
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. december 9-én 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, Koppné Dr. Hajdú 

Anikó, Dr. Seres István, Barkász Sándor, Dr. Gosztolya Ferenc 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  

 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.26 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, elsőként közmeghallgatást tart.  

 

PATAKI ZSUZSANNA lakos: Bethlen u. 4. szám alól. Megköszöni polgármester úrnak és 

Mucsi András képviselőnek, hogy a Bethlen u. 4. szám előtt megcsinálták a vízlefolyót. A 

lerakott cső felett a terület megsüllyedt, kérné javítani. A villanykarókon nem ég a lámpa.      

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Meg fogják nézni mikor tudják a területet javítani. A DÉMÁSZ 

több cserét összevár és utána jönnek kicserélni az égőket.  

 

KOVÁCS PÁLNÉ lakos: Malomasszonykertből. Az ellen tiltakozna, hogy kommunális adót 

kelljen fizetnie. Nincs világítás, út, járda és víz sem. Az a mérték is sok, amit most fizetni 

kell. Nem lehet közlekedni. Jöjjenek ki, nézzék meg milyenek a körülmények. A másik, hogy 

mezőőri járulékot minek kell, fizessenek? Sohasem találkoznak a mezőőrökkel és régebben 

jobban oda is figyeltek rájuk.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A zártkertekre egyharmada a kommunális adó, mint a 

belterületre. Önként költöztek oda. Az infrastruktúra nyílván nem olyan fejlett. A kommunális 

adót az egész város területére kell érteni. Ez általános adó, az üzemeltetésre. Régebben a 

Malomasszonykertbe nem jártak be kocsival, ezt nem bírja el az út. Igyekeznek ezt 

megoldani, de ebből a minimális adóból nagyon nehéz. Mivel ott olcsó az ingatlan ezért sokan 

költöznek ki, amit az infrastruktúra nem bír el. A mezőőri szolgálatot nem kívánják 

megszüntetni. A kertekben nagyon sok a lopás, szükség van a munkájukra.  
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SZOMBAT MÓNIKA lakos: Malomasszonykertből. Egy éve lakik ott. A telek vége leér a 

Körösre. Több túrát is szerveznének, de a környék járhatatlan. Babakocsival innen kijönni 

lehetetlen, rettenetes állapotok vannak. Nincsen járda. Menjenek oda ki kerékpárral. 

Rettenetes az út. A mentőautó sem tud bemenni, az orvos sem. 50-60 család lakik ott. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az embereket össze kell fogni és gyűjteni kell. Amit a lakosok 

összegyűjtenek, annak a dupláját adja hozzá az önkormányzat az útépítéshez, plusz az ott élők 

kommunális adóját is erre fordítják. Ő maga 4 utcának gyűjtötte össze az útalapot. Az 

öngondoskodás fontos. Ki fog menni és megnézi a körülményeket.  

 

ANDOR MÁTYÁS lakos: Összeszednének pénzt, de nagyon szegény emberek élnek kint. Az 

utat is veszélyes hulladékkal szórták meg, kiszúrta a gumikat. A mentősök valóban nem 

tudnak bemenni. Nagyon nehéz ott az élet, és ő csak azt szeretné, ha ugyanúgy képviselnék 

őket is mint a városban élőket. Az utakat murvával sem szórták meg pedig erre ígéretet 

kaptak. Malomasszonykert most zártkert vagy X. kerület? Ezt is tisztázni kellene.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az önkormányzat erejéhez mérten igyekszik segíteni az ott 

élőket. A törmelék nem tudja hogyan került oda, ennek utána fog nézni, hogyan került oda.    

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Folyamatban van a lakcímek felülvizsgálata, kis türelmet 

kérne a helyzet rendezésére.  

 

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

elnöke: Többször járt kint a Malomasszonykertben, ismeri a problémákat. Egy havi 

tiszteletdíját felajánlja egy alap képzéséhez. Bízik abban, hogy a jövő év tavaszán ezzel a 

segítséggel sikerül a problémák egy részét rendezni. 

 

ANDOR MÁTYÁS lakos: megköszöni a felajánlást. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Igyekeznek erre a környékre is figyelni. Jövő tavasszal a 

gréderezés is meglesz.  

 

BARTALOS JÁNOSNÉ lakos: Károlyi utcából jött. Havonta 60 ezer forintból él. A 

képviselő-testület döntése alapján a szemétszállító cég küldi a számlákat, pedig neki nincsen 

szemete. Nincs amit elvigyenek tőle. Nem kötött szerződést sem. Ezek után vámhivatallal, 

bírósággal fenyegették. Nem érti miért kell mindenkinek fizetnie. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A szemétszállításra törvény vonatkozik, nem az önkormányzat 

mondja ezt. Szemétszállítási díjat kell fizetni, ez nem eldönthető. Több féle lehetőség van és 

több féle kedvezmény is. 60 liter a minimum.  

 

HOLOPNÉ DR. SZTREIN BEÁTA osztályvezető-helyettes: A 2012. CLXXXV. törvény 

szabályozza ezt a közszolgáltatást, amelyben az is szerepel, hogy ez kötelező. Az 

önkormányzat adhat mentességet illetve kedvezményeket. Az egyedülállók így 60 literes 

edényzetet kaphatnak. Mentesség akkor adható, ha az ingatlan üresen áll.  

 

KOMÁROMI LÁSZLÓ lakos: Kasza utca 10 szám alól jött. A jégvermi kertben van egy 

földterülete. Sajnos az oda kivezető utat a szennyvíztelep építésekor tönkretették. Kérdése, 

hogy mikor fogják kijavítani. Az egész utca be van fásítva gyümölcsfával, ami sok kárt okoz. 

A lakosokat fel kellene szólítani a gallyazásra. Tudomása szerint közterületen nem is lehet 

gyümölcsfát ültetni. A Kispince utcából rengeteg csapadék folyik a Kasza utcába, a 

csapadékvíz elvezetést meg kellene tehát oldani. Mindenhez hozzájárultak amihez kell. Ebben 
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kérne segítséget most. Régebben az emberek sokkal jobban vigyáztak az értékeikre. Rengeteg 

iparűzési adót fizetnek és nem érti, hogy ezek mire vannak felhasználva.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez sajnos egy örök probléma. Békésnek ez a jellegzetessége. A 

közterület felügyelők figyelmét fel fogja hívni, hogy figyeljenek erre oda. A ház előtti terület 

rendben tartása a lakó kötelessége. Az iparűzési adót nagyon sok mindenre használja fel a 

város.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Úgy látszik, hogy nagyon sok dolguk van a közterület 

felügyelőknek. Úgy tudja, hogy van erre rendelet, hogy milyennek kell lennie egy járda 

űrszelvényének, ha van akkor ezt be kell tartatni.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Az ingatlan előtti közterület karbantartását valóban helyi 

rendelet szabályozza. Az útpadkáig ezt az ingatlan tulajdonosának kell megtennie. Ide tartozik 

a fűnyírás, a hó és síkosság mentesítés, és a gyümölcsfák növényvédelme is. A gyümölcsfák 

korosak lesznek és a cserénél gyümölcsfát már nem lehet ültetni.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: A Malomasszonykert és a szemét kérdése nagyon sok 

lakosnak probléma. Mindenképpen megoldásokat kell találni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni minden érdeklődőnek a részvételt. A képviselő-

testület megkezdi a napirendi pontok megtárgyalását. 

 

Javasolja, új napirendi pontként a nyílt ülés végén történő tárgyalással felvenni a meghívóban 

nem szereplő 37. sorszámú „Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása iránti 

kérelem elbírálása” tárgyú előterjesztést, 38. sorszámú „Kígyósi Aranka kérelme a vételi 

szándékkal érintett 6904/2/A/13 hrszú ingatlan tárgyában” tárgyú előterjesztést, 39. sorszámú 

„Szerver beszerzés jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, 40. sorszámú „Békés megyei 

Ivóvízminőség-javító Projekt KEM III. számú kiegészítése” tárgyú előterjesztést. 

 

Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi 

pontok felvételét.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. ( Mucsi 

András elhagyta az üléstermet.) 

 

A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

376/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 37. sorszámú 

„Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása 

iránti kérelem elbírálása” tárgyú előterjesztést, 38. 

sorszámú „Kígyósi Aranka kérelme a vételi szándékkal 

érintett 6904/2/A/13 hrszú ingatlan tárgyában” tárgyú 

előterjesztést, 39. sorszámú „Szerver beszerzés 

jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, 40. sorszámú „Békés 

megyei Ivóvízminőség-javító Projekt KEM III. számú 

kiegészítése” tárgyú előterjesztéseket napirendre vette.  

Határidő:  azonnal 

 Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó 

szerinti sorrendben az előbbiekben ismertetett módosításokkal tárgyalják meg. 

 

Zárt ülésen kell tárgyalni az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján a 33-35. sorszámú 

előterjesztéseket. 

 

Az elhangzott módosításokkal együtt szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő  

 

A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

377/2016. (XII. 09.) határozata:   

Békés Város Képviselő-testülete a 2016. december 9-i 

ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

NAPIRENDI PONTOK:    

1. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb eseményekről, 

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

2. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

3. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi 

változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző  

4.  Tájékoztató a Civil Alap tartalékkerete felhasználásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

5.  Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

6. Tankerületi Központtal kötendő megállapodások jóváhagyása 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

7. Orvosi ügyeleti feladatok ellátására feladat-átadási/átvállalási szerződés kötése  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

8. Szakorvosi rendelések szünetelése  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

9. Az iskola-egészségügyi és ügyeleti alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

10. A Közterület használatról szóló 23/2006.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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11. Szakember elhelyezési kérelem  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

12. Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I.-III negyedévi 

teljesítéséről, és a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 03.) önkormányzati 

rendelet módosítása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

13. A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

14. A 2017 évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása   

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

15. Beszámoló a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

16. A 2017. évi piaci díjtételek meghatározása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

17. Beszámoló az illegális szemétlerakó helyekről Békés városban 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

18. Békés Város Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

19. Beszámoló az Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

20. Alapítványok támogatása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

21. Hulladékgazdálkodási terv 2016-2021  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

22. Környezetvédelmi program 2017-2022  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

23. Intézmények átszervezése  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

24. Köztemetés ellátására vállalkozási szerződés kötése  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

25. Terület felajánlás kiegészítése  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

26. Területrendezéshez hozzájárulás  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

27. Hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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28. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft kérelme a Békés, Csabai u. 81. szám alatti 

ingatlan bérbevételére  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

29. Kis Zoltán kérelme a 1819/55 hrsz-ú és az 1819/56 hrsz ingatlan telekhatár rendezési 

kérelme  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

30. Javaslat a KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

31. Telekhatár rendezési ügyek  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

32. Körzethatárok véleményezése 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

37. Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása iránti kérelem elbírálása 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

38. Kígyósi Aranka kérelme a vételi szándékkal érintett 6904/2/A/13 hrszú ingatlan 

tárgyában 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

39. Szerver beszerzés jóváhagyása 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

40. Békés megyei Ivóvízminőség-javító Projekt KEM III. számú kiegészítése 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

33. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséről, és a bérlőkijelölési 

jog biztosítása végett megvételre kerülő ingatlanokról 

 zárt ülésen  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

34. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

 zárt ülésen 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

35. Névjegyzék sorrendiségétől való eltérés engedélyezése 

 zárt ülésen 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

36. Bejelentések, interpellációk 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

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: A Betlehemben meggyújtott szeretet lángja Békésre is eljut. A 

láng az önkormányzatnál fog égni. Minden kedves érdeklődő nyugodtan átveheti a lángot és 

hazaviheti. Tárgyalásokat folytattak a sportcsarnok építésével kapcsolatban. Az ahhoz 
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szükséges telek megvásárlásáról, ami a kosárgyár területe lenne. A szakértői vélemény szerint 

a telek ára 20 millió forint a tulajdonos 60 millió forintot szeretne. Engedni nem óhajt ebből. 

Megnyitásra került egy bankszámla, amelyre felajánlásokat gyűjtenek, a terület 

megvásárlásához.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy a mai napig hatan fizettek be. Kis-Kovács 

Károly 20.000,- Ft, Kun Ibolya 13.000,- Ft, Izsó Gábor 500.000,- Ft, Garagó Judit 3000,- Ft, 

Szabó Zoltán 77.000,- Ft, dr. Nehéz Rudolfné 25.000,- Ft, összeget fizetett be.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bízik abban, hogy a jövőben nagyobb lesz az adakozási kedv.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Elmondja, hogy jövő héten kedden kerül bemutatásra, az 

Üdvözlet Békésről című kiadvány. Amelyre ezúton tisztelettel meghív mindenkit. 

Megköszöni szerkesztőtársainak a munkát.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A sportcsarnoknak a Dr. hepp Ferenc iskola közelségében van a 

helye. A kosárgyár területén, ők maguk mindig is ezt szorgalmazták. A városnak a 

későbbiekben is az a helyszín lesz a megfelelő. Így személyesen 100.000,- Ft-al támogatja a 

telek megvásárlását.  

 

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: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

378/2016. (XII. 09.) 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: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

379/2016. (XII. 09.) határozata:   
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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: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

380/2016. (XII. 09.) 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: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

381/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató a Civil 

Alap tartalékkerete felhasználásáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 
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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: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

382/2016. (XII. 09.) 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:  Tankerületi Központtal kötendő megállapodások jóváhagyása 

 

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. 

 

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

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 2017. 

január elsejével a Dr. Hepp iskola a Gyulai Tankerületi Központhoz kerül. Megköszöni Békés 

Város Önkormányzatának eddigi támogatását. Igyekeznek a jövőben is bekapcsolódni minden 

programba. Zavartalan volt az átadás-átvétel.  

 

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

tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Egy évvel ezelőtt finanszírozási problémák voltak a 

KLIK-nél. Nem lehet tudni mennyi pénz van az intézményeknél működésre. A polgármester 

úr pedig azt mondta támogatják az iskolákat. Amennyiben az állam nem tudja biztosítani a 

krétát úgy majd a polgármester úr segít. 

 

TELEKI-SZÁVAI KRISZTINA igazgató: Megköszöni az eddigi közös munkát. Bízik abban, 

hogy a jövőben is jó lesz az együttműködés. Természetesen a Magyar Állam a fenntartás és a 

működtetés költségeit biztosítja.  

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat I. pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

383/2016. (XII. 09.) határozata:  
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1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- Képviselő-testülete 

Békés belterületi, 3444. helyrajzi számú, természetben Békés, 

Bajza u. 1. sz. alatti ingatlant 2016. szeptember 1. napjától oktatási 

célra határozott időre, az ingatlanban folyó oktatás idejére a KLIK 

Békési Tankerülete használatába adja. 

 

Határidő: értelem szerint, 2016. december 15. 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II. 

pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

384/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Gyulai Tankerületi Központtal kötendő, a jelen határozat 1. 

számú mellékletét képező megállapodást a Dr. Hepp Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetésének 

átadása tárgyában. 

 

Határidő: értelem szerint, 2016. december 15. 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat III. 

pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

385/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Gyulai Tankerületi Központtal kötendő, a jelen határozat 2. 

számú mellékletét képező vagyonkezelési szerződést a Dr. Hepp 

Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ingatlanai 

vagyonkezelése tárgyában. 

 

Határidő: értelem szerint, 2016. december 15. 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat IV. 

pontját.  
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

386/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Békéscsabai Tankerületi Központtal kötendő, a jelen határozat 3. 

számú mellékletét képező megállapodást a Békés Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Békés Tagintézmény ügyviteli telephely 

működtetésének átadása tárgyában. 

 

Határidő: értelem szerint, 2016. december 15. 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat V. 

pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

387/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Békéscsabai Tankerületi Központtal kötendő, a jelen határozat 4. 

számú mellékletét képező vagyonkezelői szerződést a Békés 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békés Tagintézmény ügyviteli 

telephely ingatlanrész vagyonkezelése tárgyában. 

 

Határidő: értelem szerint, 2016. december 15. 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat VI. 

pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

388/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy az oktatási intézmények 

vagyonátadásához kapcsolódó szerződéseket aláírja, a szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye, az ügyben felmerülő egyéb 

nyilatkozatokat és szerződéseket aláírja, az önkormányzat 
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képviseletében eljárjon és az átadáshoz szükséges egyeztetéseket 

lefolytassa. 

 

Határidő: értelem szerint, 2016. december 15. 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

   

NAPIREND TÁRGYA:  Orvosi ügyeleti feladatok ellátására feladat-átadási/átvállalási 

szerződés kötése  

 

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, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 

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: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

389/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

orvosi ügyelet feladatának ellátására 2017. január hó 1. 

napjától 2017. december hó 31. napjáig terjedő időtartamra 

feladat-ellátási szerződést köt az ALFÖLD AMBULANCE 

KFT.-vel (székhely: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 

14.).  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy az ALFÖLD AMBULANCE KFT. 

közvetlenül kössön szerződést az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hivatalával 

annak érdekében, hogy a cég közvetlenül kapja meg az OEP 

finanszírozást.   

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye, illetve a határozat 1. 

mellékletét képező feladat-átadási/átvállalási és a határozat 2. 

melléletét képező használati szerződést aláírja.    

Határidő:  intézkedésre azonnal    

Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

  

NAPIREND TÁRGYA:  Szakorvosi rendelések szünetelése 

 

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

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

390/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a Békési Gyógyászati Központ és 

Gyógyfürdő szakrendelései 2016. december hó 27-től 2016. 

december hó 30-ig a szakorvosok és szakdolgozók szabadsága 

miatt szüneteljenek.   

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 tájékoztatásért  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Az iskola-egészségügyi és ügyeleti alapellátás körzeteiről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

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 szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi   r e n d e l e t e t  alkotja:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2016. (XII. 13.) 

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

 

AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS AZ ÜGYELETI 

ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  
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A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A Közterület használatról szóló 23/2006.(VI.30.) 

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.  

 

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

tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Amennyiben majd Békésen filmet forgatnának ezért díjat kell 

majd fizetni.  

 

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

előterjesztett rendelet tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi   r e n d e l e t e t  alkotja:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2016. (XII. 13.) 

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

 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL SZÓLÓ 23/2006. 

(VI. 30.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Szakember elhelyezési kérelem 

 

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 a határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

391/2016. (XII. 09.) határozata:  
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1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. 

(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletébe, 189. sorral 

felveszi a Békés, Széchenyi tér 1/A II/11 szám alatti lakást.  

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. 

(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 25. §-a alapján lakásbérleti 

szerződést köt Budai Tünde Zsuzsanna Békés, Zrínyi u. 7. szám 

alatti lakossal a Békés, Széchenyi tér 1/A II/11 szám alatti 

lakásra 3 évre, határozott időtartamra szólóan, ezen belül a 

Békési Polgármesteri Hivatalnál fennálló munkaviszonyáig. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi   r e n d e l e t e t  alkotja:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2016. (XII. 13.) 

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.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének I.-III negyedévi teljesítéséről, és a 2016. évi 

költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 03.) 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.  

 

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

szavazással tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 8 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

392/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I.-III. negyedévi  

teljesítéséről készített beszámolót elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 8 igen 3 tartózkodó szavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t  alkotja:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2016. (XII. 13.) 

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

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2016. (III.3.) 

RENDELET  

 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotása 

 

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, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 

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: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi   r e n d e l e t e t  alkotja:  
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2016. (XII. 13.) 

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

 

A 2017. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A 2017 évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének 

meghatározása  

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) 

pontja alapján 

 

HOLOPNÉ DR. SZTREIN BEÁTA osztályvezető-helyettes: 2017. január elsejével változik a 

helyi adókról szóló törvény. Az EU-s rendeletre való hivatkozást hatályon kívül helyezték a 

törvényből, ezt kell a rendeletükből is hatályon kívül helyezni.  

 

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

szavazással tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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: 11 fő  

 

A képviselő-testület 8 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

393/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete a 2017. évi helyi 

adónemek, kedvezmények meghatározására vonatkozó előterjesztést 

elfogadja. 

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

    

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 8 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t  alkotja:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2016. (XII. 13.) 

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 
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A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 45/2015. (XI. 02.) 

önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

 

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

 

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

szavazással 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: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

394/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

A Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás és intézményei 2016. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 

elfogadja. 

Határidő:  azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A 2017. évi piaci díjtételek meghatározása  

 

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

 

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

szavazással tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Ez az anyag másodszor van a képviselő-testület 

előtt. Az elsőben 20%-os emelés szerepelt. Ez a 10% egyfajta kompromisszum. Nyílván ha 

ezeket a díjakat évente karban tartották volna, akkor most 3%-ról kellene szavazni. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondta már erről a véleményét. Folyamatosan csökken azok 

száma, akik igénybe veszik a piaci szolgáltatást. Egyre kevesebb az őstermelő. Ezzel a 

díjemeléssel csak elriasztjuk azokat, akik ott voltak. Továbbra sem támogatják az emelést. 

Egy 3 millió forintos áldozatvállalást viselnie kell az önkormányzatnak. Ez egy színfolt, a 

piacon élnek közéletet. Az áremelés miatt csökkenni fog az árusok száma emiatt a várt bevétel 

sem lesz meg.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bíztat mindenkit arra, hogy vásároljon a piacon. Vannak olyan 

képviselők, akik csak szórólapozni járnak a piacra. A lakosoknak kell helyi termékeket 

vásárolni. A piac deficites. Ez az áremelés véleménye szerint nem fog rontani a helyzeten. A 
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TOP-os pályázatokban szerepel a piac fejlesztése több 10 millió forint értékben. A piac a 

város jellegzetes színfoltja. Átlagban ez egy 20 forintos emelést jelent. Muszáj az 

önkormányzatnak a bevételeit karban tartani. Bevezettek egy másik fizetési módot is. Előre 

megvásárolható az árusító hely így nem kell plusz helypénzt fizetni.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 6 igen 3 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

395/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a határozat 1. 

mellékletét képező díjszabásnak megfelelően elfogadja a 2017. 

január 1-től érvényes piaci díjtételeket. 

 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló az illegális szemétlerakó helyekről Békés városban

  

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.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Nem szabad eltűrni és elfogadni az illegális 

szemétlerakókat. Sok mindent sajnos a szolgáltató sem visz el. Ezekkel a hulladékokkal is 

kellene kezdeni valamit. Egyeztetni kellene a hulladékszállítóval, hogy vigyenek el olyat is 

ami nem tartozik a profiljukba.   

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Sajnos ez egy nagyon nehéz és összetett probléma. 

Soha sem lehet elégedettnek lenni a felszámolások tekintetében. A szemetelésből tragikus 

katasztrófák is keletkeznek ezért tegyenek meg mindent amit tudnak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az utóbbi időben sokat javult a helyzet. Sajnos ezek az illegális 

lerakók mindig újra keletkeznek.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

396/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszámoló 

az illegális szemétlerakó helyekről Békés városban, tárgyú 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve

  

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. A képviselők és bizottsági tagok tájékozódnak az ő bizottságukat érintő 

civil szervezetekről is.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a kiegészítés 

szerint egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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

elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a kiegészítés szerint tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

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: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

397/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. félévi 

munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló az Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról

  

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 
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DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

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

Megköszöni a tanácsnok úr munkáját. Ismeri a város életét, jó kapcsolatot tart fent az oktatási, 

nevelési intézményekkel. Kiemelkedő munkát végez. Szívügye a külkapcsolatok ápolása. 

További sok sikert kíván a munkájához.    

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Jövő évben Mucsi András tanácsnokkal közösen 

szeretnének kiadni néprajzi gyűjteményt, amely hiánypótló lesz. Kéri, hogy ebben 

támogassák. Emellett még sok olyan települést sikerült feltárniuk ahova békésiek vándoroltak 

el. Emellett nem ártana a nyugati testvérvárosi kapcsolatokat is felélénkíteni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szeretné megköszönni a munkát, hiszen nagyon aktív munkát 

végez Mucsi András. Erősíti a fiatal értelmiségeiket. Példát lehet venni róla. 

 

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

elnöke: Megköszöni az elismerő szavakat. Világ életében aktív volt. A munkája a hobbija is. 

A lakásügyben is megtalálta a támogatókat többek között Pásztor János képviselő társa 

személyében. A kultúra tekintetében pedig Deákné Domonkos Julianna és dr. Seres István a 

legfőbb segítője. A Hegyközkovácsival lévő kapcsolatot is sikerült újra lendületbe hozni.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Csatlakozik az előtte szólókhoz. Le a kalappal a munkája előtt.  

 

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: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

398/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási és 

Kulturális Tanácsnok munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Alapítványok 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.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

399/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil 

szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. 

(II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 6. §-a 

alapján a céljai eléréséhez szükséges működési költségeihez való 

hozzájárulás céljából, a 2016. évi költségvetésében tervezett, 

civiltartalék előirányzat terhére az alábbi pénzösszegeket hagyja 

jóvá: 

• Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány (székhelye: 5700 

Gyula, Petőfi tér 3.) támogatására 100.000,- Ft. 

• Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány (székhelye: 5630 

Békés, Szánthó Albert u. 10.) támogatására 50.000,- Ft. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek szerint támogatásban 

részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás 

felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 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:  Hulladékgazdálkodási terv 2016-2021 

  

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.  

 

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: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

400/2016. (XII. 09.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016-2021 

időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervet a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Környezetvédelmi program 2017-2022 

  

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.  

 

KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: Olvasta, hogy a parkoló felületek nem fásítottak. 

Erre vonatkozik egy előírás is ez mi? A légszennyezettség csökkentése a cél ezen továbbra is 

dolgozni kell, így lehet eredményeket elérni. A légszennyezettség mérésének milyen költségei 

vannak? Véleménye szerint nagyon rosszak a város statisztikái. A mezőgazdasági gépek 

porterhelésével mit lehetne tenni? 

 

ILYÉS PÉTER igazgató: Az ÁNTSZ-nek volt mérőállomása Békésen, kettő helyen. 

Mindkettőt megszüntették, ugyanis nagyon költséges a fenntartásuk. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fásításokat át kell gondolni, jó ötlet. A mezőgazdasági gépek 

esetében pedig a dűlő utak végén voltak rázatók.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

401/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017-2022 

időszakra szóló környezetvédelmi programot a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Intézmények átszervezése 

  

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.  
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság többségi 

szavazással tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat I. pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

402/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozatban 

foglaltak szerinti intézményi átszervezésekről, és egyúttal 

létszámcsökkentésről dönt. 

  

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

403/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ alapító 

okiratát az 1. melléklet szerint módosítja, egységes alapító okiratát a 2. 

melléklet szerint fogadja el. 

  

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat III. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

404/2016. (XII. 09.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Gyógyászati 

Központ és Gyógyfürdő alapító okiratát az 1. melléklet szerint 

módosítja, egységes alapító okiratát a 2. melléklet szerint fogadja el. 

  

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat IV. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

405/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. január 1. napjával történő 

alapításáról szóló 355/2016. (X.27.) számú határozatát visszavonja, 

feltéve, ha az Országgyűlés erre irányuló döntése ezt jogszabályilag 

lehetővé teszi. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói álláshelyére kiírt 

pályázatot intézmény hiányában érvénytelennek nyilvánítja, feltéve, ha 

az Országgyűlés erre irányuló döntése ezt jogszabályilag lehetővé teszi. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Békési 

Kistérségi Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsába delegált 

képviselőit, hogy a társulási megállapodás, illetve a Békés Városi 

Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának  2017. január 1. 

napjától hatályos módosításáról szóló társulási döntések visszavonását 

támogassák, feltéve, ha az Országgyűlés erre irányuló döntése ezt 

jogszabályilag lehetővé teszi. 

  

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat V. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

406/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Költségvetési Irodát 2017. március 31. napjával a határozat melléklete 

szerinti okirattal a Békési Polgármesteri Hivatalba történő beolvadással 

megszünteti. 
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Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat VI. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

407/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1. A V. pontban foglaltakra tekintettel Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. április 1. napjától a 

Polgármesteri Hivatal látja el az önkormányzat, és valamennyi az 

önkormányzat által fenntartott intézmény költségvetési feladatait az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdés a) 

pontja alapján. 

2. A V. pontban foglaltakra tekintettel Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámát 

2017. április 1. napjától 72 főben határozza meg. 

3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e pontban 

foglaltak végrehajtására utasítja a jegyzőt akként, hogy legkésőbb 2017. 

június 30. napjáig készítsen előterjesztést, amely legalább az alábbiakat 

tartalmazza: 

a. a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata, 

b. a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének meghatározása akként, 

hogy legalább 3 fő létszámleépítésre kerüljön. 

4. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 1. 

napjától a Polgármesteri Hivatal belső tagozódását jelen határozat 

melléklete szerint hagyja jóvá a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontja 

alapján. 

  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat VII. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

408/2016. (XII. 09.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott költségvetési 

szerveknél önkormányzati és összintézményi szinten a 2017. évben az alábbi 

létszámváltozásokat rendeli el: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a 

polgármesterét, hogy az intézményvezetők hajtsák végre az intézményi 

átszervezésekkel kapcsolatos létszámcsökkentési döntéseket, valamint 

munkajogi lépéseket az egészséges centralizáció, és az optimális 

munkavégzés kialakítása érdekében. 

  

Határidő:  intézkedésre azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat VIII. 

pontját. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

409/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja Izsó 

Gábor polgármestert, hogy az ingyenes használati jogot biztosító 

tulajdonosi szerződéseket vizsgálja felül, az önköltségi ár 

megtérítését a használóknál kezdeményezze. A felülvizsgálat 

eredményéről 2017. június 30. napjáig számoljon be. 

 

Határidő:   intézkedésre azonnal 

  beszámolásra: 2017. június 30. 

 Felelős:    Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat IX. 

pontját. 

 

Intézmény 2017. jan.1. 

létszám 

2017. ápr. 

létszám 

2017. jún. 

létszám 

Békési Gyógyászati Központ és 

Gyógyfürdő 

+11   

Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ 

-14 uszoda, 

 

- 1 fő 

+1 fő 

 

 

Békés Városi Püski Sándor 

Könyvtár 

-3   

Békés Városi Jantyik Mátyás 

Múzeum 

-1,5   

Békési Városgondnokság -16   

Békési Költségvetési Iroda  -7  

Békési Polgármesteri Hivatal  +6 -3 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

410/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja 

polgármesterét, és a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetési 

tervezéskor a jelen határozatban foglalt döntéseket vegyék 

figyelembe, és tegyék meg a szükséges előterjesztéseket. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

    Tárnok Lászlóné jegyző 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Köztemetés ellátására vállalkozási szerződés kötése 

  

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.  

 

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

elnöke: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Ennek a díjtételnek két összetevője van, egyrészt a sírhely és a 

temetői költségek, valamint a szolgáltatási díj. Szeretné bejelenteni érintettségét. 

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja, hogy Rácz Attila képviselőt kizárják-e a szavazásból.  

 

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

és Barkász Sándor elhagyta az üléstermet.) 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

411/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Rácz Attila 

képviselőt nem zárta ki a szavazásból. 

 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő (Rácz 

Attila visszatért az ülésterembe.) 

 

A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

412/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 évre, a 2017. 

január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra vállalkozási 

szerződést köt a BÉKÉSI-TEM Temetkezési Szolgáltató Kft.-vel 

(székhely: 5630 Békés, Piac tér 1., képviseli: Rácz Attila  

ügyvezető), köztemetési feladatok ellátására.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási 

szerződést aláírja. 

 

Határidő:  értelem szerint   

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Terület felajánlás kiegészítése 

  

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.  

 

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: 11 fő (Barkász 

Sándor visszatért az ülésterembe.) 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

413/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 126/2016. (IV. 13.) számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát adja a  

Solar Row Kft 2367 Újhartyán, Liget utca 16. ((cégjegyzékszám: 13-09-162053, 

adószám: 24260064-2-13), 

vállalkozásnak, hogy naperőmű telepítés céljára a Békés város ONCSA-i településrész és 

a vasút közötti, „3777/3, 3778, 3779, 3736/12 és a 0151/6 hrsz-ú” területeket 

pályázatában megvalósulási helyszínek céljából megjelölhesse. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát adja a  

Mediműszer Kft. 6724 Szeged, Hétvezér u. 55. sz. fszt. 3. (cégjegyzékszám: 06-09-

019225, adószám: 24088255-2-06), 
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vállalkozásnak, hogy naperőmű telepítés céljára a Békés város ONCSA-i településrész és 

a vasút közötti, „3777/3, 3778, 3779, 3736/12 és a 0151/6 hrsz-ú”  területeket 

pályázatában megvalósulási helyszínek céljából megjelölhesse. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát adja a  

Békés – Vill Kft. 5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3. sz. (cégjegyzékszám: 04-09-005385, 

adószám: 12739545-2-04), 

vállalkozásnak, hogy naperőmű telepítés céljára a Békés város ONCSA-i településrész és 

a vasút közötti, „3777/3, 3778, 3779, 3736/12 és a 0151/6 hrsz-ú” területeket 

pályázatában megvalósulási helyszínek céljából megjelölhesse. 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát adja a  

Pro-Békés Kft. 5600 Békéscsaba, Asztalos utca 52 (cégjegyzékszám: 04-09-012005, 

adószám: 24129242-2-04), 

vállalkozásnak, hogy naperőmű telepítés céljára a Békés város ONCSA-i településrész és 

a vasút közötti, „3777/3, 3778, 3779, 3736/12 és a 0151/6 hrsz-ú” területeket 

pályázatában megvalósulási helyszínek céljából megjelölhesse. 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát adja a  

Work-Metall Trans Kft. 55536 Kondoros, Csabai út 49. (cégjegyzékszám: 04-09-

002464, adószám: 11046374-2-04) 

vállalkozásnak, hogy naperőmű telepítés céljára a Békés város ONCSA-i településrész és 

a vasút közötti, „3777/3, 3778, 3779, 3736/12 és a 0151/6 hrsz-ú” területeket 

pályázatában megvalósulási helyszínek céljából megjelölhesse. 

6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy nyertes 

pályázatok esetén a területek tulajdonjogának átruházása, vagy 25 éves bérbe adása 

érdekében a Képviselő-testület felé a szükséges előterjesztéseket tegye meg. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Területrendezéshez hozzájárulás 

  

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.  

 

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: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

414/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 

1. sz. melléklete szerinti változási vázrajz tervezet szerinti 

területrendezéshez hozzájárulását adja. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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NAPIREND TÁRGYA:  Hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadása 

  

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

 

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

szavazással tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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

elnöke: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A szolgáltatáson a lakosság semmit sem fog észrevenni. Egy 

nagyon hosszú folyamat végére érnek most. A békési szolgáltató közel húsz embernek ad 

munkát.  

 

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

előterjesztett határozati javaslat 1. pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 8 igen 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

415/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási 

kötelező önkormányzati feladat- és hatáskört – ide nem értve a 

rendeletalkotási kötelezettséget – a társulás részére 2017. január 1. 

napjával átadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslat 2. 

pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 8 igen 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

416/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú 

feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-
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ellátási szerződést aláírja, és a képviselő-testület döntését a társulás 

elnökével közölje. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslat 3. 

pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 8 igen 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

417/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

3) Békés Város Önkormányzata kezdeményezi a hatályos 

közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetését 2016. december 31. napjával. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetését aláírja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslat 4. 

pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 8 igen 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

418/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

4) Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete a Délkelet-

Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társulásban Békés Város településre jutó 

2017. évi tagdíjat 1.316.940,- Ft-ot, azaz egymillió 

háromszáztizenhatezer kilencszáznegyven forintot a Társulás 

részére legkésőbb 2016. december 16. napjáig átutal. A tagdíj 

fedezete a 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016 (III.03.) melléklet 

I/8. sora. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Kommunális és Szolgáltató Kft kérelme a Békés, 

Csabai u. 81. szám alatti ingatlan bérbevételére 

  

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 

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: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

419/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 11. § (16) 

bekezdésének felhatalmazása alapján a versenyeztetéstől eltekint.  

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft (székhely: 5630 

Békés, Verseny u. 4. képviseli: Ilyés Péter ügyvezető) kérelmét 

jóváhagyja, és az 5630 Békés, Csabai utca 81. szám alatti 

(hrsz.:10606/5) ingatlant bérbe adja a Kft. részére. A bérleti 

szerződés 2017. január 1 napjától a Képviselő-testületnek az 

ingatlan más célú hasznosításáról szóló döntésének időpontjáig, de 

legkésőbb 2017. december 31. napjáig tartó időtartamra jön létre. 

Az ingatlan bérleti díját 50.000,- Ft/hó + ÁFA (azaz ötvenezer 

forint + ÁFA/hó) összegben határozza meg. 

3) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok 

megtételére, okiratok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Kis Zoltán kérelme a 1819/55 hrsz-ú és az 1819/56 hrsz 

ingatlan telekhatár rendezési kérelme 

  

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, 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: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

420/2016. (XII. 09.) határozata:  
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1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

szándékát fejezi ki, hogy a Békés Város Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, Békés, belterület 1819/55 helyrajzi számú, kivett 

közterület besorolású 2918 m2 területtel felvett belterületi ingatlan 

és a Kis Zoltán, 5630 Békés, Bodoky u. 2/1 szám alatti lakos 1/1 

tulajdonát képező 1819/56 hrsz-ú ingatlan kapcsán a mellékelt rajz 

alapján telekhatár rendezési eljárást kezdeményez.  

2. Békés Város Önkormányzata az önkormányzati 

vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2012 

(VI.29.) önkormányzati rendelet 13. § d) pont felhatalmazása 

alapján a pályázati felhívás közzétételétől az értékesítés kapcsán 

eltekint.  

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

értékesítés lebonyolítása végett módosítja a településrendezési 

eszközeit. 

4. Békés Város Önkormányzata felkéri polgármesterét a 

településrendezési eszközök módosítását követően, hogy a 

földhivatali eljárást folytassa le. A változási vázrajzok elkészítését 

követően, a telekhatár rendezési megállapodás keretében történő 

adásvételről a képviselő-testület dönt. Az ingatlanrészlet eladási 

árát 1.000,- Ft/m2 áron állapítja meg, mely összeg áfá-t nem 

tartalmaz.  

5. A telekhatár rendezési eljáráshoz szükséges díjakat Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete továbbszámlázza a kérelmező 

fele. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Javaslat a KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének 

módosítására 

  

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, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A véleményét már ismertette a KBC Kft.-vel kapcsolatban. 

Továbbra sem látja az egyenleget pozitívan. Bízik a következő évben. Semmilyen 

előterjesztést nem tudnak támogatni ezzel kapcsolatban. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Megye közel fele a KBC Kft.-vel dolgoztat. A Megyei 

Önkormányzat részéről érkezett problémák alaptalanok voltak. Mint kiderült, a megyének 

nincs megfelelő kapacitása több település kiszolgálására, így 10-12 települést vissza is 
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utasítottak. Szükség volt egy ilyen szervezetre. A KBC Kft. által managelt pályázatokat 

100%-ban befogadták. A döntés ezután lesz.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Valóban voltak olyanok, akiket elutasítottak, de ezeket menet 

közben és nem a kezdetekkor. Akkor már valóban nem volt kapacitás.  

 

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

elnöke: Az uniós támogatások kifizetésével vannak gondjai Brüsszelnek. Azt látja bajnak, 

hogy összesűrűsödik a helyzet. Egyszerre lesz egy csomó pályázat kiértékelve. A 

kapacitásokat ez meg fogja haladni. A döntések után pedig nem lesz elég vállalkozó, aki 

kivitelezne. Vannak sajnos még 2015-ös elbírálatlan pályázatok is.  

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslat I. pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 8 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

421/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint társtulajdonos javasolja a KBC 

Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2., Cg. 

04-09-013590) taggyűlésének, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítsa: 

 

1./ A társasági szerződés 13./ A taggyűlés pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

„Nem szükséges a taggyűlés részéről a saját taggal kötendő szerződések (alábbi 4 

szerződéstípus) megkötésének jóváhagyása, amennyiben  

- a szerződés olyan tevékenységre vonatkozik, mely a társaság tevékenységi körei 

között szerepel, 

- a szerződésben szereplő tevékenység a társaság rendeltetésszerű működéséhez 

hozzátartozik, 

- a szerződés a mindennapi működés keretében létrejött mindenki számára 

elérhető szolgáltatásról szól,  

- a szerződés a mindennapi életben tömegesen szereplő, különösebb 

megfontolást nem igénylő szolgáltatásról szól.” 

 

2./ A társasági szerződés 14./ A Társaság vezető tisztségviselője pontjának kilencedik 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Az ügyvezető: 

 köteles havonta legalább egy alkalommal – de a tagok felhívására bármikor – 

a tagok részére jelentést tenni az ügyvezetésről, az ügyvezető által megkötött 

szerződésekről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról, 

 köteles minden év március 31. napjáig a számviteli törvény szerinti beszámolót, 

illetve a következő gazdasági évre szóló üzleti tervet elkészíteni.” 

A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal és 

értelemmel továbbra is hatályban maradnak. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket 

képviselje. 

 

Felelős: Izsó Gábor polgármester, 
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dr. Glózik Klára Erzsébet, a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 

Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

Határidő: azonnal 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslat II. 

pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 8 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

422/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint társtulajdonos javasolja a KBC 

Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2., Cg. 

04-09-013590) taggyűlésének, hogy a társaság javadalmazási szabályzatát a határozat 

melléklete szerint fogadja el. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fentieket 

képviselje. 

 

Felelős: Izsó Gábor polgármester, 

dr. Glózik Klára Erzsébet, a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 

Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

Határidő: azonnal 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Telekhatár rendezési ügyek 

  

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, 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 javaslat I. pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

423/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 

1823 helyrajzi szám alatt 2003 m2 területtel felvett belterületi, 

kivett közterület megjelölésű ingatlanból az 1821 hrsz. és az 1822 

hrsz. között elterülő, 160 m2 alapterületű részletet értékesíti 

Molnárné dr. Tarkovács Márta Békés, Bodoky u. 1/1 szám alatti 

lakos részére, bruttó 1000,- Ft/m2 vételáron. Az értékesítés az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § 
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(1) bekezdés k) pontja alapján mentes az adó alól. Békés Város 

Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét 

az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslat II. pontját.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

424/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 

1823 helyrajzi szám alatt 1843 m2 területtel felvett belterületi, 

kivett közterület megjelölésű ingatlanból az 1821 hrsz. és az 1825 

hrsz. között elterülő, 182 m2 alapterületű részletet értékesíti Vágási 

Sándor Békés, Bodoky u. 1/2 szám alatti lakos részére, bruttó 

1000,- Ft/m2 vételáron. Az értékesítés az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja 

alapján mentes az adó alól. Békés Város Önkormányzata 

képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az adásvételi 

szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Körzethatárok véleményezése 

  

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.  

 

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: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

425/2016. (XII. 09.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglalt 

véleményezési jogkörében eljárva a Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának - a Békés Megyei 

Kormányhivatal által - megállapított felvételi körzethatárával 

(Békés város és Tarhos község teljes közigazgatási területe) 

egyetért. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása 

iránti kérelem elbírálása 

  

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 határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

426/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy 2017. január hó 1. napjától a fogszakorvosi ellátás 

nyújtására jogosító működési engedély megszerzéséig, legfeljebb 

2017. június hó 30. napjáig Bélmegyer Község lakosságának 

fogászati ellátását Dr. Sándor Judit fogszakorvos végezze az 5630 

Békés, Vásárszél u. 2. szám alatt található rendelőjében, azzal, 

hogy 2017. január hó 31. napjáig igazolja Békés Város 

Önkormányzata felé, miszerint a bélmegyeri lakosok ellátására 

szolgáló rendelési időre - amely nem tartalmazhat átfedést a 

jelenlegi rendelési idejével – a működési engedélyt a Békés Megyei 

Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztálya kiadta részére. 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Kígyósi Aranka kérelme a vételi szándékkal érintett 

6904/2/A/13 hrszú ingatlan tárgyában 

  

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

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

427/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

368/2016 (X.27) határozatának második és harmadik mondata 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A felajánlott vételár 

4.950.000,- Ft, melyet a vevő az adásvételi szerződés aláírásától 

számított 30 napon belül a tulajdonba-adással egyidejűleg megfizet, 

az ingatlan birtokbaadásának napja: 2017. 03. 31. napja. Békés 

Város Önkormányzata, mint ajánlattevő a vételi szándékát a 

határozat kézbesítésétől számított 3 napig tartja fenn.” 

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

Izsó Gábor polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Szerver beszerzés jóváhagyása 

  

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: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

428/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy az önkormányzati, hivatali ügyintézés és 

gazdálkodási feladatok, valamint az intézményekkel történő 

kapcsolattartás informatikai támogatására a Polgármesteri 
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Hivatalba szerver-beszerzést, és ehhez kapcsolódó szolgáltatások 

megrendelését hagyja jóvá. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a szerver-beszerzés, és ehhez kapcsolódó 

szolgáltatások megrendelésére legfeljebb 7.000.000,- Ft összeget a 

fejlesztési célokra fordítandó kötvény-forrás terhére biztosítja az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a szerver-beszerzés, és ehhez kapcsolódó 

szolgáltatások megrendelésére szóló versenyeztetési eljárások 

2017. januárjában kerüljenek lebonyolításra. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a szerver-beszerzés, és ehhez kapcsolódó 

szolgáltatások megrendelésére szóló beruházást mentesíti az 

átmeneti gazdálkodásról szóló előírások alól. 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a szerver-beszerzés, és ehhez kapcsolódó 

szolgáltatások megrendelésére szóló versenyeztetési eljárások 

lebonyolítására, kapcsolódó feltételekben történő megállapodásra, 

az Önkormányzat képviseletében történő aláírásra, valamint a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére felhatalmazza 

polgármesterét.   

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a szerver-beszerzés, és ehhez kapcsolódó szolgáltatások 

bevezetéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződések 

megkötésére, a társ- és felügyeleti szervek tájékoztatására, 

oktatások megtartására, a hivatal belső eljárásrendjének 

megváltoztatására, az informatikai tesztelésre felhatalmazza 

polgármesterét. 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés megyei Ivóvízminőség-javító Projekt KEM III. számú 

kiegészítése 

  

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

 

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: 11 fő  

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

429/2016. (XII. 09.) határozata:  
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű, támogatott projekt beruházás során keletkezett 

vagyon átadás-átvételét a következők szerint:  

1. A vagyon ellenérték fejében történő kiadása helyett, a forrásbiztosítás nehézségei miatt 

a korábbi megállapodástól eltérően a beruházó „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által a Viziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 8. § (3) bekezdése alapján kerül sor térítésmentes átadás 

keretei között. 

2. Az Önkormányzat ismeri a projekt megvalósulására vonatkozó támogatási szerződést 

és tudomásul veszi, hogy a Projekt keretében megvalósult beruházást a fenntartási 

időszak végéig, de legalább öt éves időtartamban működtetni kell. Az Önkormányzat – 

mint a megvalósult beruházás résztulajdonosa- az üzemeltetőn keresztül gondoskodik 

az üzemeltetési feladatok ellátásáról és ezen kötelezettség teljesítéséről.  

3. A közös tulajdon feletti rendelkezés ügyében a település átadási pontján belüli közös 

tulajdon kapcsán az érintett települési önkormányzat felhatalmazást kap - a tulajdonjog 

átruházás kivételével - a tulajdonrészhez kapcsolódó közös tulajdon képviseletére.   

4. Az Önkormányzatot illető és a vagyonkiadás során közcélú adományként megkapott 

vagyoni hányadot a 2014. januári Konzorciumi Megállapodás 1. sz. melléklete szerint 

kell nyilvántartásba venni. A nyilvántartásba vett vagyon értékét az ECOELINE Zrt. 

vagyonértékelése szerint kell meghatározni. Az Önkormányzatot a projekt során 

megvalósult vagyon 667/10000-ed tulajdona illeti meg. Ez a vagyonértékelés szerint 

2.271.649.320,- Ft értéket képvisel. 

5. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a fenti tartalmú 

Konzorciumi megállapodás III. számú kiegészítésének aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 377/2016. (XII. 09.) 

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

ülésterem elhagyására.  

 

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 11 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 :  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Izsó Gábor polgármester úr részére az önkormányzat stabil 

működtetéséért, valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó 1.500.000 Ft összegű 

jutalmat állapítson meg az önkormányzat 2016. évben betervezett személyi jellegű kiadások 

megtakarítása terhére. 

 

Javasolja a Pénzügyi Bizottság, hogy Dr. Pálmai Tamás alpolgármester úr részére munkája 

elismeréseként bruttó 750.000 Ft összegű jutalmat állapítson meg az önkormányzat 2016. 

évben betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére. 
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Javasolja továbbá a Pénzügyi Bizottság, hogy Kálmán Tibor alpolgármester úr részére 

munkája elismeréseként bruttó 850.000 Ft összegű jutalmat állapítson meg az önkormányzat 

2016. évben betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel az első határozati javaslat személyét érinti, bejelenti 

személyes érintettségét, és átadja az ülésvezetés tisztét Dr. Pálmai Tamás alpolgármesternek.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzon 

arra vonatkozóan, hogy Izsó Gábor Polgármestert kizárja-e a szavazásból.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (Izsó 

Gábor polgármester nem vett részt a szavazásban) 

 

A képviselő-testület 10 nem szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

439/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármestert a „Jutalom 

megállapítása” egyéb előterjesztést érintő szavazásból nem zárja ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja Izsó Gábor polgármester jutalmát az elhangzott javaslat szerint. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (Izsó 

Gábor polgármester nem vett részt a szavazásban) 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

440/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester 

részére az önkormányzat stabil pénzügyi működtetéséért, 

valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó 

1.500.0000 Ft összegű jutalmat állapít meg az 

Önkormányzat 2016. évben betervezett személyi jellegű 

kiadások megtakarítása terhére.  

                         

 Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Átadja az ülésvezetés tisztét Izsó Gábor 

polgármesternek.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a jutalmát jótékony célokra fogja fordítani.  

Átveszi az ülésvezetést, és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a második 

bizottsági javaslattal – Dr Pálmai Tamás jutalmával - kapcsolatban.  
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DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzon arra 

vonatkozóan, hogy Dr. Pálmai Tamás alpolgármestert kizárja-e a szavazásból.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (dr. 

Pálmai Tamás alpolgármester nem vett részt a szavazásban) 

 

A képviselő-testület 10 nem szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

441/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás alpolgármestert a 

„Jutalom megállapítása” egyéb előterjesztést érintő szavazásból nem 

zárja ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja 

Dr. Pálmai tamás alpolgármester jutalmazását az elhangzott javaslat szerint. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

442/2016. (XII. 09.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester részére munkája elismeréseként bruttó 

750.000 Ft összegű jutalmat állapít meg az Önkormányzat 

2016. évben betervezett személyi jellegű kiadások 

megtakarítása terhére.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Bejelenti, hogy a jutalom teljes összegét jótékony 

célokra fogja fordítani. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja 

Kálmán Tibor alpolgármester jutalmazását az elhangzott javaslat szerint. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11fő. 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

443/2016. (XII. 09.) határozata:  
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Békés Város Képviselő-testülete Kálmán Tibor 

alpolgármester részére munkája elismeréseként bruttó 

850.000 Ft összegű jutalmat állapít meg az Önkormányzat 

2016. évben betervezett személyi jellegű kiadások 

megtakarítása terhére.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

KÁLMÁN TIBOR alpolgármester: Bejelenti, hogy a jutalmát szeretné jótékony célokra is 

fordítani. 

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Koppné Dr. Hajdú Anikó képviselőt, hogy 

elfogadja-e a V/1. választ? 

 

KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: A választ elfogadja. A felajánlott jutalmak 

tekintetében, felhívja a figyelmet a defibrillátorra.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Rácz Attila képviselőt, hogy elfogadja-e a V/2. 

választ? 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Amennyiben megvalósul, akkor a választ elfogadja. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Mucsi András képviselőt, hogy elfogadja-e a V/3. 

választ?  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A választ elfogadja. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi dr. Gosztolya Ferenc képviselőt, hogy elfogadja-e a 

V/4. választ?  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A választ elfogadja. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A temetőben a fenntartó figyeli a sírhelyek megváltásának 

időpontját. Két olyan sír is van többek között egy 1956-os mártírsír és egy II. világháborúban 

elhunyt akiknek lejár. Nyílván nincsenek hozzátartozók. El kellene gondolkozni, hogy az 

önkormányzat mit csináljon ezekkel a sírokkal. Ezek legyenek örökmegváltású sírok. A 

Kubikus utcából jelezték, hogy örülnek az útalap kirostálásnak. Az út fedőrétege nem érkezett 

meg, az az apró kavics. Kátyúsodni kezdett a felület. A Piac tér egyes számú tömb kérése, 

hogy az udvar nagyon sötét, kérnék, hogy alakítsanak ki közvilágítást. Van ott egy juharfa is, 

amit ki kellene vágni, mert már a kerítést is megrepesztette. Az ott lévő csapadékvíz 

elvezetést is meg kellene oldani.       

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A Borozsgyáni és az Attila utcákban is nagyon rossz minőségű 

az útalap kérnék javítani. A Kinizsi utcából keresték meg egy levéllel, amelyet át fog adni 

jegyző asszonynak.  

A volt faiskola melletti bejáró megsüllyedt a megnövekedett teherforgalom miatt. Kérnék ezt 

kijavítani.  

A Puskaporos tónál gallyazások történtek, de a gallyakat otthagyták, kérné ezek elszállítását. 

A Gém utcából jelezték, hogy a hulladékszállító jármű tönkretette az utat.  
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A Bercsényi és a Lánc utcából jelezték, hogy az útalap nagyon megromlott. 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A Kubikus utcában nem készült útalap, nem volt összefogás 

abban az utcában. A Gyékény utca viszont összefogott, viszont az út elég rossz állapotban 

van. Támogatja a javításokat.  

Van-e arra lehetőség, hogy a Kispince utca elején, amennyiben saját költségen megvásárolnak 

egy lámpatestet és fel is tudják szereltetni akkor fel lehet-e azt szerelni? 

Az utca névtáblák helyzetét rendezni kellene. A kerületek össze vannak keverve, legyenek 

igényesebbek. A Teleky utca vitát is rendezni kellene helyesírás szempontjából. A nemeseket 

tették régen „y”-al nemessé, ezért is tisztázni kell ezt a kérdést. Ez a család amúgy is Békésről 

származik „i” betűvel. Ilyen keveredések nem lehetnek. Szerződéskötésekkor ebből baj lehet. 

Keserű sor van és nem Keserűsor utca. Összhangba kell hozni ezeket.     

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: A Szendrey utcában jelentősen megnőtt a 

forgalom és az út is nagyban károsodott, javítani kellene. Az Ady utca 3-5. szám közötti 

parkolóban nagyon nehéz a parkolás, mert reggel nem lehet onnan kiállni. Szeretné 

megköszönni a Toldi utcai világítást.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a 

hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület nyilvános ülését befejezettnek nyilvánítja. 

Áldott békés ünnepeket kíván. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                   jegyző   


