
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2017. február 23-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 képviselők 

  

 Kálmán Tibor alpolgármester 

 Tárnok Lászlóné jegyző 

 Dr. Tari Béla aljegyző  

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Vad Péter 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  

 

 

Igazoltan távol: Dr. Seres István 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.48 h 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 

megnyitja. A képviselő-testület megkezdi a munkáját.  

 

Javasolja új napirendi pontként felvenni a meghívóban nem szereplő 21. sorszámú „A 

polgármester előző évben igénybe vett szabadságának megállapítása és a 2017. évi szabadság 

ütemtervének jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 

 

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 

30/2017. (II. 23.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 21. sorszámú „A 

polgármester előző évben igénybe vett szabadságának 

megállapítása és a 2017. évi szabadság ütemtervének 

jóváhagyása” tárgyú előterjesztést napirendjére felvette. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben az 

előbbiekben ismertetett módosítással tárgyalják meg. Zárt ülésen kell tárgyalni az Mötv. 46. § 

(2) bekezdése alapján a 16. – 19. sorszámú előterjesztéseket. 



 2 

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 

31/2017. (II. 23.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2017. február 23-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 polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

5. Békés Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016 (III.3). 

rendeletének IV. negyedévi módosítása 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

6. A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetéséről 

tájékoztató 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

7. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évi 

költségvetésének IV. negyedévi módosításáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

8. Beszámoló a testvér-települési kapcsolattartásról, és a 2016. év jelentős testvér-

települési eseményeiről 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

9. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtása (ASP) 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

10. EFOP-1.5.3-16 pályázat beadása Humánszolgáltatások fejlesztésére  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

11. Inkubátorház üzemeltetetésére kötött megállapodás módosítása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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12. BKSZ Plusz Nonprofit Kft. számára tagi kölcsön nyújtása 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

13. Városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 2017. évi 

felülvizsgálata  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

14. Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet kérelme 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

15. Alapítványok támogatása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

16. A polgármester előző évben igénybe vett szabadságának megállapítása és a 2017. 

évi szabadság ütemtervének jóváhagyása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

17. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 

zárt ülésen  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

18. Névjegyzék sorrendiségétől való eltéréssel kapcsolatos kérelem elbírálása 

zárt ülésen 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

19. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

zárt ülésen 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

20. Lakásfelújítással és átalakítással kapcsolatos kérelmek elbírálása 

zárt ülésen 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

21. 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 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A szombati napon nagy sikerrel lett megrendezve a Sportbál. 

Megköszöni a szervezők munkáját. Javasolja, hogy vegyék fontolóra, hogy évente kétszer 

rendezzék meg. Balogh László országgyűlési képviselő úr elhunyt. Eperjesi József 

önkormányzati képviselő úr is elhunyt a héten.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Az elmúlt időszakban többször is megfordult a békési 

kormányablaknál. Minden alkalommal magas szintű ügyfélfogadással találkozott. Ezt 

mindenképp szeretné, ha ezt a jelzését továbbítanák a megyei kormányhivatalhoz.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Számára az természetes, hogy aki a munkáját végzi, azt jól 

végzi, nem érzi azt, hogy ezért külön köszönet járna.    
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RÁCZ ATTILA képviselő: A kormányhivatalban is emberek dolgoznak, az nem baj, ha 

kapnak pozitív visszajelzést. Véleménye szerint szükség van arra, hogy rendszeresen mérjék a 

dolgozókat, és ha jól dolgoznak, akkor azt elismerjék.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Ő maga is elégedett a kormányablak munkájával. 

 

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: 10 fő.  

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2017. (II. 23.) 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: 10 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2017. (II. 23.) határozata:  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2017. (II. 23.) 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 polgármester átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 

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

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy itt milyen tartályról van szó? 

 

VÁCZI JULIANNA osztályvezető: A mezőgazdasági programban igényelnek üzemanyagot. 

Amennyiben azt nem tudják elhasználni, azt ebben a tartályban fogják tárolni. Ez a tartály 

minden szabványnak megfelel, adagolófejet tartalmaz. A mezőgazdasági program kvótájából 

lett megvásárolva.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Egy ilyen tartály nem ilyen drága. Ez miért került ennyibe? 

 

VÁCZI JULIANNA osztályvezető: A rászerelt adagolófej drágította meg az arát.  

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2017. (II. 23.) 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:  Békés Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

6/2016 (III.3). rendeletének IV. negyedévi 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: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A 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: 10 fő 

 

A képviselő-testület 7 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t  alkotja:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2017. (II. 27.) 

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.03.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2017. évi 

költségvetéséről tájékoztató 

 

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és 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: 10 fő. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2017. (II. 23.) határozata:  

 

Békés város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetést az 

előterjesztés szerinti indoklással jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

2016. évi költségvetésének IV. negyedévi módosításáról 

 

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

előterjesztést és többségi 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: 10 fő. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2017. (II. 23.) határozata:  

 

Békés város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetést az 

előterjesztés szerinti indoklással jóváhagyja.. 

  

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a testvér-települési kapcsolattartásról, és a 2016. év 

jelentős testvér-települési eseményeiről 

  

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

 

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

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Békés 

városának kiterjedt és sokszínű kapcsolati rendszere van.  

 

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

elnöke: Ezeknek a kapcsolatoknak akkor van értelme, ha egy láthatatlan háló alakul ki ami 

nem csak a politikusokat köti össze. Gyergyószentmiklós egy ilyen település. A német 

nyelvterület felé is tekinteni kellene. Ez nyelvtanulási, gazdasági szempontból is előnyös 

lehetne.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Ezt a napirendi pontot ő kérte felvenni a munkatervbe. 

Megköszöni a beszámolót. Számára ez láthatatlan, hiszen sohasem kapnak tájékoztatást arról, 

mikor, hova terveznek utazást. Szeretné, ha erről tudomása lenne a testületnek. Számára csak 

a Gyergyószentmiklósi kapcsolat az ismert. Ki dönt abban, hogy a delegáció részeként ki 

utazik el?   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: El fogják készíteni azt a tájékoztatót, hogy mikor hol vannak 

ilyen találkozók. A kiválasztás szempontjainál a meghívás első körben a polgármesternek és a 

jegyzőnek szól. A delegációk három fősek szoktak lenni. Azt is figyelembe veszik, hogy kik 

azok, akik segítenek a delegációkat fogadni. Át fogják ezt tekinteni.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2017. (II. 23.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a testvér-

települési kapcsolattartásról, és a 2016. év jelentős testvér-

települési eseményeiről szóló beszámolót elfogadja. 

  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtása 

(ASP) 

 

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

elnöke: A TOP-os pályázatokkal kapcsolatban szeretné elmondani, hogy egy két hónapon 

belül várhatóak az eredményhirdetések.  

 

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: 10  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2017. (II. 23.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 

című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, 

valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 

 

Határidő: Pályázat benyújtására a pályázati kiírásnak 

megfelelően 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  EFOP-1.5.3-16 pályázat beadása Humánszolgáltatások 

fejlesztésére 

 

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
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DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Megköszöni az önkormányzat támogatását, 

hiszen a Dr. Hepp iskola egy 24 millió forintos pályázatot nyert.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez egy életminőség javító program. Konzorciumban pályáznak 

Kondoros, Kamut Mezőberény Köröstarcsa és Murony településekkel.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2017. (II. 23.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

csatlakozik az EFOP-1.5.3-16 „Humánszolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 

térségekben” című pályázat megvalósítását célzó 

konzorciumhoz. Tudomásul veszi, hogy a konzorcium 

tagjai Békésen kívül Mezőberény, Kamut, Kondoros, 

Köröstarcsa és Murony települések.  

A konzorcium gesztori teendőinek ellátását Mezőberény 

Város Önkormányzata vállalja. 

Békés Város Önkormányzati képviselő-testülete 

felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert, hogy a 

konzorciumi szerződést aláírja, s a pályázat beadásához 

szükséges teendőket elvégezze. Anyagi 

kötelezettségvállalás esetén a testület a döntés jogát 

fenntartja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Inkubátorház üzemeltetetésére kötött megállapodás 

módosítása 

 

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat 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: 10 fő  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2017. (II. 23.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy határoz, hogy az Inkubátorház üzemeltetetési 

feladatainak ellátása céljából 2013. március 1. napján 

kötött üzemeltetési szerződés II.2. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 

„A szerződés az 2013. március 1. napjától 2017. június 30. 

napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.” 

 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy határoz, hogy az Inkubátorház üzemeltetetési 

feladatainak ellátása céljából 2013. március 1. napján 

kötött üzemeltetési szerződés VII.5. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

Az Önkormányzat által a kapcsolattartásra kijelölt személy:  

Név:   Holopné Dr. Sztrein Beáta gazdasági 

osztályvezető-helyettes 

Telefon:  06-66-411-011/128 

Telefax:  06-66-411-230 

E-mail:  sztrein.beata@bekesvaros.hu 

 

Az Üzemeltető által kapcsolattartásra kijelölt személy:  

Név:   Váczi Julianna ügyvezető 

Telefon:  06-66- 411-174 

Telefax:  06-66- 411-174 

E-mail:  bksz@bekesvaros.hu 

 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja határozott és egyértelmű szándékát, hogy 

2017. július 1. napjától az Inkubátorházat a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt feltételek alapján ingatlan-

hasznosításként, gazdasági alapokra helyezve kívánja 

üzemeltetni akként, hogy az Inkubátorházat üzemeltető 

vállalkozás az üzemeltetésért egyösszegű éves díjat fizet, 

azonban az üzemeltetéssel járó valamennyi bevétel őt illeti, 

és valamennyi kiadás őt terheli. 

 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét az Inkubátorház 

üzemeltetetési feladatainak ellátása céljából 2013. március 

1. napján kötött üzemeltetési szerződés módosításának 

aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi 

jognyilatkozat megtételére. 

  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  BKSZ Plusz Nonprofit Kft. számára tagi kölcsön nyújtása 
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Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A leköszönő ügyvezető elszámolt-e az általa vezetett cégekkel? 

Hallani olyan híreket, hogy a cégeknek kintlévőségei vannak, olyan cégekkel szemben, 

amelyek a volt ügyvezető cégei. Ez valós információ?   

 

VÁCZI JULIANNA osztályvezető: A kft-k átadás-átvétele megtörtént. Ez egy hosszas 

folyamat volt. Átnézték a kötelezettségeket, követeléseket, számlákat. Az adóhatóság 

irányában nincsen tartozás. A továbbiakban a 2016. évet nézik meg, a kiegyenlítésre váró 

számlákkal együtt. Semmi olyan dolgot nem találtak eddig, ami visszaélésre adhatna okot.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A cégek 2016. évi lezárásával még nem foglalkozott 

a képviselő-testület. A FEB is át fogja ezeket vizsgálni. Vannak-e olyan követelések ahol az 

adós köthető a korábbi ügyvezetőhöz? A beszámoló erre is terjedjen majd ki.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Osztályvezető asszony elmondta, hogy ilyet nem találtak. 

Amennyiben lenne ilyen, akkor megteszik a lépéseket. 

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Aki figyelte a választ hallhatta, hogy a konkrét 

kérdésre nem tért ki. 

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Van-e olyan lejárt követelés, amellyel Ilyés Péter tartozik a 

BKSZ Kft.-nek? 

 

VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Az átvizsgálás még folyamatban van. A beszámolókat a 

képviselő-testület elé fogják hozni a márciusi testületi ülésre.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Azért is fontos ez mert, ha emiatt az ok miatt lenne, szükség a tagi 

kölcsönre az nem lenne jó, ott már a büntető jogi felelősség s megáll. Bár ezek a likviditási 

gondok a szemétszállításból keletkeztek az elmondások szerint. 

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Tehát akkor erre a kérdésre majd a beszámolóban 

kapnak választ.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen a beszámolóban ki fognak erre térni. 

 

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

előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2017. (II. 23.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

BKSZ Plusz Nonprofit Kft. folyamatos működésének biztosítása 

érdekében 20.000.000,- Ft (azaz Húszmillió forint) kamatmentes 
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tagi kölcsönt biztosít a Kft. részére a kötvényforrást tartalmazó 

célszámla terhére visszapótlási kötelezettség mellett. A tagi 

kölcsönt 2017. december 31. napjáig köteles a BKSZ Plusz 

Nonprofit Kft. az alapító részére visszafizetni. 

 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a tagi kölcsönnel kapcsolatos 

kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos 

valamennyi jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási 

szerződés 2017. évi felülvizsgálata 

 

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat 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: 10 fő 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2017. (II. 23.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

BKSZ Kft.-vel 2015. április 1-én a városüzemeltetési 

feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 5. 

részének a) pontjában foglalt vállalkozói díjat 2017. évre 

2.100.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg.  

 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a városüzemeltetési feladatok 

ellátására kötött vállalkozási szerződés módosításának 

aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi 

jognyilatkozat megtételére.  

 

Határidő:     értelem szerint  

Felelős:         Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet kérelme 

 

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

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
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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: 10 fő 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (II. 23.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet (székhely: 

5630 Békés, Petőfi u. 2. képviseli: Izsó Gábor igazgatóság 

elnöke) kérelmét jóváhagyja, és közös megegyezéssel 

módosítja a közöttük fennálló bérleti szerződést, 2017. 

március 1. napjától. A bérlet tárgya a Békés belterület 5609 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 5630 Békés, Janytyik u. 

29. szám alatti ingatlan teljes területe, a szerződés időbeli 

hatálya: 2017. március 1 - 2017. december 31 napja, a 

bérleti díj mértéke: 100.000,- Ft + ÁFA/hó (azaz 

egyszázezer forint + ÁFA/hó) 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a bérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő módosító szerződésének aláírására. 

  

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, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Annyival egészítené ki az előterjesztést, hogy a támogatások 

átcsoportosításból keletkeznek, képviselői felajánlásokból. 

 

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: 10 fő 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2017. (II. 23.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről 
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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, működési 

kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő 

járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi 

pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá: 

Családért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Malom u. 5. 

képviseli: Hankó-Király Eszter elnök) támogatására 

1.042.260,- Ft. 

Békés Média Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Rákóczi 

u. 4.; képviseli: Berta György István elnök) támogatására 

1.042.260,- Ft.  

Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány (székhelye: 5630 

Békés, Dózsa u. 57. képviseli: ifj. Samu Gábor elnök) 

támogatására 173.710,- 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 

2018. 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:  A polgármester előző évben igénybe vett szabadságának 

megállapítása és a 2017. évi szabadság ütemtervének 

jóváhagyása 

 

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: 10 fő 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2017. (II. 23.) határozata:  

  

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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megállapítja, hogy a polgármester 2016. évben összesen 49 

munkanap szabadságot vett igénybe, a ki nem vett 

szabadságainak mértéke 0 munkanap. 

 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Izsó Gábor polgármester 2017. évi szabadságainak 

ütemezését (39 munkanap) a határozat 1. melléklete szerint 

elfogadja. 

  

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 31/2017. (II. 23.) 

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 10 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 :  

 

CSÁNYI ALEXANDRA lakos: A Malomasszony kerti lakosság nevében kíván szólni. 

Szeretnék, ha emberhez méltó körülmények között élhetnének. Nem lehet közlekedni sem 

gépkocsival sem kerékpárral. A gépkocsikkal két-három hetente kapnak defektet, hathavonta 

futómű problémák vannak. 5 éve élnek ott, de ez idő alatt nem történt semmi. A 

közbiztonságról nem is beszélve, hisz az elmúlt időkben 8 betörés volt. A mentők nem tudnak 

bejutni, amikor pedig megpróbálnak, akkor elakadnak. A 19 hónapos gyermekével ki kellett 

onnan jutnia az orvoshoz. Ezek a problémák az összes ott lakót érintik. Azért él ott, mert 

tejtermelő gazdaságot tart fent. A vásárlói nem jutnak ki, a futár sem megy ki oda. Így lassan 

a megélhetése kerül veszélybe. A múlt héten törzskönyves tenyészbakja hullott el, mert az 

állatorvos nem jutott ki. Kérné, hogy erre a komoly problémára találjanak valami megoldást.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni, hogy ezt elmondta. A probléma ismert az 

önkormányzat előtt. Az autós forgalom jelentősen megnőtt arra. Az utakat sajnos nem tudják 

minden évben felújítani. A városon kívülre költözésnél tudni kell, hogy hova költözik az 

ember. Ezeket a következményeket sajnos viselni kell. Vannak nehezebb időszakok. 

Gréderrel meg fogják javítani az utat. Az út teljes javításához több millió forint szükséges. Az 

lenne a kérése, hogy a lakosság szerveződjön össze, gyűjtsenek önerőt az út felújításához. 

Sajnos ez egy nagyon nehéz probléma, de igyekeznek rá megoldást találni.    

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Amennyiben utat akarnak, majd ott építeni, először a 

vízelvezetést kell megoldani. Az odafolyt csapadékot el kell vezetni, ha ez megtörténik, utána 

lehet beszélni bármi másról. Ennek nem is olyan jelentős a költsége.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Régóta ismerik egymást Csányi 

Alexandrával. Sok ügyben sikerült megoldást találni a problémákra. Anno egy havi 

tiszteletdíjat felajánlott, kezdeti összegnek arra, hogy az útjavítási munkákra gyűjtsenek. 
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Fontosnak tartja a Malomasszony kert környékét. Szokott kijárni arra a környékre. Tisztában 

van azonban azzal, hogy még rengeteg a probléma. Tavasszal igyekeznek ezeket orvosolni.  

 

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

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                   jegyző   


