
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2017. január 26-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 

 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  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.44 h 

 

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

megnyitja. Javasolja, hogy a napirend előterjesztése előtt 1 perc néma csenddel adózzanak az 

Olaszországi buszbalesetben elhunytak emlékének, és Balogh László Békés város 

díszpolgárának emlékére. A képviselő-testület megkezdi a munkáját.  

 

Javasolja új napirendi pontként felvenni a meghívóban nem szereplő 31. sorszámú „BKSZ 

Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések” 

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 

1/2017. (I. 26.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 31. sorszámú „BKSZ 

Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kapcsolatos döntések” tárgyú előterjesztést 

napirendjére felvette. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Javasolja új napirendi pontként felvenni a meghívóban nem szereplő 32. sorszámú „BKSZ 

PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések” 

tárgyú előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 



 2 

 

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 

2/2017. (I. 26.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 32. sorszámú „BKSZ 

PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kapcsolatos döntések” tárgyú előterjesztést 

napirendjére felvette. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Javasolja új napirendi pontként felvenni a meghívóban nem szereplő 33. sorszámú „BÉKÉS-

FERMENT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kapcsolatos döntések” 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 

3/2017. (I. 26.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 33. sorszámú „BÉKÉS-

FERMENT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos 

döntések” tárgyú előterjesztést napirendjére felvette. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

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

előbbiekben ismertetett módosításokkal tárgyalják meg. Zárt ülésen kell tárgyalni az Mötv. 

46. § (2) bekezdése alapján a 24. – 26. sorszámú előterjesztéseket. 

 

Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

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 

4/2017. (I. 26.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2017. január 26-i ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

NAPIRENDI PONTOK:    

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

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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2. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

3. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi 

változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző  

4.  Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi működéséről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

5. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálata 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

6. Békés Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 10/2014 (III.28.) ör. módosítása 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

8. 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  

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

módosítása 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

10. Középiskolai ösztöndíj létrehozása, rendelet alkotás  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

11. Településrendezési eszközök módosítása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

12. Békési Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Módosítása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

13. Használati szerződés módosítása (Reményhír Intézményfenntartó Központ) 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

14. Közös árambeszerzés 2018-2019  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

15. Külterületi helyi közutak fejlesztése 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

16. Zárt szeméttárolók létesítése  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

17. Inkubátorház bérleti díjak meghatározása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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18. A 2017. évi Járási START programok jóváhagyása  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

19. Részvény adásvételi szerződés  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

20. Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület kérelme a Békés, Nevelő u. 1. szám alatti 

ingatlan ingyenes használatára vonatkozóan  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

21. Vételi szándék a Békés zártkert 8081/7 helyrajzi számú ingatlanra  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

22. Nagy László kérelme az elővásárlási joggal érintett Békés, Karacs T. u. 5 I/7 szám 

alatti lakás forgalmi érték módosítására  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

23. Sárga Ágnes kérelme a vételi szándékkal érintett ingatlan tárgyában  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

31.  BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 

kapcsolatos döntések 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

32. BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

kapcsolatos döntések  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

33. BÉKÉS-FERMENT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

24. Konkolyné Bereczki Krisztina kérelme 

zárt ülésen  

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

25. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

zárt ülésen 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

26. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 

zárt ülésen 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

27. 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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MUCSI ANDRÁS képviselő: A városi Ki-mit-tud tavasszal is megrendezésre kerül. A 

Békétlen Békés című könyvet is átadták valamennyi képviselőnek. Az Üdvözlet Békésről 

könyv pedig kilenc nap alatt elfogyott, ezért folyamatban van az újranyomása. Terveznek 

ebből egy második kötetet, ezért akinek vannak ilyen képei, azokat örömmel vennék. 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A legutóbbi Békési Újságban ki adott téves információt a lapnak? 

A tornacsarnok esetében három helyszín van megjelölve és ez félrevezető. A képviselő-

testületnek nem volt ilyen döntése, hogy a Szent Pál soron akkor épül meg a csarnok, ha a 

lakosok önerőből összegyűjtik a vételárat. Ez a cikk eleve félrevezeti az olvasót, hogy 

biztosan ne az a helyszín kerüljön kijelölésre, mert az drága. Sőt, ha a lakók ezt az összeget 

nem gyűjtik össze, akkor ez nem is jöhet szóba. A facebookon megjelent egy hangfelvétel, 

erről kérdezné dr. Pálmai Tamást és Deákné Domonkos Juliannát, hogy valóban úgy kívántak 

megválni az előző jegyzőtől, hogy pénzt ajánlottak neki.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Lehetséges, hogy a lapban úgy jelent meg, ahogyan képviselő úr 

mondja, de természetesen ez nem valós. A költségvetésben erre a területre nincsen fedezet. 

Bízik abban, hogy összegyűlik a pénz. Amennyiben mégis így jelent volna, azt javítani 

fogják.   

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Véleménye szerint a városvezetés még nem tett le 

arról, hogy a Fáy utcán és csak ott valósítsa meg ezt az egészet. Ez a fajta pénzgyűjtési akció 

félrevezetőnek indult. Senki sem gondolta, hogy ez a pénz össze fog gyűlni. Polgármester úr 

cáfolhatja, ő maga pedig ragaszkodik a saját véleményéhez. A Polgárőrség vacsoráján ő is 

részt vett nem csak Mucsi András képviselő társa. A polgárőrök munkáját nagyon fontosnak 

tartja.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Az lenne a kérése, hogyha egy képviselő részt vesz, egy 

eseményen azt jelezni kell a titkárságon, ez az anyag akkor lesz hiteles. A tornacsarnokkal 

kapcsolatban elmondja, hogy csak olyan megoldást tud támogatni, ahol nem kell telket 

vásárolni. Semmiképpen nem támogatja a vásárlást, amikor ingyen vannak telkek.  

  
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Ebben az anyagban az szerepel amit a titkárságra 

leadnak, ezért valóban jó lenne jelezni a részvételeket. Rácz Attila képviselő úr által 

felvetettekre elmondja, hogy tud erről a felvételről. Nem kívánják ezt kommentálni. Akik ezt 

a felvételt felteszik és megosztják azoknak a jogi felelőssége is megkérdőjelezhető. A saját 

részéről elmondja, hogy őt is sok mindennek elmondták már választási kampányokban, 

románnak, zsidónak mikor minek. Az ő élete egy nyitott könyv.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Mindenkinek tudomása van erről a felvételről, a valóság 

úgyis ki fog derülni. A JOBBIK tájékoztatta a lakosságot, hogy amennyiben a börtönnel 

kapcsolatban kérdésük van, nyugodtan keressék meg a képviselőjüket, eddig egyetlen egy 

ember kereste meg. A börtönt nem a város építi, hanem az állam.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A kézilabda munkacsarnokkal kapcsolatban azzal nem 

számolnak, hogy a Szent Pál soron az ott lévő épületeknek a lebontása további költségeket vet 

fel, közel 20 millió forint lenne. Sajnos plusz pénzeket nem tudnak ehhez hozzátenni. A 

legfontosabb dolog a gyerekek érdeke.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Őt magát nem zavarja ha nem említik meg, hogy 

milyen eseményeken vett részt. A polgárőrséget csak azért hozta fel, hogy közakadozásból 

gépkocsit kívánnak venni. Nem érti a képviselő társait, hogy olyan vádak ellen védekeznek 

amelyeket nem kellene most a tv előtt ismételni, de ezt eldönti mindenki maga. A 
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hozzászólások őt igazolták a csarnokkal kapcsolatban. Azaz a városvezetés ragaszkodik a Fáy 

utcai helyszínhez.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Ő maga azt szeretné, ha a csarnok minél 

közelebb valósulna meg az iskolákhoz. Az önkormányzatot azonban nem szabad plusz 

költségekbe hajszolni. Hisz abban, hogy a legjobb megoldás fog megszületni. A felvétellel 

kapcsolatban nem kíván magyarázkodni, nem érti miért kell köztiszteletben álló embereket 

ilyenekkel megvádolni. A facebookon ő is olvasott dolgokat Rácz Attila képviselő úrról.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Békésen sokat beszélnek a túrizmusról. A fürdővel sokat 

kellene foglalkozni és fejleszteni. A gyerekmedencét meg kell építeni. A turistákat ide kell 

vonzani.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Mielőtt áthúznák a döglött lovat az ő portájára kérné, hogyha 

törvénytelenséget követne el, azt olvassák a fejére. Nem kell előhúzni az idegenkártyát, nem 

kell problémákat felvázolni. A történetet kellene megvizsgálni, hogy valóban vesztegetésről 

volt szó, volt-e vesztegetési kísérlet. Nem az a kérdés kik osztják meg. Volt egy per, ahol a 

polgármester indított pert a facebook felhasználók ellen, amiért megosztottak egy hírt, 

azonban aki közszereplőről oszt meg hírt az nem követ el bűncselekményt. A tényekről nem 

beszélni nem a legjobb út.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Felháborítónak és szomorúnak tartja, hogy vannak olyan 

emberek, akik ebben lelik az örömüket. Teljesen mindegy, hogy milyen színű.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A csarnoknak ott kell megépülnie az iskola mellett. A Fáy utca 

nem a megfelelő erre. A 60 millió forint irányár, voltak már tárgyalások ezeket folytatni kell. 

Meggyőződése, hogy a csarnoknak a Szent Pál soron kell megépülnie, akkor is ha az 

önkormányzatnak áldozatokat kell vállalnia.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Végre abban konszenzus van, hogy az iskolához közel kell 

lennie a csarnoknak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A tulajdonossal többször tárgyaltak, aki elmondta, hogy 

maximum annyit tud engedni, hogy kétszer 30 millió forintos részletben fizessen az 

önkormányzat. Az árból nem engedett. Az önkormányzat átcsoportosíthat erre forrást, de 

akkor sok más fejlesztésről kellene lemondani. A Fáy utca egy szép övezet, a lakosság 

cserélődni fog. Az emberek véleménye fontos, de azt is figyelembe kell venni, hogy milyen 

fejlesztések valósulnak meg. Sok évre előre kell látni, hiszen a városnak 30 év múlva is 

élhetőnek kell lennie.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Nyílván meg lesz annak az ideje, amikor a 

megfelelő döntéseket meg kell hozni. Onnan indultak, hogy félrevezető hírek jelentek-e meg 

az újságban, vagy nagyon is tudatosan tükrözik a városvezetés álláspontját. A 

hozzászólásokból a második látszik. 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Sajnos a mai világban már bármi megtörténhet az 

internet világában. Mindenkiről azt lehet mondani amit akarnak. Amennyiben valakinek 

tudomása van bűncselekményről az tegyen feljelentést. Sarat kenni lehet bárkire.  
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BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A Békési Újságot nem az önkormányzat adja ki, ennek 

költségeit teljesen mások viselik.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Szeretné megerősíteni, hogy a fürdőre költeni kell. Az 

országban a második legjobb gyógyvize van. Sajnos ez a fürdő még csak félkész ebben a 

formában.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Egyetért képviselő társával a fürdővel kapcsolatban. 

Sajnos a szaunát is sikerült teljesen tönkretenni, még hónapok kérdése, amire meg tudják 

javítani. A Békési Újság a városvezetés tevékenységét, eredményeit reklámozza.  

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.  

 

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

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2017. (I. 26.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott 

határozatok végrehajtásáról 

 

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

 

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

szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (I. 26.) 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 
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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: 11 fő.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2017. (I. 26.) 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 Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi 

működéséről 

 

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.  

 

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

elnöke: Sajnálatos, hogy a roma nemzetiség tagjaival nem tudtak tárgyalni. Békés attól erős, 

hogy sok ilyen közössége van. Gratulál az elvégzett munkához. 

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Békési Német Nemzetiségi Ön-kormányzat 2016. évi 

működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Békési Roma Nemzetiségi Ön-kormányzat 2016. évi 

működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Határidő:   értelem szerint 

Felelős:      Izsó Gábor polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálata 

 

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.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 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: 11 fő 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 

értelmében a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Román Nemzetiségi 

Önkormányzattal és a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötött együttműködési megállapodásokat - a határozat melléklete 

szerinti tartalommal – jóváhagyja.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 

együttműködési megállapodások aláírására, és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: Értelem szerint 

 Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

elfogadása 

 

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 elfogadásra javasolja. A költségvetés feszített lesz, de nem kell működési 

hitelt felvenni. Megköszöni a gazdasági osztály munkáját.  

 

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

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  
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MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

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

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A szakmai munkát elismerés illeti. Veszteséges 

költségvetés nem tervezhető. A tervezőnek új problémákkal is meg kellett küzdenie, a 

minimálbéremelés miatt. Ebből az emelésből az állami költségvetés azonban hasznot húz, az 

önkormányzatok meg gazdálkodják ki ennek a költségét. Rendezésre került a polgármesterek, 

alpolgármesterek illetménye is. A városi költségvetésbe emiatt plusz 6 millió forintot kellett 

betervezni. A civil szervezetek támogatása nagyon kevés, kevesebb, mint az előző évben. A 

helyi adóból nem nő a bevétel, ez helyes. Tavaly 52 millió forint jutott utcák aszfaltozására. 

Ebben az évben kevesebb lesz. Örül annak, hogy a rászoruló diákoknak ösztöndíjat teremt az 

önkormányzat. A 60 éven felüliek uszodatámogatása viszont csökken, vagy szigorításra kerül. 

Úgy látja tehát, hogy nőttek a problémák. Fenntartásai vannak a költségvetéssel emiatt.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Nem kíván szakmai értékelésbe kezdeni. A sarokszámokat 

elfogadhatónak tartja. Hiányolja, és emiatt nem tudja a FIDESZ frakció támogatni a 

költségvetést, azok a célkitűzések, amelyeket a polgármester úr már megfogalmazott. Például, 

vágópont, hűtőház, kerékpárutak. A fejlődés lehetőségei nem szerepelnek a költségvetésben. 

A KBC Kft. pedig erre lett létrehozva, ma már elmondható, hogy ez nem lett sikertörténet. A 

központi nyilvántartás, ami a gazdálkodással kapcsolatos az idén valósul meg. Ez milyen 

hatással lesz a hivatal létszámára? Erre készül-e a hivatal?  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A város abból a pénzből tud gazdálkodni, ami rendelkezésre áll. 

Sajnos az önkormányzatok helyzete nem javul. Évről évre egyre nehezebb. Úgy kell 

megoldani, hogy mindenre jusson. A fejlesztésekkel kapcsolatban minden említet pályázat 

szerepel a TOP-ban. Ez 3,5 milliárd forint értékű pályázat, ezek még nem kerültek elbírálásra. 

Egyszer nyertek munkahelyteremtésre 300 millió forintot és 160 millió forintot nyertek 

energia termelésre, tehát a KBC Kft. eddig 100%-on teljesít. A költségvetésbe be van 

tervezve a gyermekmedence is, be vannak tervezve továbbá a pályázatok önereje is. Az 

ösztöndíjjal igyekeznek segíteni a békési ifjúságot. Sajnos a minimálbér emelés valóban 

gondot jelent, ezt a kormányzat még nem kompenzálta sehogyan sem. Továbbá ez komoly 

bérfeszültséget is jelent.  

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Az ASP rendszer bevezetésére megkezdték a felkészülést. 

2018. január elsejétől kell csatlakozni a rendszerhez. Október eggyel pedig az 

adórendszernek. Információkat gyűjtenek jelenleg más önkormányzatoktól. Februárban 

tartanak erről egy tájékoztatót Szegeden. Az ezzel kapcsolatos pályázatot február végéig kell 

beadni.  

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

 

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

 

A képviselő-testület 7 igen 3 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t  alkotja:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2017. (I. 30.) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014 

(III.28.) ör. módosítása 

 

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

pontja alapján 

 

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

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta. Állampolgárok már több alkalommal is megkeresték, hogy a salakot 

nem viszi el a BKSZ Kft. Fel kellene mérni annak az igényét, hogy mennyien igényelnék az 

elszállítást.   

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Személy szerint neki is komoly gondot jelent a hamu és a 

salak elhelyezése, ide tartozik az üveg is. Javasolná, hogy több szelektív hulladékgyűjtőt 

helyezzenek ki.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Valós problémáról van szó. Ezt a problémát meg fogják oldani, 

lehet nem ezen a télen, de megoldást találnak rá.  

 

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

elnöke: Azt javasolja, hogy első körben az igényeket mérjék fel. Utána ki lehet találni, hogy 

miben és hova szállítsák el. Aki ezt igényelné az írásban jelezze ezt.  

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Annak utána kell nézni, hogy ennek az összegyűjtött 

hamunak az elhelyezése milyen költségekbe kerül, elszállítás, elhelyezés.   

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Véleménye szerint a békési ember leleményes, a 

kérdést megoldják. 

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Ezekkel a javaslatokkal megkönnyítenék a városlakók 

dolgát. Szelektálva tegyék ki, és szállítsa el a BKSZ Kft. Ezzel az illegális szemétlerakók 

kialakulását is meg lehet előzni.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Újkígyóson elszállítják a salakot, azonban pénzért. 

Meg lehet oldani tehát a kérdést, az a kérdés, hogy akarják-e ezt a költséget a lakosságra 

terhelni. A forrást tehát meg kell rá keresni.  

 

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

elnöke: Van, akinek ez probléma, és van akinek nem. Ezért kell felmérni az igényeket. 

Természetesen a költségeit is ki kell számolni.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Természetesen amennyiben ez költségekkel jár azt meg kell 

fizetni.  

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

 

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

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2017. (I. 30.) 

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

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI 

KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

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 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.  

 

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

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

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Itt valójában a tavaly bevezetett fürdő igénybevétel 

újraszabályozásáról van szó a rendeletben. Az szerepel itt, hogy 5500 jogosult van. Minden 

harmadik jogosult kiváltotta a bérletet, ez közel 1340 fő. Az igénylők közül csak minden 

tízedik volt, aki azt el is költötte. Összesen 101 olyan fő volt, aki harmadszor is megigényelte 

ezt a bérletet. Tudomásul veszi, hogy ezen szigorítani kell. Fél év tapasztalatai után azonban 

vizsgálják ezt felül. Ez lenne a tiszteletteljes kérése. Véleménye szerint a tavalyi roham nem 

fog megismétlődni.  

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017. (I. 26.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy  

• a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 

Turisztikai Központtal uszodabérlet támogatása tárgyában 

2016. április hó 1. napján kötött szolgáltatási szerződést 
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megszüntető okiratot, illetve 

• a rekreációs támogatás tárgyában a Békési 

Gyógyászati Központ és Gyógyfürdővel kötendő 

szolgáltatási szerződést 

aláírja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

 

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

 

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

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

3/2017. (I. 30.)  

önkormányzati rendelete  

 

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  

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

 

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

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

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

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

 

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

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2017. (I. 30.) 

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

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL SZÓLÓ 23/2006. 

(VI. 30.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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NAPIREND TÁRGYA:  Középiskolai ösztöndíj létrehozása, rendelet alkotás 

 

Írásos előterjesztés és kiegészítés 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 a kiegészítés szerint tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

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

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

Elmondja, hogy ez az ösztöndíj évi 100 ezer forint támogatást jelent, ami ösztönözhet a jobb 

tanulmányi eredmény elérésére. Barkász Sándor képviselő társa is évente öt diák tanulmányait 

segíti. A fiatalokat segíteni támogatni kell.   

 

BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Fontos lenne, hogy aki ösztöndíjat kap, az jelezzen vissza 

arról, hogyan került az felhasználásra. Az anyagilag rossz helyzetben lévőknek kell 

ösztöndíjat adni. Nagyon fontos a tehetséggondozás, ezt kell támogatni. 

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

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

 

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

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2017. (I. 30.) 

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

 

Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Településrendezési eszközök módosítása 

 

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

 

PAP ÁDÁM főépítész: Településrendezéssel, magasépítészettel foglalkozik. Szakterülete a 

műemlékvédelem. Ismeri a várost és bízik abban, hogy tudja segíteni a várost.    

 

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

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

 

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

előterjesztést és többségi szavazással tárgyalásra alkalmasnak tartotta.  

 

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

hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot. 

 

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



 15 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az 

1. számú mellékletben szereplő, a véleményezési eljárásban 

résztvevő államigazgatási szervek véleményeit megismerte. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 

beérkezett véleményekre az alábbi válaszokat adja: 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály 

A HÉSZ elfogadásának időpontja javításra kerül. 

A tervezett új (7) bekezdés helyett a javasolt (6) bekezdés 

kerül kiegészítésre és egyidejűleg a beépíthetőség 100%-ra 

történő növelésének lehetőségét kérjük megadni. (A 

dokumentációban az eltérés indoklásra kerül.) 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási Hivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

A település örökségvédelmi hatástanulmánya 10 évnél 

régebbi, azonban a módosítással érintett területek már 

eddig is beépítésre szánt építési helyként kerültek 

kijelölésre, a módosítás csupán az építési helyek 

beépíthetőségi százalékát érintik, a területek nem érintettek 

sem műemlékkel, sem műemléki környezettel, sem 

régészeti lelőhellyel. Ennek alátámasztására a jelenleg 

érvényes szabályozási tervek kivágatait szerepeltetjük a 

dokumentációban. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 

mellékelt rendelet-tervezetet végső szakmai 

véleményezésre megküldi. 

  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet. 

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

 

A képviselő-testület 10 igen 1 nem szavazattal az alábbi   r e n d e l e t e t   alkotja:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2017. (I. 30.) 

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

Békés város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (XI. 7.) 

rendelet  
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m ó d o s í t á s á r ó l 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békési Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 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.  

 

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 (Koppné 

Dr. Hajdú Anikó elhagyta az üléstermet.) 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2017. (I. 26.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az 1. melléklet 

szerint módosítja, egységes alapító okiratát a 2. melléklet 

szerint fogadja el. 

  

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Használati szerződés módosítása (Reményhír 

Intézményfenntartó Központ) 

 

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  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2017. (I. 26.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés, 

Jantyik M. u. 21-25. sz. ingatlanra a Reményhír 

Intézményfenntartó Központtal kötött használati megállapodást 

a határozat melléklete szerint módosítja. A Képviselő-testület 
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felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert, hogy a szükséges 

jognyilatkozat aláírja, illetve az egyházi fenntartóval a 

fenntartási költségekre vonatkozó megállapodást megkösse. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Közös árambeszerzés 2018-2019 

 

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 a kiegészítés szerint 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 

14/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

a) fenntartja tagságát a közös elektromos energia 

beszerzésre Mosonmagyaróvár gesztorságával, 

b) jóváhagyja a határozat mellékletét képező villamos 

energia közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló 

szerződés tervezetét. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szindikátusi szerződés, 

továbbá a beszerzési eljárás során kiválasztott 

ajánlattevővel a szállítási, valamint a Sourching Hungary 

Kft-vel kötendő szerződés aláírására, valamint arra, hogy a 

közös villamos energia beszerzés ügyében eljárjon.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Külterületi helyi közutak fejlesztése 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2017. (I. 26.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése pályázati felhívásra, „Békés, 

külterületi helyi közutak fejlesztése” címmel az alábbiak 

szerint: 

I.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei: Békés, 

0178/1 és 0750 hrsz. 

I.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 

93.133.291,-Ft. 

I.3. Az igényelt támogatás mértéke 85 %, összege bruttó 

79.163.297,-Ft 

I.4. A saját erő mértéke 15%, összege bruttó 13.969.994,-

Ft, melynek fedezete a 2017. évi költségvetésben 

rendelkezésre álló környezetvédelmi alap célszámlán 

betervezett öszeg. 

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

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 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a 

pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a 

benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, 

adja ki. 

  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Zárt szeméttárolók létesítése 

 

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.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Az anyag jelenleg csak tájékoztató jellegű. Összesen 

a megvalósítás 77,5 millió forintba kerülne.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Valóban tájékoztató jellegű az anyag, de szeretnék fokozatosan, 

önkormányzati támogatással ezt megvalósítani.  

 

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 

16/2017. (I. 26.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a zárt 

szeméttárolók létesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Inkubátorház bérleti díjak meghatározása 

 

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 

17/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Vállalkozói Centrumban (Inkubátorházban) lévő 

bérlemények bérleti díjait 2017. évben egységesen 6%-os 

mértékben megemeli. Erre tekintettel 2017. évben a bérleti 

díjak az irodák esetében 882 Ft/m2/hó + ÁFA, raktárak 

esetében 606 Ft/m2/hó + ÁFA, valamint műhelyek 

esetében 551 Ft/m2/hó + ÁFA összegben kerülnek 

meghatározásra.  

2. A bérleti díjak változásai 2017. év vonatkozásában 

2017. május 1. napjától lépnek hatályba. 

3. A bérleti jogviszony kezdetét megelőzően egy éven 

belül alakult kezdő vállalkozások részére a bérleti díjból 1 

éven keresztül biztosított 15 %-os bérleti díjkedvezmény 

továbbra is fennmarad. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a helyiségbérleti szerződések 
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megkötésére, módosítására és a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

Határidő:     értelem szerint  

Felelős:         Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  A 2017. évi Járási START programok jóváhagyása 

 

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 

18/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Képviselő-testülete a Járási START 

programok (Mezőgazdaság, Helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás, Illegális hulladéklerakó-helyek 

felszámolása, Belterületi utak karbantartása, 

Mezőgazdasági földutak karbantartása, Belvízelvezetés) 

benyújtását jóváhagyja, azok megvalósítását hasznosnak 

tartja. 

 

2. Békés Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a 

programok végrehajtáshoz szükséges 6.421.308 Ft önerőt a 

2017. évi költségvetésben biztosítja, valamint az eszközök 

beszerzésénél felmerülő közbeszerzési eljárást szüksége 

esetén lefolytatja. 

  

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Részvény adásvételi szerződés 

 

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 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. 



 21 

 

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 

19/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

eladja az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező a 

Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán a 01-10-049062 

cégjegyzék alatt nyilvántartott Dél-Alföldi Regionális 

Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 

kibocsátott, összesen 463,- Ft névértékű, 463 db egyenként 

1,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényekből álló 

részvénycsomagot a a Regionális Fejlesztési Holding 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 

Budapest, Kapás u 6-12. 1. em., cégjegyzékszám: 01-10-

044294, képviselője: dr. Balás-Piri László vezérigazgató) 

részére. A részvénycsomag vételárát 463,- Ft-ban állapítják 

meg.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét az előterjesztés mellékletét 

képező adásvételi szerződés aláírására, szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület kérelme a Békés, 

Nevelő u. 1. szám alatti ingatlan kedvezményes használatára 

vonatkozóan 

 

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

pontja alapján 

 

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

előterjesztést és a kiegészítés szerint javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiegészítés szerint tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

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

szavazásra bocsátja a kiegészítés szerint 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 

20/2017. (I. 26.) határozata:  
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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. február 1-től 2017. december 31-ig, az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés 

belterület 6413/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 

a Békés, Nevelő utca 1. szám alatti ingatlant az Együtt 

Könnyebb Közhasznú Egyesület (5630 Békés, Jámbor u. 

34. képviselő: Jeneiné Drucker Judit elnök) számára – 

rezsiköltségek megfizetése mellett – kedvezményes 

használatba adja. Az ingatlan kedvezményes használati 

díját 10.000,- Ft+ÁFA/ hó összegben állapítja meg.  

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:  Vételi szándék a Békés zártkert 8081/7 helyrajzi számú 

ingatlanra 

 

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

pontja alapján 

 

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

előterjesztést és a kiegészítés szerint 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 

21/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 22/2011 (VI. 29.) önkormányzati 

rendelet 13. § d) pontja alapján a pályázati felhívás 

közzétételétől a 8081/7 helyrajzi számú ingatlan 

értékesítése kapcsán eltekint.  

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a 

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal 

Földhivatal nyilvántartásában a Békés zártkert 8081/7 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kert művelési ágú, 2058 

m2 területtel felvett, 8,93 AK értékű ingatlant Dihen Gábor 
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Békés, Malomasszonykert u. 22. szám alatti lakos részére. 

Az ingatlan vételára: 200.000,- Ft azaz kettőszázezer forint. 

Az eladási ajánlat a határozat kézhezvételétől számított 30 

napig érvényes. Az értékesítés kapcsán felmerült költségek 

a vevőt terhelik. 

  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Nagy László kérelme az elővásárlási joggal érintett Békés, 

Karacs T. u. 5 I/7 szám alatti lakás forgalmi érték 

módosítására 

 

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

 

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

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

 

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 

22/2017. (I. 26.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy 

László 5630 Békés, Karacs T. u. 7. I/5 szám alatti lakos 

elővásárlási joggal érintett lakás forgalmi érték 

csökkentésére vonatozó kérelmét elutasítja, a 431/2016 

(XII.09.) határozattal elfogadott vételárat helyben hagyja. 

Az eladási ajánlat elfogadására az elővásárlási joggal 

rendelkező bérlőnek a határozat kézhezvételétől számított 8 

napot biztosít. 

  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Sárga Ágnes kérelme a vételi szándékkal érintett ingatlan 

tárgyában 

 

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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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 

23/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

434/2016 (XII.09) határozatának második és harmadik 

mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A felajánlott 

vételár 6.270.000,- Ft, melyet a vevő az adásvételi 

szerződés aláírásától számított 30 napon belül a tulajdonba-

adással egyidejűleg megfizet, az ingatlan birtokbaadásának 

napja: 2017. 03. 31. napja. Békés Város Önkormányzata, 

mint ajánlattevő a vételi szándékát a határozat 

kézbesítésétől számított 3 napig tartja fenn.” 

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert az adásvételi 

szerződés aláírására, a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések 

 

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.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy mi indokolta a változást? Ilyés Péter 

környezetvédelmi felelősként is dolgozott, azzal mi a helyzet? 

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Kölcsönös megegyezésre jutottak a felek úgy látja. 

A múltba inkább ne tekintsenek csak előre.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy Ilyés Péter egészségügyi okokra hivatkozva 

mondott fel. A környezetvédelmi felelős munkakörét megtartotta. 

 

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 

24/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 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. 

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a BKSZ Kft. létesítő 

okiratával kapcsolatos, és szükséges jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére, valamint dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések 

 

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.  

 

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 

25/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján -  a 

BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Váczi 

Juliannát (anyja neve: Szatmári Julianna, lakcím: 5630 

Békés, Ady Endre utca 10. 3. em. 31. a.,) javasolja 2017. 

január 27. napjától 2022. január 26. napjáig terjedő 

időszakra. Az ügyvezetői feladatokat Váczi Julianna 

megbízási jogviszony keretében, bruttó 100.000,- Ft/hó 

díjazásért látja el. 

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét, hogy a BKSZ PLUSZ 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szóló 
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döntésekről tájékoztassa a Kft. taggyűlését, és 

Csabaszabadi Község és Újkígyós Város tagokat. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYA:  BÉKÉS-FERMENT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos 

döntések 

 

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.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Bízik abban, hogy Váczi Julianna osztályvezető asszony el fogja 

bírni még ezt a feladatot is. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Itt csak egy átmeneti időszakról van szó. Keresik a megfelelő 

embert a posztra.  

 

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 

26/2017. (I. 26.) határozata:  

 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján -  a  

Békés-Ferment 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, 

ingyenesen látja el. 

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a Békés-Ferment Kft. létesítő 

okiratával kapcsolatos, és szükséges jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére, valamint dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 4/2017. (I. 26.) 

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

ülésterem elhagyására.  
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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 :  

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Balázs László képviselőt, hogy elfogadja-e a 27-es 

választ?  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Rácz Attila képviselőt, hogy elfogadja-e a 28-as 

választ?  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A hármas kérdésnél miért nem indokolt a fa kivágása? Ezt most 

kell kivágni. A világítással kapcsolatban pedig változatlanul sötét van azon a részen. A 

választ elfogadja. 

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: A fa esetében szakértői véleményt idéztek. Ismét meg fogják 

keresni ebben az ügyben még egyszer. A világító test elhelyezése intézményi területen lenne, 

de igyekeznek megoldani a kérdést. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Deákné Domonkos Julianna képviselőt, hogy 

elfogadja-e a 29-es választ?  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: A választ elfogadja. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Mucsi András képviselőt, hogy elfogadja-e a 30-as 

választ?  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A választ elfogadja. A közvilágítással kapcsolatban azonban 

elmondja, hogy nem érti miért ilyen bonyolult egy lámpatest elhelyezése és miért kerül ennyi 

időbe. Az utcanév táblákkal kapcsolatban pedig elmondja, hogy nagyon trehányul vannak 

kitéve, kéri, hogy a jövőben jobban figyeljenek erre. Nagyon szépek ezek a táblák, sokkal 

jobban kellene vigyázni rájuk. Legyenek igényesek a kihelyezéskor.  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: A Kispince utcai közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy 

ennek a kihelyezése sokkal bonyolultabb. A szabályokat be kell tartani, így a kihelyezés több 

mint fél év. Ennek ez a menete. Az utcanév táblákat valóban közmunkásokkal helyeztetik ki. 

A hibákat jelezték, javításra fognak kerülni.  

 

Interpellációs kérdések: 

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A Fáy utcáról érdeklődtek, hogy miért csak fél oldalon van 

feltöltve a jégpálya? 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Válaszában elmondja, hogy azért lett így feltöltve, hogy 

maradjon hely parkolónak is.  

 

DR. SERES ISTVÁN képviselő: Nagyon nagy a jegesedés, mert sok az elhagyatott ház. 

Valami megoldást erre ki kellene találni.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A közterületeket, közutakat folyamatosan takarítják, valamint a 

közterület felügyelők is fokozottan figyelnek.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Kérdése, hogy 2017-ben a III. kerületben is ki lesznek téve a 

táblák? 

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Fáy utcai úthibákra hívná fel a figyelmet ismételten. 

Kérné javítani.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Jelenleg olyan hideg van, hogy nem lehet kátyúzni. Ez lesz az 

első útszakasz amelyet javítani fognak tavasszal.  

 

DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Ebben az esetben úgy veszi, hogy meg is kapta a 

választ.  

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Az Oncsáról kapta az a jelzést, hogy régóta 

nem kapnak Békési Újságot. Jelezték, hogy a Görbe kocsma melletti boltba letennének pár 

darabot, akkor az ott lakók onnan el tudnák vinni.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy a Puskaporos tónál mikor lesz levágva a nád? 

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: A Puskaporos tó bérbe van adva. Ennek a vágása a bérlő 

dolga.  

 

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   


