
Jegyzőkönyv 

Mutató:  

 

Készült:  Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 17-én 

a Városháza  „Chiovini Ferenc üléstermében” megtartott soros üléséről   

 

Jelen vannak:           Balogh Zoltán polgármester 

Palyafári János alpolgármester, Berényi Ambrus, Danyi Gyuláné, 

Nagyné Donkó Gabriella, Lukácsné Boros Anikó képviselők 

 

Távollévők:      Szabó Tibor képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Munkácsi György címzetes főjegyző   

 

Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika   

 

Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-

testület tagjai közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.  

  

Balogh Zoltán polgármester a meghívóban szereplő napirendeken felül további 1 napirendi  

pont tárgyalását javasolja a képviselő-testületnek: Tájékoztató a koronavírus fertőzés 

terjedésének megelőzésével kapcsolatos polgármesteri intézkedésekről 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a 

következő határozatot hozza:  

 

32/2020. (III.17.) számú határozat 

 

Határozat tárgya: Határozat száma: Oldal 

A Képviselő-testület 2020. március 17.-ei ülésének napirendi 

pontjaira tett javaslat elfogadásáról    

32/2020. (III.17.)  86. 

Előterjesztés a Bes-Ász Kft. Alapító Okiratának módosítására  33/2020. (III.17.) 88. 

Előterjesztés a Bes-Ász Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására 
34/2020. (III.17.) 89. 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására 

(Szabadság tér 11.)  
35/2020. (III.17.) 89. 

Előterjesztés Besenyszög, Damjanich úton lévő két villanyoszlop 

áthelyezésére érkezett ajánlat  elfogadására   
36/2020. (III.17.) 91. 

Tájékoztató a koronavírus fertőzés terjedésének 

megelőzésével kapcsolatos polgármesteri intézkedésekről  

 

-  
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A Képviselő-testület 2020. március 17.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat 

elfogadásáról  

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó 

javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja:  

   
  

1) Előterjesztés a Bes-Ász Kft. Alapító Okiratának módosítására  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester  (szóbeli előterjesztés) 

 

2) Előterjesztés a Bes-Ász Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 

Előadó:  Meskó Zsolt ügyvezető (írásbeli előterjesztés)  

 

3) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására (Szabadság tér 

11.)  

Előadó:  Balogh Zoltán  polgármester  (írásbeli előterjesztés)  

 

4) Előterjesztés Besenyszög, Damjanich úton lévő két villanyoszlop áthelyezésére 

érkezett ajánlat  elfogadására   

Előadó:  Balogh Zoltán  polgármester  (szóbeli előterjesztés)  

 

5) Tájékoztató a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos 

polgármesteri  intézkedésekről 

   Előadó:  Balogh Zoltán  polgármester   

 

 

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

 

 

I. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a Bes-Ász Kft. Alapító Okiratának módosítására  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

 

Balogh Zoltán: Az önkormányzat által alapított Bes-Ász Kft. Alapító okirata módosítását 

kezdeményezte az ügyvezető. A Szabadság tér 11. szám alatti épületbe kerül átköltöztetésre a 

Zöldség és Gyümölcs üzlet. Sajnos a mostani hely nem megfelelő fűtési problémák miatt, 

előfordult, hogy megfagyott a zöldség.  

 

Nagyné Donkó Gabriella: Területe nagyobb lesz az új helyen?  

 

Balogh Zoltán: Igen, nagyobb és az épület oldalánál nyitott raktárhelyiségben zavartalanul 

lehet feltölteni az árukészletet.  

További telephelyek, amelyeket az alapító okiratban szerepeltetni szükséges: Besenyszög, 

503/3. hrsz. Jászladányi út (szúrópont);    

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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 33/2020. (III.17.) számú határozat 

       

 A Besenyszögi Általános Szolgáltató Kft. Alapító Okirata módosítására,  telephelyek  

létesítéséről 

   

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bes-Ász Kft. alapítója 

hozzájárul, hogy a Kft. az alábbiak szerint telephelyet létesítsen: 

- Besenyszög, 503/3. hrsz. Jászladányi út (szúrópont) 

- Besenyszög, 1471/1. hrsz. (városi piac,  húsbolt, kisfeldolgozó) 

- Besenyszög, 677. hrsz. Szabadság tér 11. (zöldség-gyümölcs bolt)   

 

A Képviselő-testület, mint az  ingatlanok  tulajdonosa hozzájárul a telephelyek létesítéséhez.  

 

A Képviselő-testület kéri a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságát, hogy a telephelyek létesítését 

tartalmazó Alapító Okirat módosítást vezesse át nyilvántartásában.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármester a szükséges okiratok 

aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 

A határozatról értesülnek: 

1. Képviselő- testület tagjai H. 

2. Balogh Zoltán  polgármester  H. 

3. Meskó Zsolt ügyvezető Bes-Ász Kft.  

4. Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Szolnok, Baross út 1. 

 

 

II. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a Bes-Ász Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
Meskó Zsolt ügyvezető   

 

Meskó Zsolt: Az önkormányzati tulajdonú  Bes-Ász Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát 

készítettem el a belső ellenőri javaslatára, másrészt a pedig a Kft. működéséhez történő 

igazítás érdekében.  

Korábban a kft-nek nem volt hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzata, ezért kérem 

tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja és véleményezze jelen szabályzatot. A Szervezeti 

és Működési Szabályzat, külső szakértői, belső ellenőri javaslat alapján, az Alapító okiratnak 

megfelelően lett kialakítva egységes keretbe foglalva. 

Kérem a Képviselő-testületet a BES-ÁSZ Besenyszögi Általános Szolgáltató Kft. egységes 

szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalására és elfogadására! 

 

Balogh Zoltán  polgármester  szavazásra bocsátja a Bes-Ász Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzata elfogadását. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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34/2020. (III.17.) számú határozat 

 

A BES-ÁSZ Besenyszögi Általános Szolgáltató Kft. egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Bes-Ász Besenyszögi 

Általános Szolgáltató Kft. egységes szerkezetben foglalt Szervezeti és Működési 

Szabályzatát megtárgyalta és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Balogh Zoltán polgármester 

            Munkácsi György címzetes főjegyző 

          Határidő: azonnal 

 

  Határozatról értesülnek: 

1) Képviselő-testület tagjai H. 

2) Balogh Zoltán polgármester  H. 

3) Munkácsi György jegyző H. 

4) Meskó Zsolt ügyvezető H. 

 

   

III. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására (Szabadság tér 11.)  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

 

Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzat tulajdonában lévő 5071 Besenyszög, 

Szabadság tér 11. szám alatti, Besenyszög belterület 677. helyrajzi számú kivett lakóház, 

udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanát 2020. március 1-től térítésmentesen bérbe 

adná  a Besenyszögi Általános Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a BES-ÁSZ Kft. 

részére, zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi üzlet üzemeltetése céljából. 

 

Meskó Zsolt: Az  ingatlant használatával kapcsolatos valamennyi rezsi jellegű költséget 

fizetését vállalja a Kft. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

  

35/2020. (III.17.) számú határozat 

 

 Besenyszög, Szabadság tér 11. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 

megkötéséről  

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő Besenyszög, Szabadság tér 11. szám alatti ingatlant bérbe adja a Bes-Ász Kft. 

részére (képviseletében Meskó Zsolt ügyvezető igazgató) 2020. március 1. napjától, 

térítésmentesen, zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi üzlet üzemeltetése céljára.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a bérleti szerződés 

aláírására. 

 

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

2.) Balogh Zoltán polgármester H.  

3.) Meskó Zsolt ügyvezető igazgató Bes-Ász Kft.  

4.) Pénzügyi Csoport H.  

 

 

IV. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés Besenyszög, Damjanich úton lévő két villanyoszlop áthelyezésére érkezett 

ajánlat  elfogadására   

Előadó:  Balogh Zoltán  polgármester 

 

Balogh Zoltán:  A kerékpár út kiépítése pályázathoz kapcsolódik a Damjanich úton lévő két 

villanyoszlop áthelyezése. Ebben a tárgyban érkezett ajánlat, illetve az E-ON minősítet 

kivitelezőjétől kaptam ajánlatot, ez egy szolnoki cég. A rendelkezésre álló tervdokumentációk 

alapján és a helyszínt is megtekintését követően készült el az árajánlat. 

 

Anyagköltség:            1.024.650,- Ft + 27 % Áfa 

Munkadíj:                       998.000,- Ft + 27% Áfa 

Járulékos költségek:       480.600,- Ft + 27% Áfa          

Összesen:                  2.503.250,- Ft + 27 % Áfa = 3.179.130.- Ft 
 

Az árajánlat teljes körű Áramszolgáltatói ügyintézést foglal magában és 2020.03.30.-ig 

érvényes. 

Az árajánlat megérkezését követően felhívtam az E-ON-t mivel magasnak tartottam a kapott 

ajánlatot. Az E-ON tájékoztatott arról, hogy a kivitelezők ilyen összegért vállalják a 

munkálatokat és a régi oszlopokat sem helyezhetik vissza. 

A Képviselő-testület döntése lesz a munkálatok és a többletköltség elfogadása. 

 

Lukácsné Boros Anikó: Nincs valószínűleg választási lehetőség, mivel a pályázat részre az 

oszlopok áthelyezése, ezt meg kell valósítani a pályázatban. 

 

Munkácsi György: Ezt a pályázat benyújtása előtt nem lehetett tudni?  

 

Balogh Zoltán : De lehetett tudni! Csak jóval kisebb összeggel számoltunk! Iparűzési adó 

többlet bevétel terhére vállalható ezt a kiadás. 

 

Palyafári János: Nem tudjuk a pályázatban az oszlopokat helyben hagyni? Mivel a település 

végén található a két oszlop, elképzelhető, hogy nem zavaró a kerékpárút kiépítésénél. 

Megnézném a helyszínt, mennyire van benne a kerékpárútban.  
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Balogh Zoltán  polgármester  felkéri Lázár Norbert pályázati referenst a kerékpárút 

pályázatban a tervdokumentációk bemutatására. 

 

Lázár Norbert: Közműegyeztetések már korábban megtörténtek. Az E-ON által kiadott 

engedélyt is úgy kaptuk meg, hogy a villanyoszlopok  áthelyezése megtörténik, nem maradhat 

benne a kerékpárúban. A T-COM által kiadott tervdokumentáció is tartalmazza a 

villanyoszlop  áthelyezését.  

 

Balogh Zoltán : A tervdokumentáció engedélyezési eljárása során a szolgáltatókkal 

egyeztetés történt. Ezt követően járultak csak hozzá a tervdokumentációhoz, a kivitelezést az 

önkormányzatnak kell rendeznie. Utána nézek még más lehetőségeknek, hogy olcsóbban 

tudjuk ezeket a munkálatokat elvégezni.  

Javaslom, hogy  a kapott összeget, ajánlatot fogadjuk el, és ha ennél kedvezőbb ajánlat 

érkezik, akkor azzal a kivitelezővel leszerződök. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

  

36/2020. (III.17.) számú határozat 

 

Besenyszög, Damjanich úton lévő két villanyoszlop áthelyezésére érkezett ajánlat 

elfogadásáról    

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög, Damjanich úton lévő két 

villanyoszlop áthelyezésére érkezett ajánlatot, mindösszesen: 2.503.250,- Ft + 27 % Áfa = 

3.179.130.- Ft összegben elfogadja a helyi iparűzési többlet adóbevétel terhére.  

 

A Képviselő-testület felkéri Balogh Zoltán  polgármestert további ajánlatok beszerzésére és a 

legkedvezőbb ajánlat elfogadására.   

 

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

2.) Balogh Zoltán polgármester H. 

3.) Pénzügyi Csoport H. 

 

 

V. Napirendi pont tárgyalása: 

Tájékoztató a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos intézkedések 

meghatározásáról 

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester     

 

Balogh Zoltán:  Az intézményeink működésével kapcsolatban hoztam utasításokat, erről 

tájékoztatom a Képviselő-testületet. 
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A besenyszögi Wesniczky Antal Művelődési Ház 2020. március 16-tól, határozatlan időre 

bezár. Az épület meghatározatlan ideig semmilyen közösségi célra nem vehető igénybe. Az 

épületben működő Falgazdász ügyfélfogadása is szünetel.  

A városi könyvtár épülete 2020. március 16-tól, határozatlan időre bezár. Az épületben 

működő a Járási Hivatal kirendelt ügysegédjének ügyfélfogadása is szünetel. 

A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. március 16-tól, az erről szóló 4/2020. 

(III.16) számú polgármesteri utasításban foglaltak szerint működik. 

Az 5/2020. (III.16.) polgármesteri utasítás szerint az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés 

2020. március 18-tól, határozatlan ideig szünetel. A szünidei gyermekétkezéshez hasonlóan a 

rászoruló gyermekek részére az ebéd elvitelének lehetősége biztosított. Ez a lehetőség nap 

egyszeri étkezést foglal magában (ebéd elvitelre). A gyermek ebédjének elviteléről a szülőnek 

kell gondoskodnia.   

A városi Sportpálya  2020. március 16-tól, határozatlan időre bezár. Sem a pályát sem egyéb 

részét és épületeit használni semmilyen célra nem lehet. Bezárásának felügyeletéről a 

Besenyszögi Sportegyesület elnöke gondoskodik. 

A Besenyszögi Eszterlánc Óvodában 2020. március 18-tól rendkívüli szünetet rendelek el. A 

rendkívüli szünet időtartama alatt ügyeleti rendszerű, korlátozott gyermekfelügyelet működik, 

a szülők kérelmének egyedi elbírálása alapján. A gyermekfelügyelet maximum 5 fős 

csoportokban biztosítható. Kapacitáshiány esetén, a gyermekfelügyeleti igények elbírálásánál 

előnyben kell részesíteni azon gyermekeket, akik szőlője a veszélyhelyzetben történő 

védekezési feladatok ellátásában szerepel (pl. rendőrség, katonaság, katasztrófavédelem, 

közszolgáltatás, egészségügy stb.) A gyermekfelügyelet csak egészséges gyermek számára 

biztosítható, aki a közelmúltban (két héten belüli időtartamban) nem járt külföldön, illetve 

nem érintkezett olyan személlyel, aki külföldön járt, fertőzött, vagy karanténban van.   

A rendkívüli szünet időtartama alatt, szülői kérelemre, a gyermekek étkeztetését (elviteli 

rendszerben) biztosítani kell.  

 

A Hivatalban fő szabályként a személyes ügyfélfogadás szünetel. 

A veszélyhelyzet illetve a különleges jogrend fennállásának időszakában elsődlegesen 

telefonos, illetve elektronikus (e-mail útján történő) ügyintézést kell folytatni. A  Hivatallal 

kapcsolatba kerülő ügyfelek és egyéb partnerek telefonos és elektronikus elérhetőségének 

beszerzésére törekedni kell. 

 

Kérem az utasításaim figyelembe vételét. Mindenki vigyázzon magára és vigyázzunk 

egymásra! 

 

 

Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, Balogh Zoltán polgármester megköszöni a 

Képviselő-testület munkáját, és az ülést berekeszti. 

 

 

 

 

       Balogh Zoltán                         Munkácsi György 

      polgármester                                         címzetes főjegyző  


