállalkozó
tevékenységét, de az üzlet nem barátság, és a város érdekeit kell elsısorban szem elıtt tartani.
Ugyanakkor ennyi összeget el is fogadott a vállalkozó.
MÉSZÁROS SÁNDOR képviselı: A szóban forgó vállalkozón kívül vannak még nagyon
sokan olyan vállalkozók, akik példaértékő tevékenységet folytatnak, és nyilván a
vállalkozónak is saját anyagi érdeke ez az üzlet. A testület két tagja a város bevétele ellen
van? Egy vállalkozót akar támogatni, vagy a várost? A két érdeket közelíteni kell egymáshoz,
és úgy gondolja, hogy ez a javaslat jó kompromisszumos javaslat, amit a vállalkozó is
elfogad. Akkor Szalai és Belleli képviselı uraknak miért nem elfogadható a javaslat?
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BELLELI LAJOS képviselı: Kikéri magának amit Mészáros képviselı úr mondott. 13. éve
képviselı, és soha nem próbált a város ellen tenni, és itt nyilvánosan kijelenti, hogy ezután
sem akar, és nem is fog. Most sem mondott ilyet. Azt mondta, hogy örül ennek az
elıterjesztésnek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri a képviselıket, hogy a személyeskedést fejezzék be.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: Másodszor tárgyalják ezt a vagyoni kérdést. Úgy
gondolja, hogy az esetek döntı többségében a hasonló vagyoni ügyeket egy menetben is le
tudják rendezni, ha elızetes tárgyalásokat folytat a polgármester úr, vagy az általa megbízott
személy. Úgy gondolja, hogy ez sok tekintetben megkönnyíti a testületi döntést, de
semmiképpen nem jelenti a testület jogainak korlátozását.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselı: Véleménye szerint pedig taktikailag az önkormányzat
számára így jobb, ha nem egy belsı tárgyaláson egyezkednek, hanem a testület elhatároz egy
értéket, és így sokkal jobb ajánlatot sikerül kialkudni. Sıt, ha van több jelentkezı, ezeket még
nyíltabbá is kellene tenni a késıbbiekben.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselı: El lehet fogadni ezt is, de nyugodtabb volna, ha
ilyen ügyeket tárgyalnak, hogy a potenciális vevı álláspontját ismerik.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Polgármester úrnak valószínőleg rossz a szemüvege, mert már
Belleli és Gosztolya úr is szót kapott azóta, mióta ı megnyomta a szólásra jelentkezı gombot,
tehát valószínőleg nem vette észre, hogy még egyszer megnyomta a gombot. Nem tudja, min
múlik az, hogy ki mikor kapja meg a szót?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem rossz a szemüvege, megvonja a szót Szalai képviselı úrtól.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Miért?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mert tiszteletlenül viselkedett. Lezárja a vitát, és szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
(Szalai László képviselı nem szavazott)

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
234/2007. (VII. 5.) számú határozata:
1. Békés Város Képviselı-testülete a 217/2007. (VI. 28.)
Kt számú határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Békés Város Képviselı-testülete értékesíti a tulajdonát
képezı, Békés, Szarvasi u. 4. sz. alatti (volt húsbolt)
ingatlanát Kovács István Békés Körösi Cs. S. u. 36. sz.
alatti lakos részére, egyben az önkormányzati vagyon
szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) sz. rendelet 10. §
(3) bekezdés b) pontja alapján pályázati felhívás
közzétételétıl eltekint.
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A vételárat 7 millió Ft + ÁFA összegben határozza meg.
Az ajánlat 60 napig érvényes.
Határidı:
Felelıs:

értelemszerően
Izsó Gábor polgármester

7.) Képviselıi tiszteletdíjról való lemondás

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mucsi András képviselı szóban bejelentette, hogy a 2007. július
havi képviselıi tiszteletdíjáról lemond. Javasolja a képviselı-testületnek, hogy vegye
tudomásul a lemondást, melyet szavazásra bocsát.
A képviselı-testület 12 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:
(Szalai László képviselı nem szavazott)

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
235/2007. (VII. 5.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete Mucsi András képviselı
2007. július havi tiszteletdíjáról való lemondó
nyilatkozatát tudomásul veszi, és felkéri polgármesterét az
elıirányzat átcsoportosítására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy 55.755 Ft összeget a Békési Református
Templomért Alapítvány javára utaljanak át, melyet szavazásra bocsát.
A képviselı-testület 13 szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
236/2007. (VII. 5.) számú határozata:
Békés Város Képviselı testülete 55.755 Ft összegő támogatást
biztosít a Békési Református Templomért Alapítvány
támogatására. Felkéri polgármesterét, hogy gondoskodjon a
támogatásnak az Alapítvány 11733072-200 20691 számú
számlájára történı átutalásáról.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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1IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a
képviselık munkáját, a testület ülését befejezettnek nyilvánítja.
K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyzı

