
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2017. március 30-án megtartott nyílt  üléséről.  

 

Az ülés helye:  Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) 

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor János, Deákné 

Domonkos Julianna, Balázs László, Mucsi András, Barkász Sándor, Rácz 

Attila, Koppné Dr. Hajdú Anikó, Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Seres István 

képviselők 

  

 Kálmán Tibor alpolgármester 

 Tárnok Lászlóné jegyző 

 Dr. Tari Béla aljegyző  

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 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: 15.30 h 

 

Izsó Gábor polgármester: Az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a képviselő – testület 

határozatképes. Köszönti a megjelent képviselő – testületi tagokat, érdeklődőket, 

munkatársait.  

2017. 02. 17-én elhunyt Eperjesi József nyugalmazott Szociális Otthoni igazgató, aki 2007-

ben Békés Városért kitüntetésben részesült. Kérem, hogy 1 perces néma felállással 

emlékezzünk. 

 

A képviselő – testület döntésétől függően nyílt vagy zárt ülésen kell tárgyalni a 30. sorszámú 

„Bérlőkijelölés biztosítása végett vásárolt lakásokról beszámoló, forgalmi érték 

meghatározása a Békés, belterület 3967/A/35 lakásra vonatkozóan” tárgyú előterjesztést. A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján a képviselő – testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való 

rendelkezés esetén. Javaslom az előterjesztés tárgyára, valamint az önkormányzat üzleti 

érdekeire való tekintettel a zárt ülés tartását. 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2017. (III. 30.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 30. sorszámú 

„Bérlőkijelölés biztosítása végett vásárolt lakásokról 

beszámoló, forgalmi érték meghatározása a Békés, 

belterület 3967/A35 lakásra vonatkozóan” tárgyú 

előterjesztést zárt ülésen tárgyalja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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Javasolja, hogy a nyílt ülés végére a meghívóban nem szereplő 35. sorszámmal vegyék fel új 

napirendi pontként az „Ingyenes tulajdonba adási kérelem” tárgyú előterjesztést, melyet 

szavazásra bocsát. 

 

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 

54/2017. (III. 30.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 35. sorszámú „Ingyenes  

tulajdonba adási kérelem” tárgyú előterjesztést 

napirendjére felvette. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó alapján az előző ismertetéssel 

kiegészítve tárgyalja meg a testület. Zárt ülésen kell tárgyalni a 29 - 33. sorszámú 

előterjesztéseket. 

 

Az elhangzottak alapján a napirendi pontokat szavazásra bocsátja. 

 

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 

55/2017. (III. 30.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2017. március 30-i 

ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

NAPIRENDI PONTOK:       

1. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt eseményekről, értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

2. Tájékoztató az előző képviselő-testületi üléseken elfogadott határozatok és                                         

rendeletek végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

3. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző  

4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

5.   Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

6.   Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzés végrehajtásának tapasztalatairól 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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7.  Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

8.   Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő munkájáról 

     Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

9.   Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió kérelme 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

10.   A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes  

    gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló  

         6/2015.(II.27.) ör. módosítása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

11.   Önkormányzati lakások lakbérének megállapítása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

12.   Az iskola-egészségügyi és az ügyeleti alapellátás körzeteinek meghatározásáról  

        szóló rendelet módosítása 

        Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

13.   Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.  

        (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

14.   Békés Város Önkormányzata 1/2015. (II. 04.) rendeletének (SZMSZ) és törzskönyvi  

        nyilvántartásának módosítása 

        Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

 

15. Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása  

        Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

 

16.   Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséhez szükséges döntések  

         Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

17.   Településrendezési eszközök módosítása (falusias lakóterület építési övezetre   

         vonatkozó előírások módosítása) 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

18.   BKSZ Kft. ügyvezetőjének munkaszerződése  

         Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

19.   Önkormányzati cégek felügyelőbizottságainak személyi kérdései  

         Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

20.   DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása  

        Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

21.   Vízterhelési díj 2017.  

        Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

22.   Békési inkubátorház fejlesztésére pályázat benyújtása  

        Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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23.    Tulajdonosi hozzájárulás az EFOP 4.1.8-16 pályázat benyújtásához, ingyenes    

         használati szerződés 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

24.    Civil támogatások pályázati kiírása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

25.    2017. évi sporttevékenységek támogatása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

26.    Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti „Kazamata” 

ingatlan használatára vonatkozóan  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

27.   Tarhos, Petőfi u. 1. sz. alatti ingatlan hasznosítása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

28.   Tájékoztatás Dánfok további üzemeltetéséről  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

29.   Ingyenes tulajdonba adási kérelem  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

30.    Helyi elismerések adományozása  

 zárt ülésen  

   Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

31.    Bérlőkijelölés biztosítása végett vásárolt lakásokról beszámoló, forgalmi érték     

         meghatározása a    Békés, belterület 3967/A/35 lakásra vonatkozóan 

       zárt ülésen  

   Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

32.    Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

      zárt ülésen 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

33.    Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása 

 zárt ülésen 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

34.   Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 

      zárt ülésen  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

35.   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 
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Tárnok Lászlóné jegyző: Tájékoztatja a képviselő - testületet, hogy van néhány munkatárs, 

akik eddig részt vállaltak a testületi munkában és ők 2017. március 31-vel távoznak a 

Hivatalból. Ők Hirka Tamás és Szabó Tímea, valamint Váczi Julianna, aki 2017. április 1-től 

átveszi a BKSZ ügyvezetői teendőit. Ezúton szeretné megköszönni a lelkiismeretes 

munkájukat. 

A 2016. decemberi képviselő – testületi ülésen elfogadták az SZMSZ szervezeti ábráját, mely 

szerint a gazdálkodási osztály két részre válik, a költségvetési iroda beolvad a Polgármesteri 

Hivatalba. Létrejön egy pénzügyi osztály, melynek a vezetője Holopné dr. Sztrein Beáta lesz, 

a helyettese pedig Kovács Szilvia. A gazdasági osztályt pedig Nánási Zsolt vezeti, helyettese 

pedig Földesi Erzsébet Boglárka lesz. Bemutatja a kollégákat. 

 

Izsó Gábor polgármester: Megköszöni a távozó kollégák munkáját. Továbbra is számít Váczi 

Julianna együttműködő munkájára, hiszen szoros munkakapcsolat van a város és a BKSZ Kft. 

között. 

 

Mucsi András képviselő: Csatlakozik a korábban elhangzottakhoz. Köszönetét fejezi ki 

Hirka Tamásnak, akitől sok segítséget kapott, ill. Szabó Tímeának aki lakáskiutalásokkal 

kapcsolatos ügyfelezésben és az előterjesztések elkészítésében is kivette a részét. Az új 

kinevezett munkatársaknak pedig sok sikert és együttműködő munkát kíván. 

 

Rácz Attila képviselő: A Békési médiák támogatásával kapcsolatosan kért szót. Nem érti, 

hogy a jelenlegi városvezetés miért nem támogatja a Torony Rádió működését. Körülbelül 1 

millió és 1,5 millió forint költségvetéssel dolgozik havonta. Ő a felajánlott tiszteletdíjával 

járul hozzá a rádió működéséhez. A Békési Újságban is jelennek meg e témával kapcsolatos 

írások, sajnos név nélkül. 

 

Dr. Seres István képviselő: Csatlakozik Rácz Attila gondolataihoz. A választókörzetében 

sokan érdeklődtek már a Torony Rádió sorsáról. Sok embernek ez az egyetlen információ 

forrása. Érdeklődik, mit lehet tudni erről a témáról? 

 

Barkász Sándor képviselő: Ha valaki megvásárolja a média működésének jogát, akkor nem 

szabad mindig folyamatos városi támogatásra számítani. Az elmúlt években még a Torony 

Rádió mindig több finanszírozást kapott, mint a Békési Újság. 

 

Rácz Attila képviselő: Kiegészíti a mondanivalóját azzal, hogy sokat vállaltak a média 

működtetése érdekében, ez köszönhető többek között a lelkes kollégáknak is. Véleménye 

pedig, hogy egy kis településen szükséges a média támogatása, mert e nélkül nem tudja 

fenntartani magát. 

 

Izsó Gábor polgármester: A Békési Újság nem kap a várostól semmiféle támogatást. A 

Torony Rádió pedig kereskedelmi rádió, ami a hirdetéseiből tudná finanszírozni önmagát. 

 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató 

tudomásul vételét, a kiegészítéssel együtt. 

 

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

 

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

56/2017. (III. 30.) 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 

és rendeletek 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 – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

Napirend tárgya:  Tájékoztató Békés Város Képviselő - testületének a 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 – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul 

veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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Napirend tárgya:  Tájékoztató a civil tartalék 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 – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a civil tartalék 

felhasználásáról szóló polgármesteri 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 

 

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 – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2017. (III. 30.) 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:  Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzés végrehajtásának 

tapasztalatairól 

 

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

 

Balázs László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag 

javasolta elfogadni. 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét. 
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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 

61/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 

szóló összefoglaló jelentést elfogadja és az ellenőrzések tapasztalatai alapján 

a 2016. évi ellenőrzésekkel kapcsolatban a következő feladatokat határozza 

meg: 

 

Az intézményeknél a soros vizsgálatok alkalmával ellenőrizni kell a 

költségvetési szerv vezetője által kialakított belső kontrollrendszer 

működtetését és az ehhez kapcsolódó, előírt belső szabályzatok meglétét.  

 

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, 

felszámolása érdekében megtett intézkedések végrehajtását utóvizsgálat 

formájában ellenőrizni kell. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző 

  Balázs László Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

Napirend tárgya:  Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 

 

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

 

Izsó Gábor polgármester: Köszönti Kádasné Öreg Julianna intézményvezetőt. 

 

Mucsi András képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Dr Pálmai Tamás alpolgármester: Köszönetet mond a Szociális Központban dolgozók 

szakszerű és emberséges munkájáért.  

 

Mucsi András képviselő: Megköszöni a korrekt munkát. Sok segítséget kap a Szociális 

Központtól a lakásproblémák, a rászorultak soron kívüli elhelyezésében. 

Adománygyűjtésekben is együttműködő az intézmény. A szociálisan rászorult családoknak is 

sok segítséget nyújtanak e téren is. 

 

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Szintén elismerését fejezi ki az intézményben folyó 

lelkiismeretes, szakmai hozzáértéssel folyó munkához. A krízishelyzetek egyre inkább 

szaporodnak, melyek megoldásra várnak. Számít továbbra is az együttműködő szakmai 

munkára. 

 

Izsó Gábor polgármester: Megköszöni az elismerő hozzászólásokat. Ő is csatlakozik az 

elismerő véleményekhez. A Szociális Szolgáltató Központ a város egyik legfontosabb 

intézménye, amely egyre szélesebb feladatkörrel rendelkezik. Anyagilag és mentálisan is 

nehéz sorsú emberekkel kell foglalkozni, s ezt a munkát nagy odafigyeléssel és türelemmel 

teszik az intézmény dolgozói. Sok pályázatban vesznek részt, hogy fejlesztéseket tudjanak 

megvalósítani saját körülményeik javítása érdekében. 
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Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés 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 elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Városi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi szakmai 

munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő munkájáról 

 

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

 

Izsó Gábor polgármester: Köszönti Erdélyi Imolát a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 

igazgató asszonyát. 

 

Mucsi András képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

megtárgyalta  az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Megemlíti, hogy az 

elmúlt évben a bizottság tagjaival látogatást tettek az intézményben, hogy jobban 

megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával. Szeretné kiemelni igazgató asszony 

lelkiismeretes, odafigyelő munkáját. Az intézményt magáénak érzi és igyekszik a szakorvosi 

ellátottságot biztosítani a lakosságnak. A közeljövőben az intézmény épülete is meg fog újulni 

pályázati forrásból. 

 

Dr. Pálmai Tamás képviselő: Csatlakozik Mucsi András képviselő úr mondandójához. Az 

intézmény munkáját belülről is ismeri, jó csapatszellemben folyik a szakszerű orvosi ellátás. 

Kiemeli, hogy a betegek több szakorvos közül is választhatnak. Ebben rejlik igazgató asszony 

kitartó munkája. További sok sikert kíván a Gyógyászati Központ vezetéséhez. 

 

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az utóbbi időben szorosabb munkakapcsolat alakult 

ki az intézmény és az általa vezetett iskola között. Örömét fejezi ki, hogy iskolaorvosi és 

védőnői szolgálat is működik az iskolában. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a diákoknál időben 

észrevegyék a kialakuló kóros betegségeket. Sikeres, további együttműködést kíván. 

 

Izsó Gábor polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat. Kiemelné még, hogy nincs 

orvoshiány a városban, a betegellátás folyamatos. A megyében talán a legszínvonalasabb a 

szakellátás. További sikeres munkát kíván. 

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztett 

beszámoló elfogadását. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2016. évi szakmai 

munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió kérelme 

 

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

 

Balázs László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag 

javasolja elfogadni. 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Pünkösdi 

Egyház Országos Cigánymisszó (5630 Békés, Petőfi u. 56. képviseli: Durkó 

Albert misszióvezető) kérelmét jóváhagyja, és az 5630 Békés, Soványhát u. 2. 

(4553/24 hrsz), Soványhát u. 4. (hrsz: 4553/23), Soványhát u. 6. (4553/22 

hrsz), és a Soványhát u. 8. (4553/21 hrsz) szám alatti ingatlanokat ingyenes 

használatba adja a MPE Országos Cigánymisszió részére, 2017. április 1. 

napjától a Képviselő-testületnek az ingatlanok más célú hasznosításáról szóló 

döntésének időpontjáig, de legkésőbb 2032. március 31. napjáig tartó 

időtartamra jön létre. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét 

az előterjesztés mellékletét képező ingyenes használati szerződés aláírására. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások 

térítési díjáról szóló 6/2015.(II.27.) ör. módosítása 

 

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

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

Mucsi András képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
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Izsó Gábor polgármester: Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra 

bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

 

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

 

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

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2017. (III.31.) 

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

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKOSÍTOTT 

ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL  

szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva 

 

Napirend tárgya: Önkormányzati lakások lakbérének megállapítása 

 

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

 

Mucsi András képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni a kiegészítéssel. 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra 

bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet a kiegészítés szerint. 

 

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

 

A képviselő-testület 9 igen 2 nem szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja: 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2017. (IV.03.) 

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 

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva 

 

 

Napirend tárgya: Az iskola-egészségügyi és az ügyeleti alapellátás körzeteinek 

meghatározásáról szóló rendelet módosítása 

 

Írásos tájékoztató 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: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra 

bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

 

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

 

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

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2017. (III.31.) 

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 

szóló 29/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva 

 

Napirend tárgya: Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

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

 

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

 

Mucsi András képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra 

bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

 

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

 

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

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2017. (IV. 03.) 

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

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 

SZABÁLYAIRÓL 

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

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva 

 

Napirend tárgya: Békés Város Önkormányzata 1/2015. (II. 04.) rendeletének (SZMSZ) 

és törzskönyvi nyilvántartásának módosítása 

 

Írásos tájékoztató 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: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Balázs László képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

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 – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2017. (III. 30.) határozata:  

 

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat törzskönyvi  

nyilvántartását az alábbi kormányzati funkciókkal egészíti ki: 

   " 044210 Feldolgozóipari igazgatása és támogatása 

      105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb  

támogatások 

104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások  

104043 Család és Gyermekvédelmi Központ” 

 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat törzskönyvi  

  nyilvántartásából törli az alábbi kormányzati funkciót: 

„107054 Családsegítő szolgálat” 

 

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 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2017. (IV. 03.) 

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

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 

szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva 
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Napirend tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása 

 

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

 

Mucsi András képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat I. pontjának elfogadását. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerint 

módosítja, egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. 

melléklet szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II. pontjának elfogadását. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Városi Püski Sándor Könyvtár alapító okiratát a határozat 

1. melléklete szerint módosítja, egységes szerkezetű alapító 

okiratát a 2. melléklet szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat III. pontjának elfogadását. 

 

 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 

Városi Jantyik Mátyás Múzeum alapító okiratát a határozat 

1. melléklete szerint módosítja, egységes szerkezetű alapító 

okiratát a 2. melléklet szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat IV. pontjának elfogadását. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a határozat 1. 

melléklete szerint módosítja, egységes szerkezetű alapító 

okiratát a 2. melléklet szerint fogadja el. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Napirend tárgya: Települési arculati kézikönyv elkészítéséhez szüksége döntések 

 

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

 

 

Izsó Gábor polgármester: Köszönti Pap Ádám főépítész urat. 

 

Balázs László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat I., II., és III. pontjának elfogadását. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2017. (III. 30.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elkészítteti a 

Településképi arculati kézikönyvét. 

II. Az egyeztetési eljárást a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (1) a) pontja 

szerinti teljes eljárás szerint folytatja le. 

III. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban lévő 

településrendezési eszközök módosításának folyamatai és eljárása során az alábbi 

partnerségi egyeztetési eljárást állapítja meg: 

    

  A partnerségi egyeztetés szabályai 

 

1.  A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre: 

a)  a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú 

természetes személy, aki Békés város közigazgatási területén lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezik, és ezt lakcímet igazoló hatósági 

igazolványának bemutatásával igazolja, 

b)  a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú 

személy, jogi személy, akinek javára Békés város közigazgatási területén jogot 

jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi 

tulajdoni lap bemutatásával igazolja, vagy Békés város közigazgatási területén 

székhellyel, telephellyel rendelkezik. 

 

2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, 

dokumentálása és eszközei: 

A társadalmi bevonás keretében tájékoztatja a partnereket (előzetes tájékoztató) 

a)  közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 

b)  helyi lapban, 

c)  ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 

d)  lakossági fórumon. 

A polgármester az elkészült kézikönyv és településképi rendelet tekintetében - 

a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi véleményezésre bocsátja 

(munkaközi tájékoztató) 

e)  közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 

f)   helyi lapban, 

g)   ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 

h)   lakossági fórumon 

 ismerteti annak tartalmát. 

A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja: 

A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés 

szabályai szerint történik. A beérkezett dokumentumokat a főépítész megküldi 

a tervezőnek, aki azokat megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az 

elfogadásra nem javasolt véleményeket – indokolással együtt – visszajuttatja a 

főépítésznek. 

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: 
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Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok indokolását a polgármester 

a Képviselő- Testületi ülésén ismerteti. A Képviselő- Testület dönt a 

vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. A képviselő- testületi 

döntéseket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti, a terv ügyiratához 

csatolja, valamint elküldi a tervezőnek. 

Az elfogadott településképi arculati kézikönyv nyilvánosságát biztosító 

intézkedések: 

Az elfogadott településképi arculati kézikönyv az Önkormányzat honlapján és 

a városi hirdetőtáblán kerül közzétételre. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat IV. pontjának elfogadását. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a településképi arculati kézikönyv elkészíttetésére a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés Város 

Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának 

rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, 

beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az 

Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

        Határidő:  értelem szerint 

          Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Településrendezési eszközök módosítása (falusias lakóterület építési 

övezetre vonatkozó előírások módosítása) 

 

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

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja a határozat elfogadását. 

 

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 – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2017. (III. 30.) határozata:  

 

I.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a 

42/2007. (IX. 7.) rendeletét, annak érdekében, hogy az Lf-4 lakóövezetek 

megfelelően beépíthetővé válhassanak. 

II.  A módosítás egyeztetési eljárását a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ 

(1) d) pontja szerinti állami főépítészi eljárás szerint kívánja lefolytatni. 

III. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban lévő 

településrendezési eszközök módosításának folyamatai és eljárása során az 

alábbi partnerségi egyeztetési eljárást állapítja meg: 
 

A partnerségi egyeztetés szabályai 

            1.   A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre: 

 

a)  a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú 

természetes személy, aki Békés város közigazgatási területén lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és ezt lakcímet igazoló hatósági 

igazolványának bemutatásával igazolja, 

b) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú 

személy, jogi személy, akinek javára Békés város közigazgatási területén 

jogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem 

régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolja, vagy Békés város 

közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkezik. 

 

2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, 

dokumentálása és eszközei: 

            a)    A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja: 

A partnerek az Önkormányzat honlapján és a helyi újságban (Városházi 

Krónikában), valamint a városi hirdetőtáblán kapnak tájékoztatást a 

készítendő településrendezési eszközről vagy a meglévő településrendezési 

eszköz módosításáról.  

 b)   A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja: 

A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés 

szabályai szerint történik. A beérkezett dokumentumokat a főépítész 

megküldi a tervezőnek, aki azokat megvizsgálja, majd az elfogadásra 

javasolt és az elfogadásra nem javasolt véleményeket – indokolással együtt 

– visszajuttatja a főépítésznek. 

c)    Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a    

       dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: 

Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok indokolását a 

polgármester a Képviselő- Testületi ülésén ismerteti. A Képviselő- Testület 

dönt a vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. A képviselő- 

testületi döntéseket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti, a terv 

ügyiratához csatolja, valamint elküldi a tervezőnek. 

  d)  Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök  

       nyilvánosságát biztosító intézkedések: 

Az elfogadott Településrendezési Eszköz az Önkormányzat honlapján és a 

városi hirdetőtáblán kerül közzétételre. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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Napirend tárgya: BKSZ Kft. ügyvezetőjének munkaszerződése 

 

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

 

Izsó Gábor polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a BKSZ Kft. ügyvezetői teendőivel 

Váczi Juliannát szeretnék megbízni. Munkaszerződéssel látja el a munkáját a jövőben.  

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

Rácz Attila képviselő: Egyetért Váczi Julianna személyével. Felteszi a kérdést, hogy 

törvényileg nem kellett volna e megpályáztatni az ügyvezetői munkakört? Esetleg volt e más 

jelentkező is erre a munkakörre? 

 

Tárnok Lászlóné jegyző: A törvény nem írja elő, hogy meg kell pályáztatni ezt az állást. A 

korábbi időszakban is ellátta megbízással a BKSZ Kft-nél a feladatát, mely 5 évre szólt. Ezen 

most változtatni kíván a képviselő-testület és munkaviszonyban, fő állásban szeretné 

foglalkoztatni Váczi Juliannát az ügyvezetői teendők ellátására. 

 

Mucsi András képviselő: Reagál Rácz Attila kérdésére. A törvény valóban előírja, hogy 5 

évre kell foglalkoztatni, de a tulajdonos bármikor változtathat az álláspontján. Váczi Juliannát 

alkalmasnak találja a munkakör betöltésére és továbbra is lelkiismeretesen fogja ellátni a 

munkáját, úgy ahogyan eddig is. 

 

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Egyetért a javaslattal és örül, hogy nem kellett 

megpályáztatni az ügyvezetői munkakört. 

 

Izsó Gábor polgármester: Egyetért a javaslattal és alkalmasnak tartja Váczi Juliannát az 

ügyvezetői munkakör betöltésére. A javaslata még az lenne, hogy egy műszaki menedzsert is 

kellene foglalkoztatni a cégen belül, aki segítené a munkát. Elsődleges cél, hogy 

vállalkozásként is jól működjön a Kft. amelynek az építkezéseknél is szerepet szánnak. 

 

Barkász Sándor képviselő: Úgy ítéli meg, hogy a BKSZ Kft. fontos szerepet tölt be az 

Önkormányzat életébe. A korábbi ügyvezető vállalkozó szemlélettel vezette a céget, amely a 

mai világban nagyon fontos. Támogatja Váczi Julianna személyét az ügyvezetői teendők 

ellátására. Úgy látja, hogy egy műszaki gyakorlattal rendelkező emberre szükség lenne, hogy 

a vállalkozói szemlélet mindinkább érvényesüljön a cég munkájában. 

 

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 – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2017. (III. 30.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2017 (I.26.) 

határozatát úgy módosítja, hogy: 

Békés Város Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján – a BKSZ Kft. 

ügyvezetőjének Váczi Juliannát (anyja neve: Szatmári Julianna, lakcím: 

5630 Békés, Ady Endre utca 10. 3. em. 31. a.) választja 2017. január 27. 

napjától 2022. január 26. napjáig terjedő időszakra.  

Az ügyvezetői feladatokat Váczi Julianna megbízási jogviszony keretében, 

bruttó 250.000,- Ft/hó díjazásért látja el 2017. január 27. és 2017. március 

31. közötti időszakban. 

A BKSZ Kft. (székhely: 5630 Békés, Verseny u. 4. adószám: 23976807-2-

04) munkaszerződést köt a cég ügyvezetésére Váczi Juliannával (anyja 

neve: Szatmári Julianna, lakcím: 5630 Békés, Ady Endre utca 10. 3. em. 

31. a.) 2017. április 1. napjától 2022. január 26. napjáig tartó határozott 

időre, bruttó 400.000,- Ft/hó bér díjazással.   

 

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a BKSZ Kft. tulajdonosának képviseletében a 

munkaszerződés aláírására és a megbízási szerződés megszüntetésére, 

továbbá a BKSZ Kft. létesítő okiratával kapcsolatos és szükséges 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerin 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Önkormányzati cégek felügyelőbizottságainak személy kérdései 

 

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

 

Mucsi András képviselő: Az előterjesztés arról szól, hogy a három cég felügyelő 

bizottságába új emberek kerülnének. A BKSZ Kft. felügyelőbizottsági tagja Nánási Zsolt, a 

Békés-Ferment Kft.-nél és a BKSZ Plusz Kft.-nél pedig Földesi Erzsébet Boglárkát 

javasolják. Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

Rácz Attila képviselő: Szeretné ha a felügyelőbizottságok többi tagját is megemlítenék. 

 

Izsó Gábor polgármester: Eleget tesz a kérésnek és megnevezi a még meg nem említett 

tagokat. A BKSZ Kft. és a BKSZ Plusz Kft. esetében Balázs László és Lelle Árpád, a Békés-

Ferment Kft-nél Holopné dr. Sztrein Beáta és Ilyés Tamás. 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslat I. pontját. 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft. döntéshozó szerve - a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (4) 

bekezdése alapján - a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 

felügyelőbizottsági tagjának választja Nánási Zsoltot (anyja neve: Hegedűs 

Edit Julianna; lakcím: 5630 Békés, Kubikos utca 9.) 2017. április 1. napjától 

2022. március 31. napjáig terjedő időszakra.  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. létesítő 

okiratával kapcsolatos, és szükséges jognyilatkozatok, intézkedések 

megtételére, valamint dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  értelemszerűen   

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

előterjesztett határozati javaslat II. pontját. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BÉKÉS-FERMENT 

Kft. döntéshozó szerve - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (4) bekezdése alapján - a BÉKÉS-

FERMENT Kft.  felügyelőbizottsági tagjának választja Földesi Erzsébet 

Boglárkát (anyja neve: Domokos Erzsébet; lakcím: 5650 Mezőberény, 

Vörösmarty utca 33.) 2017. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig 

terjedő időszakra.  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a BÉKÉS-FERMENT Kft. létesítő okiratával kapcsolatos, és 

szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

előterjesztett határozati javaslat III. pontját. 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

               76/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ PLUSZ 

Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. tagja - a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (4) bekezdése alapján - a 

BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának 

javasolja Földesi Erzsébet Boglárkát (anyja neve: Domokos Erzsébet; lakcím: 

5650 Mezőberény, Vörösmarty utca 33.) 2017. április 1. napjától 2022. 

március 31. napjáig terjedő időszakra.  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. taggyűlésén 

a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása 

 

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

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

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 2 nem 1 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2017. (III. 30.) határozata:  

 

I.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás tagönkormányzata Pusztaottlaka Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Társuláshoz történő csatlakozását 

jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a 

Társulás Elnökét tájékoztassa.  

II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a Társulás módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy jelen 

határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 
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III. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. 

Határidő:  2017. április 21. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Vízterhelési díj 

 

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

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. A beruházás jól működik, a víztisztítás 

megoldott és a lakosságnak csak a minimális vízdíjat kell fizetni. 

 

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 – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2017. (III. 30.) határozata:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az 

Alföldvíz Zrt., mint közszolgáltató által Békés városra meghatározott 

vízterhelési díjak összegét, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz (ÁFA 

nélkül): 

Fogyasztói 

szegmens 

Vízterhelési 

egységdíj 

    2017. 

04. 01-től 

(Ft/m³) 

lakossági 

fogyasztó 
1,80 

önkormányzati 

fogyasztó 
2,00 

hatósági díjas 

fogyasztó 
3,00 

szippantott 

szennyvíz után 
4,50 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Békési inkubátorház fejlesztésére pályázat benyújtása  

 

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

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 100%-ban támogatott pályázatról van szó. 
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Izsó Gábor polgármester: A korábbi inkubátorház teljes kihasználtsággal működik. Szükség 

van egy új kialakítására, melyet TOP 1.1.2.16 pályázat útján lehetne megvalósítani. A 

beruházási költség 150.000.000- Ft de ez 100%-ban támogatott. 

 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslat I., II., III. pontját. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

              79/2017. (III. 30.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 1.1.2-16 

kódszámú Inkubátorházak fejlesztése felhívásra „Békés, inkubátorház 

fejlesztése” címmel az alábbiak szerint: 

1. A megvalósítási helyszínek pontos címe: Békés, Csabai út 81. sz. 

2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége nettó 150.000.000,-Ft. 

3. Az igényelt támogatás mértéke 100 %, összege nettó 150.000.000,-Ft 

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a TOP-1.1.2-16 pályázat vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés Város 

Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési 

szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat 

rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben 

megállapodjon, az Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a 

szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a TOP-1.1.2-16 pályázati dokumentációk 

összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási dokumentációját 

nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja 

ki. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért 

szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat IV. pontját. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

                             80/2017. (III. 30.) határozata: 

 

A TOP-1.1.2-16 pályázatból történő beruházás megvalósítása során 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fejlesztéshez 

kapcsolódó ÁFA tartalmat az adott évi költségvetésbe betervezi, és 

finanszírozza, valamint a beruházás megvalósítása során döntést hoz arról, 

hogy a megépülő ingatlant adóköteles tevékenység keretében kívánja 

üzemeltetni. 

 

Határidő:   értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás az EFOP 4.1.8-16 pályázat benyújtásához, 

ingyenes használati szerződés 

 

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

 

Izsó Gábor polgármester: Könyvtárpályázatról van szó, amely részben infrastrukturális és 

szoftverelemeket is tartalmaz, maximum 120.000.000- Ft támogatottságról van szó, mely 

100%-ban támogatott, ha nyer a pályázat. 

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni a kiegészítésekkel.  

 

Izsó Gábor polgármester: Köszönetet mond a könyvtár dolgozóinak, akik önállóan 

dolgoznak ezen a pályázaton a műszaki osztály segítségével. Igyekeznek egyéb tevékenységet 

is végezni, ami a közművelődéssel szoros összefüggésben van.  

 

Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslat I. pontját. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

             81/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy Békés Városi Püski Sándor Könyvtár a EFOP-4.1-8-16 

azonosító jelű, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívás alapján 

támogatási kérelmet nyújtson be, hozzájárul a támogatási kérelem 

megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló 

infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő aktiválásához.  

Békés Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az ingatlan a 

kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
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Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II. pontját. 

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2017. (III. 30.) határozata:  

 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati 

vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI.29.) 

önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján 2017. 

április 1. napjától 2029. március 31. napjáig, határozott időre, a 1997. 

évi CXL. törvény 55. §-ában meghatározott nyilvános könyvtári 

ellátás közfeladat ellátása céljából ingyenes használatba adja az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés belterület 2236 

helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Békés, Széchenyi tér 4. 

szám alatti ingatlan 975 m2 alapterületű „Könyvtár” helyiségét a 

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (5630 Békés, Széchenyi tér 4.) 

számára – a rezsiköltségek, megfizetése mellett. Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az 

előterjesztés mellékletét képező ingyenes használati szerződés alá 

aláírására. 

  

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Civil támogatások pályázati kiírása 

 

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

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

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 – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

               83/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 

civil szervezetek támogatására a határozat mellékletét képező 

pályázati kiírás szerinti tartalommal, valamint felkéri polgármesterét a 

részletes pályázati felhívás közzétételére. 
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Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: 2017. évi sporttevékenységek támogatása 

 

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

 

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni.  

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

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 – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2017. (III. 30.) határozata:  

 

1./ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

sportszervezetek 2017. I. félévi támogatását az alábbiak szerint hagyja 

jóvá: 

Sportszervezet 

2017.I. 

félévi 

javaslat 

EFt-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 1750 

BTE Ökölvívó Szakosztály 205 

BTE Sakk Szakosztály 160 

BTE Súlyemelő Szakosztály 105 

Békési ÁFÉSZ SE (női 

kosárlabda) 395 

Békési Szabadidős és 

Sportjáték Klub (férfi 

kosárlabda) 1300 

Békési Diákok Atlétikai 

Clubja 480 

Békési Kajak - Kenu Club 1400 

Békési Futball Club 1440 

Békési NKTE (női kézilabda) 300 

Surman Box Club 195 

Jóbarát Biliárd Klub 30 

Linea Aerobik Klub 80 

TRITON SE Békési 

Szakosztály (úszás) 80 

ÖSSZESEN: 7920 
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Felkéri polgármesterét, hogy a szervezetekkel kösse meg a támogatás 

felhasználására, illetve az arról való elszámolás feltételeire és módjára 

vonatkozó megállapodásokat. 

 

3./ Békés Város Képviselő-testülete a Sportlétesítmények működtetése, 

fejlesztése feladaton szereplő Ökölvívó termek működtetése soron szereplő 

bruttó 635.000.- Ft-ot az alábbiak szerint osztja meg a Békési Torna Egylet 

és a Surman Box Club között: Békési Torna Egylet számára bruttó 

317.500.- Ft, Surman Box Club számára bruttó 317.500.- Ft, melyet az 

Önkormányzat a sportszervezetek által kiállított számla alapján fizet ki. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám 

alatti „Kazamata” ingatlan használatára vonatkozóan 

 

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

 

Mucsi András képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

Rácz Attila képviselő: Elmondja, hogy megkereste a Motoros Baráti Kör egyik tagja a 

„Kazamata” ingatlan használatával kapcsolatban. Továbbra is szeretnék használni a 

helyiséget, természetesen a rezsiköltség vállalásával együtt. Sajnos a bérleti díjat már nem 

tudják finanszírozni. Ebben az esetben nem tartanának igényt az ingatlan használatára. 

 

Mucsi András képviselő: Sajnos egyesületeknek nem lehet bérleti díj nélkül ingatlant bérelni.  

 

Izsó Gábor polgármester: Megerősíti Mucsi András képviselő úr véleményét. Valóban nem 

lehet egyesületeknek használatba adni bérleti díj nélkül ingatlant.  

 

Balázs László képviselő: Ha úgy dönt az egyesület, hogy nagy teher a bérleti díj fizetése, a 

későbbiekben ismételten megvizsgálja a hivatal a kérésüket. 

 

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 3 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot. 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

              85/2017. (III. 30.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati 

vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI.29.) 

önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése és a Rendelet 23. § (2) 

bekezdése alapján, - 2017. április 1-től 2018. március 31-ig, az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés belterület 2236 

helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Békés, Széchenyi tér 4.  

szám alatti ingatlan 290m2 alapterületű „Kazamata” pincehelyiségét a 

Békési Motoros Baráti Kör (5630 Békés, Bethlen Gábor u. 16. 

képviselő: Boros Imre elnök) számára – a rezsiköltségek, és 

kedvezményes 10.000,- Ft/ÁFA/hó használati díj megfizetése mellett –

kedvezményes használatba adja. 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét az előterjesztés 1. mellékletét képező, kedvezményes 

használati szerződés aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Tarhos, Petőfi u. 1. sz. alatti ingatlan hasznosítása 

 

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

 

Mucsi András képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag kiegészítéssel javasolja elfogadni. 

 

Izsó Gábor polgármester: Tájékoztatja a képviselő - testületet, hogy két jelentkező is igényt 

tart az ingatlanra. A Tarhosi Polgármesteri Hivatal és Molnár István vállalkozó. Az 

Önkormányzat úgy döntött, hogy értékesítésre bocsátja az ingatlant. 

 

Rácz Attila képviselő: Fontosnak tartja a jó kapcsolat ápolását a Tarhosi Önkormányzati 

Hivatallal. Elfogadja az ingatlan értékesítésének gondolatát. 

 

Barkász Sándor képviselő: Fontos az, hogy az Önkormányzat a saját érdekeit is mérlegelje. 

Korábban ezt az ingatlan a Tisza Kálmán Szakképző Intézmény használta gyakorlati oktatás 

céljára. Ezt is figyelembe kell venni az eladásnál. 

 

Izsó Gábor polgármester: Az az álláspontja, hogy értékesíteni kell az ingatlant, az 

Önkormányzatnak nincs rá szüksége, az állaga pedig csak romlik az idő múltával. Az 

érékesítéssel az Önkormányzat a vagyonát növelné, ezt a bevételt pedig be lehetne fektetni 

hasznos dologra is, pl. aszfaltozásra. 

 

Holopné Dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 

az értékbecslés alapján az ingatlan értéke 13.000.000- Ft. 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott 

el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 



 30 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

         86/2017. (III. 30.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 

vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI.29) 

önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése alapján versenyeztetés útján 

értékesíti az előterjesztés 1. mellékletét képező pályázati felhívás 

alapján, az összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a 

Tarhos belterület 119/1 helyrajzi számú, Tarhos, Petőfi u. 1. szám alatti 

ingatlant.  

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét 

az előterjesztés 1. mellékletét képező pályázati felhívás közzétételére az 

önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

21/2012 (VI.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően.  

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Tájékoztatás Dánfok további üzemeltetéséről 

 

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

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Egyenlőre szezonális szerződésről van szó. Meg kell 

győződni arról, hogy a város és a vállalkozó mennyit profitálhat a Dánfoki üzemeltetésből. Ha 

ez kifizetendő, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy bérleti díjat kérjen a város a 

használatért, vagy hosszú távú szerződést kössön. 

 

Rácz Attila képviselő: A dánfoki üdülőközpontot eddig a Kecskeméti Gábor Kulturális 

Központ üzemeltette de az épület az Önkormányzat tulajdona. A közeljövőben szezonálisan 

egy vállalkozó veszi át az üzemeltetés jogát. A vállalkozó személye garancia, hogy a jövőben 

is jól fog működni a tábor. Az üzemeltetés kérdésről nem a képviselő – testületnek kellene 

dönteni? Nem szeretné ha törvénytelenséget követne el a testület a döntéshozatalával. 

 

Dr. Tari Béla aljegyző: A Turisztikai Központ vagyonkezelésben kapta az ingatlant 2011-

ben. Az Alapító Okiratába került bele ez a vagyon, így mint vagyonkezelő rendelkezhetne 

felette. Az előterjesztésnek az első bekezdése kimondja, hogy nem vagyonkezelésről és 

bérletről van szó, hanem szolgáltatás igénybevételéről. A pályázó Bayal Kft. üzemeltetési 

szolgáltatást nyújt. Ha az üzemeltetést hosszabb távon akarja a város megoldani akkor lehet 

majd vagyonkezelési szerződést kötni a nemzeti vagyonról szóló jogszabály szerint. 

 

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Az aljegyző által elmondottakra reagálva megállapítja, 

hogy a későbbiekben a képviselő – testület fog dönteni a vagyonkezelés lehetőségéről. 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel további 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 – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

                87/2017. (III. 30.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dánfok 

további üzemeltetéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Napirend tárgya: Ingyenes tulajdonba adási kérelem 

 

Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az  

előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

Izsó Gábor polgármester: Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a lebontott békéscsabai 

felüljáró elemeit kapja meg térítésmentesen az Önkormányzat. Több ötlet is felmerült a 

hasznosítására de ez még további egyeztetést igényel. 

 

Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja kiegészítésben az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

 

A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

            88/2017. (III. 30.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének 

c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi 

és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő volt békéscsabai Ihász 

utcai gyalogos felüljáró alábbi bontott elemeinek ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását: 

 

Járófelület nélküli hídpálya elem: 

 1 db 16,5 m hosszúságú 

 1 db 24,5 fm hosszúságú 

 2 db 23,5 fm hosszúságú 

 1 db 25,0 fm hosszúságú 

Beton járófelületű hídpálya elem: 

 1 db 19,0 fm hosszúságú 

 1 db 23,3 fm hosszúságú 

 1 db 24,7 fm hosszúságú 

Szekrénytartó aszfaltozott járófelülettel: 

 1 db 20,0 fm hosszúságú 

Rácsostartó oszlop: 

 2 db 16,0 fm hosszúságú 
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Lépcsőelem: 

 2 db 

Acél pillérek: 

 10 db 6,5 fm hosszúságú 

 7 db 7,0 fm hosszúságú 

Egyéb bontási kisebb elemek 

 

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 

és 2. pontjaiban meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja 

tulajdonba venni és híd-, illetve rámpa kialakítási célra kívánja 

felhasználni. 

3. Békés Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését. 

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 

MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 

aláírja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Izsó Gábor polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 55/2017. (III. 30.) 

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. 

 

Bejelentések – interpellációk: 

 

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: A fogadónapján több kéréssel kereste fel egy helyi 

lakos. Ígéretet tett, hogy a testületi ülésen továbbítja a kérdéseket az illetékesek felé. 

A Gorkij és Fonó utcai lakosok keresték meg a belvíz és esővíz elvezetésével kapcsolatban. 

Kéri a műszaki osztály munkatársait, hogy vizsgálják ki a kérdést és egy megnyugtató választ 

adjanak az ott élő lakosoknak, és a képviselő-testületnek egyaránt. Van ahol egyáltalán nincs 

árok, van ahol vastag cső, ill. vékony cső van beépítve a víz elvezetésére. Ezzel a probléma 

még nem megoldott, így kéri a tájékoztatást, és a helyzet megnyugtató rendezését. 

A város főtere nagyon szép virágos és rendezett. Ezt szem előtt tartva több helyi lakos 

szeretné, ha a Kossuth és a Táncsics utca környéke is rendezett és virágos lenne. Felvetették, 

hogy a Buszpályaudvar környékére is ráférne egy kis rendezettség. A rendelőintézet és a 

Fürdő környékét is lehetne virágokkal díszíteni. Kéri a Műszaki osztály tájékoztatását, hogy 

milyen műszaki, és pénzügyi feltételek mellett lehetséges a fenti területek virágosítása, és 

parkrendezése. 

Felhívta a figyelmet, hogy a temetők környéke is rendezetlen. 2017. április 1-jén szombaton 

temetőtakarítási akciót szerveznek. Várják az érdeklődőket. 
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Rácz Attila képviselő: Kérdése, hogy megjelent egy újság a városban név nélkül. Érdeklődik, 

hogy mi lehet ennek a hátterében. 

 

Izsó Gábor polgármester: Tudomásuk van ennek az újságnak a jelenlétéről. Ez ügyben a 

szükséges intézkedések megtörténtek. 

 

Mucsi András képviselő: Sajnos egy olyan jelenség van jelen a temetőkben, hogy a sírokról 

ellopják a virágokat. A hozzátartozók így nem tudják megtisztelni halottaikat. Létezik egy 

temetői szabályrend, amit a város is elfogadott. Ennek érvényt kell szerezni. Kéri a közterület 

felügyelők együttműködését a temetők és játszóterek felügyeletével kapcsolatban. A 

Rendőrséget vagy a Polgárőrséget is be lehetne vonni a probléma megoldásába. 

Az autóbusz pályaudvar környékén esti összejövetelek is irritálják a lakosságot, zaklatják az 

embereket. Lakossági igény, hogy a Rendőrség és a Polgárőrségi is legyen jelen ezen a 

területen. 

 

Izsó Gábor polgármester: Valóban felháborító cselekedet a temetői lopás. A randalírozó 

fiatalok viselkedését is kötelessége a városnak kezelni. 

 

Dr. Seres István képviselő: A közterület felügyelők munkájára nagy szükség van. 

Odafigyelnek az állampolgárokra, lehet a segítségükre számítani. Közmunka keretében is meg 

lehetne oldani a játszóterek felügyeletét, hogy mások ne tegyék tönkre a játszótéri eszközöket 

és az ott lévő gyerekek ne legyenek kiszolgáltatva a nagyobb fiatalok zaklatásának. Szeretné, 

ha megfontolná a javaslatait a városvezetés. 

 

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Két városi programra szeretné felhívni a figyelmet: 

- 2017. április 5.-én lesz a Sursum Corda díj átadása. Az ünnepség a KÉSZ és az 

Önkormányzat szervezésében kerül megrendezésre a Kecskeméti Kulturális 

Központban, az egészségügy és szociális tevékenységért kifejtett lelkiismeretes 

munkát díjazzák. 

- Nefelejcs Egyesület 2017. április 8-án tartja a Nefelejcs díj-átadó ünnepségét. 

 

Barkász Sándor képviselő: Sajnálatos tényként állapítja meg, hogy a temetőkből ellopják a 

hozzátartozók virágait. Úgy gondolja, hogy a temetők őrzése nem elsősorban a Polgárőrök 

feladata lenne. Valami más megoldást kellene erre a problémára találni.  

 

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Egyetért Barkász Sándor képviselő felvetésével, hogy a 

kegyeletsértések mélyen elitélendőek. De valahol a mértéket meg kell tartani. Nem a 

közmunkások feladatkörébe tartozik, hogy embereket és helyzeteket figyeljenek meg. 

Továbbá tenni kell valamit az ellen is, ha zaklatják a város állampolgárait. Ezekre a 

kérdésekre a városnak kell megtalálni a megoldást. 

 

Izsó Gábor polgármester: Megköszöni a képviselők hozzászólásit, véleménynyilvánításait. 

Két bejelentést szeretne tenni. 

- 2017. április 13-án ünnepi testületi ülés lesz 15.30 órai kezdettel, megünnepelve Békés 

város, várossá nyilvánítását. Ekkor kerülnek átadásra a városi kitüntetések is. 

- 2017. április 22-én várostakarítási akciót szervez az önkormányzat. Mindenkit 

szeretettel vár erre a közös összefogásra. 
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Izsó Gábor polgármester: Megköszöni a reagálásokat a képviselők részéről. Mivel a 

képviselők részéről több interpelláció nincs, ezért mindenkinek megköszöni a részvételt és 

bezárja a képviselő-testület ülését. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné 

        polgármester               jegyző 


