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Jelen vannak:

Balogh Zoltán polgármester
Palyafári János alpolgármester, Berényi Ambrus, Nagyné Donkó
Gabriella, Danyi Gyuláné, Szabó Tibor képviselők

Távollévők:

Lukácsné Boros Anikó képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Munkácsi György címzetes főjegyző
Szekrényesi Tünde bölcsődevezető
Kovács Melinda igazgató
Válócziné Szakali Tünde óvodavezető
Meskó Zsolt osztályvezető
Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika
Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Balogh Zoltán polgármester a meghívóban szereplő napirendeken felül további napirendi pont
tárgyalását javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
80/2020. (IX.10.) számú határozat
A Képviselő-testület 2020. szeptember 10-i ülése napirendi pontjaira tett javaslat
elfogadásáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó
javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja:
1) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
2) Képviselői kérdések, felszólalások
Előadó: Képviselők
3) Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátások szabályairól szóló 15/2013. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző
4) Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátására biztosított gyermekétkeztetés
térítési díjáról szóló 4/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
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5) Előterjesztés Besenyszög Város településképének védelméről szóló 23/2017.
(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
6) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzatának települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására benyújtandó pályázatról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
7) Előterjesztés a gazdasági szervezettel nem rendelkező Besenyszögi Napsugár
Bölcsőde és a kijelölt Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő
Munkamegosztási Megállapodás elfogadására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
8) Előterjesztés a Besenyszögi Napsugár Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester, Szekrényesi Tünde bölcsődevezető
9) Előterjesztés Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelmével kapcsolatos
döntésekre
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
10) Előterjesztés Molnár Tamás kérelmére a besenyszögi 1502/9 hrsz-ú ingatlanon lévő
elidegenítési tilalom törléséről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
11) Előterjesztés a Besenyszög 1519/14 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
eladásáról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
12) Előterjesztés Drávucz Sándor tulajdonát képező Besenyszög Petőfi út 36. szám
alatti (946/1 hrsz.) ingatlan megvásárlására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
13) Előterjesztés Farkas Gabriella tulajdonát képező Besenyszög, Szabadság tér 9. (670
hrsz. és 675 hrsz.-ú) ingatlanok megvásárlására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
14) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételeiről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester

A határozatról értesülnek:
1.) Képviselő- testület tagjai H.

I.
Napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán: 2020. július 9-én tartottunk utoljára soros testületi ülést, az azóta eltelt
időszakról az alábbi beszámolót teszem:
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2020.július 13-án: Területi Szociális Bizottsági ülést tartottunk, melyen többek között
döntöttünk a zárszámadás elfogadásáról.
2020.július 15-én: A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa ülésén
elfogadtuk a 2020. évi költségvetés módosítását és a zárszámadást
2020. július 16-án: Újabb két újszülöttet köszöntöttem, bízom benne, hogy ha így folytatódik
a gyermeklétszám növekedése, akkor meghaladjuk a tavalyi gyermekszámot.
2020.július 20-án: Szalay Ferenc polgármester úrral egyeztető megbeszélést folytattam a
leendő ipari parkunk melletti szolnoki terület fejlesztéséről. Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatta az ipari park fejlesztés lehetőségének megvizsgálását és annak
elindítását.
2020.július 23-án: Egyeztető megbeszélést folytattam a Kormányhivatal illetékes
szakembereivel, milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a bölcsődei szolgáltatás
elindulhasson.
2020. július 28-án: Műszaki kooperációt tartottunk a kerékpárút építésével kapcsolatban. A
tapasztalt hibákat jegyzőkönyveztük, és kértük a kivitelezőt, hogy javítassa ki azokat.
2020.július 30-án: Elkezdődött a bölcsőde átadásával kapcsolatos műszaki egyeztetés, a
hiányosságokat jegyzőkönyveztük, elkezdődött a kerítés építése, a belső vízelvezetés
megépítése.
2020.augusztus 4-én: Megbeszélést folytattam a Takarékbank képviselőivel az önkormányzat
esetleges számlavezetéséről.
Találkoztam dr.Imre Anikó doktornővel, aki egyébként az idősek otthona egészségügyi
ellátásáért felel és beszélgettünk a háziorvosi teendők esetleges ellátásáról.
2020.augusztus 7-én: Az utóbbi időben megnövekedett az érdeklődés a kedvezményekkel
megvásárolható önkormányzati telkek iránt. Nem telik el hét, hogy ne mutassam meg az
eladásra váró telkeket az érdeklődőknek. Ezen a napon is két érdeklődőnek mutattam meg a
telkeket.
2020.augusztus 10-én: Két hét szabadságot töltöttem augusztus 10.-e és augusztus 24.-e
között.
2020.augusztus 20-án: Augusztus 20.-ai ünnepi szentmise után együtt koszorúzott az
önkormányzat az intézményeinkkel, illetve a civil szervezetekkel.
2020.augusztus 24-én: Egyeztető megbeszélést folytattam dr.Kállai Mária képviselő
asszonnyal a Magyar Falu Program újonnan kiírt pályázatairól.
2020.augusztus 25-én: Védőnőkkel egyeztettem a helyettesítési feladatellátásról, így a
jövőben a két védőnői álláshelyet heti 20-20 órában Kecsőné Bettenbuk Éva és Szögi-Tóth
Bettina látja el. Védőnőnk Szabó Ágnes hosszú távollét miatt nem tudja feladatát ellátni.
2020.augusztus 27-én: A TOP-5.3.1. Közösségfejlesztő programmal kapcsolatban
egyeztettem a pályázatban érintett polgármesterekkel az ellátandó feladatokról, ezzel együtt
járó beszámolókról és határidőkről.
2020.augusztus 29-én: Szóró-pusztai öregdiákok találkozóján vettem részt, ahol többek
között emléktábla avatására került sor, melyet a régi iskola falára helyeznek el.
2020.augusztus 31-én: Az iskola tanévnyitó rendezvényén vettem részt, ahol Strahl Péter
atya, illetve Kovács Melinda igazgatónő köszöntője és évnyitója után elkezdődött az új tanév.
Hagyományoknak megfelelően az önkormányzat részéről ajándékokat nyújtottam át az 1.
osztályosoknak.
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2020.szeptember 1-jén: A bölcsőde műszaki átadása megtörtént, hiányosságok pótlása a mai
napig folyamatban van. Sajnos az elhúzódott közbeszerzési eljárás következményekképpen
késnek a konyhai berendezések beszállítása, illetve a bölcsőde használati bútorai. Az utolsó
szállítás szeptember 14-én reggel érkezik. A működési engedély megléte után azonnal
elkezdjük a bölcsődei szolgáltatás megindítását.
2020.szeptember 3-án: A TSZ iroda volt épülete szociális konyha kialakítása, illetve a
barnamezős beruházás keretén belül a szabadidő központ megvalósításának ütemezése a
következő munkafázisoknál tart: aljzatban lévő szigetelés elvégzése, illetve gépészeti
szerelések elvégzése után a betonozás megtörtént, jelenleg válaszfalak megépítése történik;
- az udvaron az autóparkoló alapozási munkálatai folynak, majd a külső vakolatok
leverése után elkezdődik a falak szigetelése;
kb. szeptember 20-a körül behelyezésre kerülnek a külső nyílászárók; ezzel egy időben
megépítésre kerül az akadálymentes bejáró, illetve az épület előtt lévő kerékpárút kiépítése is
megkezdődik.
2020.szeptember 8-án: A kerékpárút kiépítése remélhetőleg a tervezett október 31-ig
befejeződik. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy a Millér híd két oldalán lévő villanyoszlop
áthelyezésre kerüljön (melynek időpontja október 7.), illetve a Damjanich út végén lévő
telefonoszlop átszerelése megtörténjen.



Lukácsné Boros Anikó képviselő megérkezett, jelen van: 7 fő képviselő

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
81/2020. (IX.10.) számú határozat
Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1. Képviselő- testület tagjai H.
2. Balogh Zoltán polgármester H.

II.
Napirendi pont tárgyalása:
Képviselői kérdések, felszólalások
Előadó: Képviselők
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Balogh Zoltán: Jövő év májusában érkezik dr.Imre Anikó háziorvos átveszi a háziorvosi és
az iskolaorvosi feladatokat. Jövő évben teljesen átvenné a praxist.
Szabó Tibor: Mikortól jöhet az új Doktornő?
Balogh Zoltán: A doktornő előreláthatólag 2021.március 1-től tudná ellátni a feladatát, aki
emellett idősgondozásban és az iskola orvosi feladatait látja majd el.
Szabó Tibor jelezte, hogy március óta nincs feltöltve jegyzőkönyv.
Balogh Zoltán: Márciusban volt utoljára testületi ülés ezután a vírushelyzetre való tekintettel
nem is volt július 9-ig testületi ülés ez alatt az idő alatt polgármesteri döntések születtek, de
természetesen a hiányosságokat pótoljuk.
Nagyné Donkó Gabriella: Lesz-e kihelyezett tüdőszűrés?
Balogh Zoltán: Nem, mivel a mobil tüdőszűrő és a szolnoki központi Tüdőgondozóban lévő
gép elromlott.
Nagyné Donkó Gabriella: Október 5. és 9.-i időpontok vannak megadva a lomtalanítás
időpontjának, ami hétfő és péntek. Itt Besenyszögön csak csütörtöki napokon szállítják. Mikor
viszik pontosan, mind a két nap?
Balogh Zoltán polgármester Meskó Zsolt osztályvezetőhöz továbbította a felmerülő
kérdést,de erre egyenlőre nem tudtak választ adni, utána járnak.
Nagyné Donkó Gabriella: Maszk használata miért nem kötelező a boltokban?
Balogh Zoltán: Minden boltban ki van írva, hogy a maszk használata kötelező. Az, hogy
viselik-e a vásárlók arról mindenki egyénileg dönt, de nyilván a maszk használatának
elmulasztását szeptember 15-től büntetik.
Nagyné Donkó Gabriella: Egyáltalán nem támogatom a településen megtartandó
rendezvényeket.
Ha megint bevezetik az idősek sávját valamilyen megoldást ki kellene találni arra, hogy a
nálunk dolgozó idősgondozást segítő munkatársak az időseknek való bevásárlást meg tudják
oldani. Javaslatom, mivel minden munkatárs rendelkezik munkáltatói igazolvánnyal annak
felmutatásával bemehessenek vásárolni az idősek számára.
Balogh Zoltán: Ha nem köteleznek minket, a településen nem fogom elrendelni az idősávot.
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III.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások
szabályairól szóló 15/2013. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző
Munkácsi György: A rendelet módosítást a végrehajtása indokolja, mivel a 11/B. § (1) és (4)
bekezdésében a Tehetséges diákokért települési támogatásra a szülő nyújthatja be a kérelmet,
a nappali ellátásban eredményesen tanuló diákok számára.
A 12. § (3) bekezdés módosítása pedig, hogy a besenyszögi folyósítási címmel rendelkező 65.
életévét betöltött nyugdíjasok listáját a hivatal szeptember 30.-ig megkéri a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságtól.
Szabó Tibor: A nyugdíj összegét is megküldi az igazgatóság?
Munkácsi György: Ha ismerjük már a listát és a jogosultak körét, bekérhetjük a nyugdíjas
szelvényét a jogosultság meghatározásához.
Berényi Ambrus: A Szociális, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolja
a rendelet módosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020. (IX.10.) számú rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások
szabályairól szóló 15/2013.(XII.23.) számú rendelet
módosításáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 8. és 8.a. pontjaiban, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
1. §
A rendelet 11/B. § (1) bekezdése a következőképpen módosul:
(1) A Bizottság a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásaként az első diploma
megszerzéséhez – a felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez
meghatározott képzés idejének tartama alatt – támogatást nyújt annak, aki felsőoktatás

181
keretében, felsőfokú végzettségi szintet biztosító nappali alapképzésen vagy osztatlan
képzésen tanulmányokat folytat és tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását
megelőző évben meghaladta a 3,5-ös átlagot.
2. §
A rendelet 11/B. § (4) bekezdése a következőképpen módosul:
(4) A tehetséges diákok települési támogatása iránti kérelmet az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon, minden év szeptember 1-től október 15. napjáig
lehet benyújtani, mely határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez mellékelni kell
a főiskola/egyetem által kiállított hallgatói jogviszony igazolást, a tanulmányi
eredményről szóló igazolást, valamint a család jövedelemigazolását. A kérelmet – az
önfenntartó gyermek kivételével – a szülő nyújtja be.
3. §
A rendelet 12. § (3) bekezdése a következőképpen módosul:
(3) Kiegészítő települési támogatásra az az idős személy jogosult, akinek családjában az
egy főre jutó havi nyugellátás összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 700 %-át (199.500.-Ft). A besenyszögi folyósítási
címmel rendelkező 65. életévét betöltött nyugdíjasok listáját a Besenyszögi Közös
Önkormányzati Hivatal a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól tárgyév szeptember 30-ig
megkéri. Nyugellátás alatt értendő a saját jogú nyugellátás, a hozzátartozói
nyugellátás, a rokkantsági ellátás és az időskorúak járadéka. Az utóbbi ellátásról
adatot a JNSZM-i Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala nyújt.
4. §
A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Balogh Zoltán
polgármester

Munkácsi György
címzetes főjegyző

IV.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátására biztosított gyermekétkeztetés térítési
díjáról szóló 4/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
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Balogh Zoltán: A rendeletük 1. és 2. mellékletének adati változtak, mind az általános iskola,
óvoda és új elemként belépő bölcsőde vonatkozásában. A 2. melléklet a Szászberki óvoda
étkezési térítési díjait tartalmazza. Szászberek új szolgáltatóval szeretne szerződést kötni, így
a díjak a 2. melléklet szerint változnak.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a módosított összegeket fogadja el.
Lukácsné Boros Anikó: Az általános iskola esetében nem volt már korábban étkezési térítési
díj változás?
Balogh Zoltán : A Képviselő-testület jogosult az étkezési díjakat elfogadni, azon változtatni.
Munkácsi György: A besenyszögi intézmények esetében a módosítást 2020. október 1.
napjával javasolom.
Lukácsné Boros Anikó: A szülők tájékoztatását már szeptemberben a szülői értekezleteken
megtesszük, így a jövőbeni változást is ezzel a szeptember 1.-jei dátummal kellene
alkalmazni.
Danyi Gyuláné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a napirendet
és elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a gyermekek napközbeni ellátására biztosított
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 4/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását.

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja:

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2020. (IX.14.) önkormányzati rendelete
a gyermekek napközbeni ellátására biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról
szóló 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8) pontjában
meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint változik.
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2. §
A rendelet 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint változik.
3. §
(1) E rendelet 1. §-a 2020. október 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 2. §-a 2020. szeptember 11-én lép hatályba.

Balogh Zoltán
polgármester

Munkácsi György
címzetes főjegyző

A 11/2020. (IX.10.) önkormányzati rendelet 1 melléklete
A

B

C

D

E

F

1

Besenyszög

nyersanyag

rezsi

ÁFA
27 %

összesen

fizetendő
térítési díj

2

Óvoda tízórai

80

40

32

152

100

3

Óvoda ebéd

235

118

95

448

300

4

Óvoda uzsonna

75

38

31

144

95

5

Óvoda összesen

390

196

158

744

495

6

Iskolai tízórai

95

48

39

182

120

7

Iskolai ebéd

334

167

135

636

420

8

Iskolai uzsonna

85

43

35

163

110

9

Iskola összesen

514

258

209

981

650

10

Bölcsődei reggeli

60

30

24

114

75

11

Bölcsődei tízórai

20

10

8

38

25

12

Bölcsődei ebéd

230

115

93

438

290

13

Bölcsődei uzsonna

45

23

18

86

60

14

Bölcsőde összesen

355

178

143

676

450
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A 11/2020. (IX.10.) önkormányzati rendelet 2 melléklete

1

A

B

C

D

E

F

Szászberek

nyersanyag

rezsi

ÁFA
27 %

összesen

fizetendő
térítési díj

2

Óvoda tízórai

129

56

50

235

164

3

Óvodai ebéd

294

126

114

534

374

4

Óvodai uzsonna

84

36

33

153

107

5

Összesen:

507

218

197

922

645

V.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés Besenyszög Város településképének védelméről szóló 23/2017. (XII.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a DIGI Távközlési és
Szolgáltató Kft. kérelmére a külterületi 0484/24 hrsz-ú területen megvalósítandó mobil
hírközlő torony elhelyezése érdekében módosíttatta a településképi rendeletet.
Munkácsi György: A településképi rendelet módosításában, külön mellékletként
lehatárolásra kerültek azok a területek, melyek sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére
nem alkalmasak a DIGI Kft. által építendő torony a külterület azon részén helyezkedik el,
mely a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmasak.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében módosításra került a
Településképi Rendeletet (továbbiakban: TKR) a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) eljárási szabályai szerint.
A véleményezés során a lakosság és más partnerek tájékoztatása történt meg a
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési
eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével,
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
szerint, a vészhelyzetre tekintettel digitálisan.
Az államigazgatási véleményezés a Lechner Tudásközpont digitális egyeztető felületén történt
a Rendelet előírásai alapján. Vélemény érkezett a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei
Kormányhivatal Állami Főépítész Irodától, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól és a
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Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály,
Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztályától.
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztálya nem emelt kifogást
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága véleményében leírtak figyelembe vételre kerültek a
rendeletben.
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Irodától beérkezett
vélemény szerint átdolgozott TKR - tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. A
partnerségi véleményeztetés keretein belül a lakosság részéről írásos észrevétel nem érkezett.
Az előterjesztési anyag már a Jász – Nagykun – Szolnok megyei Kormányhivatal Állami
Főépítészi Iroda által leírt vélemény figyelembevételével a pontosított településképi rendelet
módosítást tartalmazza.
A településképi rendelet módosítást a Képviselő-testületnek rendeletként kell megállapítania.
A jóváhagyott rendelet módosítást rövid, közérthető összefoglaló kíséretében az
önkormányzat honlapján közzé kell tenni 15 napon belül, valamint nyomtatásban az
önkormányzati hivatalban a hozzáférést biztosítani kell. Ezen túlmenően az elfogadott
dokumentumokat az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt digitális formában meg kell
küldeni, a Lechner Tudásközpontba, az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatalba és a megyei kormányhivatal illetékes járási építésügyi osztályának, vagy
elérhetővé kell tenni a Rendelet 43/B. § (1) c) alpontja szerint.
Danyi Gyuláné : A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja rendelet módosítását.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Besenyszög Város településképének
védelméről szóló rendelet módosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2020. (IX.10.) önkormányzati rendelete
Besenyszög Város településképének védelméről szóló 23/2017. (XII.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A §-a és 57. § (2) –
(3) bekezdése, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2)
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13.§ (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
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településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A §-ban biztosított véleményezési jogkörében
eljáró
az állami főépítészi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró Jász – Nagykun – Szolnok
Megyei Kormányhivatal;
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága; valamint
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő – testületének a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet szabályai szerint bevont
partnerek: Besenyszög városban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes
személyek, a település közigazgatási területén fekvő ingatlanok tulajdonosai, a településen
működő gazdasági társaságok, érdekképviseleti szervek, civil szervezetek, minden, a
településrendezési eljárással érintett természetes vagy jogi személy, valamennyi a településen
működő elismert egyház, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 98.§ (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába
bejelentkező szervezetek
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.

§

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő – testületének 23/2017. (XII.27.) számú
rendelete Besenyszög Város településképének védelméről mellékleteinek sora kiegészül a 3.
melléklettel, mely egyben ezen rendelet 1. melléklete is.
2.

§

(1)
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő – testületének 23/2017. (XII.27.) számú
rendelete Besenyszög Város településképének védelméről 9. Egyéb műszaki berendezések 9.§
(2) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:
„(2) A település teljes ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények műtárgyak elhelyezésére vonatkozó követelmények.
a)
A település teljes ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:
település teljes belterülete
helyi védelem alatt álló műalkotás telke
belterület határától számított 200 méteren sávon belüli területek
hely védelem alatt álló természeti érték telke és attól 100 méteres körzetében lévő
területek
természeti terület
országos ökológiai hálózat magterület és ökológiai folyosó övezete
ex – lege védett régészeti lelőhely területe
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Európai közösségi jellegű természetvédelmi rendeltetésű Natura 2000 területek
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Országos jelentőségű védett természeti terület (Közép – Tiszai Tájvédelmi Körzet
területe)
b)
A település teljes ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek:
Besenyszög külterületén azon területek, melyek jelen rendelet 2.§ (2) a) pontjában nem
kerültek felsorolásra.”
3. §
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Balogh Zoltán
polgármester

Munkácsi György
címzetes főjegyző

A 12/2020. (IX.10.) önkormányzati rendelet 1 melléklete
3. melléklet a 23/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez
A település teljes ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:”
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VI.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzatának
települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására benyújtandó pályázatról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán: A Belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
melléklete I.6. pont és az I.9. pont szerinti az önkormányzatok rendkívüli támogatására
összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, a számvitelről szóló 2000.
évi c. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet rendelkezéseivel.
A pályázat célja a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére, vagy egyéb, a
feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
A pályázatok benyújtása az év során folyamatos, de legkésőbb szeptember 30.
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A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
- Pályázati Igénylő Adatlap és mellékletei
- Képviselő-testületi határozat
- Az önkormányzat szöveges kérelme
- Egyéb, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló dokumentumok (pl. Kincstári határozat,
jogerős bírósági ítélet, stb.).
Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében 8 millió Ft gépjárműadó bevétel került
megtervezésre, mely adónemet a Kormány tekintettel a koronavírus okozta veszélyhelyzetre
teljes egészében átcsoportosított a védekezési alapba.
Tekintettel Besenyszög Város Önkormányzata költségvetésének jelentős bevételkiesésére a
feladatellátást veszélyeztető helyzet állt elő.
A települési önkormányzatok a pályázat keretében lejárt, kifizetetlen számlákra, egyéb
tartozásokra nyújthatnak be támogatási igényt.
Tekintettel a fentiekre Besenyszög Város Önkormányzata az alábbi lejárt, kifizetetlen
számlákra kíván pályázatot benyújtani:
 NHSZ Szolnok zöldhulladék szállítása:
bruttó 2.027.240,- Ft,
 Energy Hungary üzemeltetési díjak (4 hónap):
bruttó 2.141.020,- Ft
Összesen
bruttó:4.168.260,- Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozatával döntsön a pályázat benyújtásáról.
Danyi Gyuláné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a
pályázat benyújtását, támogatja a napirend elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
82/2020. (IX.10.) számú határozat
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
pályázat benyújtásáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete I.6. pont és az
I.9. pont szerinti, a belügyminiszter és pénzügyminiszter által meghirdetett pályázati
kiírás alapján Besenyszög Város Önkormányzata a rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására bruttó 4.168.260,- Ft összegben pályázatot nyújt be.
Felelős: Balogh Zoltán Polgármester
Határidő: 2020. szeptember 30.
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A határozatról értesülnek:
1.) Képviselő- testület tagjai H.
2.) Balogh Zoltán polgármester H.
3.) Munkácsi György címzetes főjegyző H.
4.) Magyar Államkincstár Szolnok
5.) Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport
6.) Irattár
VII.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a gazdasági szervezettel nem rendelkező Besenyszögi Napsugár Bölcsőde és
a kijelölt Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő Munkamegosztási
Megállapodás elfogadására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán polgármester átadja a szót Munkácsi György jegyző részére.
Munkácsi György: A gazdasági pénzügyi feladatokat
Megállapodást kell kötni, amit a belső ellenőrzés ír elő.

az

Önkormányzat

végzi.

Danyi Gyuláné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a napirendet.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Besenyszögi Napsugár Bölcsőde és a
Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő Munkamegosztási Megállapodás
elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
83/2020. (IX.10.) számú határozat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező Besenyszögi Napsugár Bölcsőde és a
Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő Munkamegosztási
Megállapodás elfogadásáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Besenyszögi
Napsugár Bölcsőde és a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő
Munkamegosztási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határozatról értesülnek:
1) Képviselő-testület tagjai H.
2) Balogh Zoltán polgármester H.
3) Munkácsi György jegyző H.
4) Szekrényesi Tünde bölcsődevezető H.
5) Pénzügyi Csoport H.
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VIII.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a Besenyszögi Napsugár Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának,
Szakmai Programjának és Megállapodás a gyermekek ellátására elfogadásáról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester, Szekrényesi Tünde bölcsődevezető
Balogh Zoltán: Most a jelen napirendi pont tárgyalásakor több dokumentumot kell
elfogadnunk. Érinti a Napsugár Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Szakmai
Programját, továbbá a Megállapodást érintő dokumentumot. Kérem a Testületi tagokat
áttekintés után szavazzanak a napirendről.
Balogh Zoltán polgármester felkéri Szekrényesi Tünde bölcsődevezetőt, hogy egészítse ki,
vagy tegye meg észrevételét a napirendi ponttal kapcsolatban.
Szekrényesi Tünde: A bölcsődébe 20 hetes kortól tudunk fogadni gyermekeket egészen 3
éves korig. Jelenleg 22 jelentkező van, melyhez jövő évtől csatlakozni fog egy SNI-s gyermek
is. Egy csoport létszáma 14 fő lesz. Igaz nem kötelező intézmény, de szeretnénk, ha minél
több gyermek csatlakozna akár más környező településről. Van lehetőség erre, hogy a közeli
településekről is áthordják gyermekeket. Jelenleg ilyen kérés, jelentkezés még nem jött
hozzánk, de várjuk azokat a gyermekeket is. Folyamatosan takarítunk, rendezzük,
csinosítgatjuk az épületet, hogy minél hamarabb, indulásra készen legyünk. Hiányosságok
azért még akadnak, például a bútorok egy része még nem érkezett meg, de azt a holnapi napra
illetve a jövő hétre várjuk.
Szabó Tibor: A Bölcsődét kellene publikálni, fényképeket készíteni, hogy minél többen
értesüljenek róla. Plakátokon illetve internetes felületeken lehetne ezt közzétenni.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Besenyszögi Napsugár Bölcsőde Szervezeti
és Működés Szabályzatának elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
84/2020. (IX.10.) számú határozat
A Besenyszögi Napsugár Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögi Napsugár
Bölcsőde egységes szerkezetben foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát
megtárgyalta és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Balogh Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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Határozatról értesülnek:
1) Képviselő-testület tagjai H.
2) Balogh Zoltán polgármester H.
3) Munkácsi György jegyző H.
4) Szekrényesi Tünde bölcsődevezető H.
Balogh Zoltán : A bölcsőde indulásakor nem határozunk meg gondozási díjat, ingyenes lesz
jelenleg, de a későbbiekben elképzelhető, hogy bevezetésre került a gondozási díj.
Szekrényesi Tünde: A gondozási díj megállapítása történhet szülők jövedelemének
figyelembevételével. A gyakorlat az, hogy nem teszik a díj megállapításának összegét
jövedelemfüggővé, hanem egységes díj megállapítását határozzák meg a bölcsődék.
A fizetendő díj összege gyermekenként nem haladhatja meg a gyermekek családjában az egy
főre jutó rendszeres havi jövedelem 125 %-át.
Nagyné Donkó Gabriella: Ha későbbi időpontban kerül meghatározásra a gondozási díj,
megtévesztő lehet a szülők számára. Határozzon most a testület a díj összegéről.
Balogh Zoltán: Amennyiben a Képviselő-testület úgy gondolja, határozhatunk meg
gondozási díjat.
Lukácsné Boros Anikó: Számomra ez a jobb megoldás, még az intézmény indulásakor
legyen meghatározva ez az ellátási díj.
Szekrényesi Tünde: Egész hónapra szükséges megállapítani a gondozási díjat, még akkor is,
ha csak kevesebb napra igényelik.
Nagyné Donkó Gabriella: Hozzunk döntést!
Balogh Zoltán: Javaslom a minimum összeg meghatározását, legyen 210.- Ft.

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület, egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
85/2020. (IX.10.) számú határozat
A Besenyszögi
megállapításáról

Napsugár

Bölcsődében

fizetendő

gondozási

térítési

díj

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögi Napsugár
Bölcsődében a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele
történő foglalkozásra térítési - gondozási díjat határoz meg, 210.- Ft/fő/nap
összegben.
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Felelős: Szekrényesi Tünde bölcsődevezető
Határozatról értesülnek:
1) Képviselő-testület tagjai H.
2) Balogh Zoltán polgármester H.
3) Munkácsi György jegyző H.
4) Szekrényesi Tünde bölcsődevezető H.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Besenyszögi Napsugár Bölcsőde és a
szülők között kötendő Együttműködési Megállapodás elfogadását szavazásra bocsátja.

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
86/2020. (IX.10.) számú határozat
A Besenyszögi Napsugár Bölcsőde és a szülők között kötendő Együttműködési
Megállapodás elfogadásáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögi Napsugár
Bölcsőde és a szülők között kötendő Együttműködési Megállapodást a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Balogh Zoltán polgármester
Határozatról értesülnek:
1) Képviselő-testület tagjai H.
2) Balogh Zoltán polgármester H.
3) Munkácsi György jegyző H.
4) Szekrényesi Tünde bölcsődevezető H.

Szabó Tibor: A nagyobb terjedelmű intézményi SZMSZ, vagy Szakmai Program anyagát emailen is küldje meg részünkre a hivatal. Rengeteg dokumentum ahhoz, hogy rövid idő alatt
átolvasható legyen.
Balogh Zoltán: Rendben a testületi ülések előtt a nagyobb terjedelmű előterjesztések csatolva
lesznek áttekintésre, olvasásra átküldjük a képviselőknek.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Besenyszögi Napsugár Bölcsőde Szakmai
Programjának elfogadását.
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A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen, és 1 fő tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
87/2020. (IX.10.) számú határozat
A Besenyszögi Napsugár Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadásáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögi Napsugár
Bölcsőde Szakmai Programját megismerte és azt a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Balogh Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesülnek:
1) Képviselő-testület tagjai H.
2) Balogh Zoltán polgármester H.
3) Munkácsi György jegyző H.
4) Szekrényesi Tünde bölcsődevezető H.

IX.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelmével kapcsolatos
döntésekre
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán: Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok üzemelteti Szolnok Megyei
Jogú Város, Újszász, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Zagyvarékas, Szászberek települések teljes
víziközmű hálózatát és létesítményeit működteti, továbbá fogadja és tisztítja Tószeg,
Vezseny, Tiszavárkony, Tiszajenő, Besenyszög, Jászalsószentgyörgy, Szajol és Tiszapüspöki
települések szennyvizeit.
A környezeti változások és a VCSM ZRt. Szolnok üzemeltetetési tapasztalatai alapján a 2127854-1-006-00-06 azonosító számú Szolnok Kistérségi Szennyvízcsatorna rendszer és
Szennyvíztisztító mű víziközmű rendszer környezetvédelmi, műszaki, üzembiztonsági és
költséghatékony felülvizsgálata szükségszerű.
A víziközmű rendszeren tulajdonos Önkormányzatok döntései alapján a Magyarország
települési szennyvíz-elvezetési és-tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről
és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
szóló 379/2015. (XII.8) kormányrendeletben foglaltak szerint Szolnok szennyvíz
agglomeráció átsorolási kérelme a Hatóság részére benyújtásra kerül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalásra és az alábbi határozati
javaslat elfogadására!
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A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
88/2020. (IX.10.) számú határozat
A Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelemével kapcsolatos döntésekről
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 11. és 21. pontjában,
valamint a 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza:
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21-27854-1-006-00-06 azonosító
számú Szolnok Kistérségi Szennyvízcsatorna rendszer és Szennyvíztisztító mű víziközmű
rendszer környezetvédelmi, műszaki, üzembiztonsági és költséghatékony felülvizsgálata
alapján Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelemét támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a határozatban foglalt
feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára, a támogató nyilatkozat kiadására, továbbá a
vonatkozó dokumentumok aláírására.
Felelős: Balogh Zoltán polgármester
Határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Képviselő-testület tagjai H.
Balogh Zoltán polgármester H.
Munkácsi György címzetes főjegyző H.
Kaposvári Kázmér a VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgatója

X.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés Molnár Tamás kérelmére a besenyszögi 1502/9 hrsz-ú ingatlanon lévő
elidegenítési tilalom törléséről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán: 2009 óta húzódik ezen az ingatlanon lévő elidegenítési tilalom törléséről
szóló történet. Ugyan ebben az évben határozott a Képviselő-testület miszerint a 300.000 Ftot 100.000 Ft-ra mérsékeljük. A 100.000 Ft befizetése azóta sem történt meg. A Képviselőtestület döntése értelmében az elidegenítési tilalom törlésének díja az ingatlan vételárának 20
%-a, melyet már az előzőekben, gyakorlatban legalább két ingatlannál alkalmaztunk.
Molnár Tamás elmondja, hogy azóta a telket közművesítette, így növelve a telek értékét.
Lukácsné Boros Anikó: A mi jelenlegi döntésünk fogja az ő befizetését meghatározni?
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Balogh Zoltán: A telek jelenleg nem értékesíthető, mivel az önkormányzat szerepel a
tulajdoni lapon. Szükséges a döntés és az ügyvéd által hitelesített hozzájárulás kiadása.
Ezt a törlésért meghatározott díjat a vevő is megfizetheti.
Munkácsi György: Rendeletünk nincs, normatív határozatban állapíthatja meg a testület az
elidegenítési tilalom törlésének díját.
Balogh Zoltán: A Képviselő-testületnek joga van az ár rögzítésére, vagy kedvezményeket
tenni.
Danyi Gyuláné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a 2600
Ft/m2 árat. A Képviselő-testület döntése értelmében az elidegenítési tilalom törlésének díja az
ingatlan vételárának 20 %-a legyen.
Palyafári János: Régen igen kedvező áron, 50.000.- forintért lehetett ezekhez a telkekhez
hozzájutni. Én is vásároltam, de a 3. év után visszaadtam. Akkor a telekár Besenyszögön
200.000.- Ft volt. Kötelezettsége lett volna a ráépítés a telekre. Korábban már
kedvezményesen döntött a testület, akkor kellett volna rendezni és befizetni a díjat.
Most már az előzőek szerint javaslom, hogy a m2 x telekár, és annak a 20%-a legyen a törlés
díja.
Berényi Ambrus: Már kötelezettsége lett volna Molnár Tamásnak két alkalommal is.
Először, hogy építsen a telekre 4 éven belül, másodszor pedig ha eladásra szánja a telket,
akkor az elidegenítési tilalom beépítési kötelezettség biztosítására törléséhez a meghatározott
összeget befizetnie. Egyik sem történt meg.
Nagyné Donkó Gabriella: Legyünk következetesek. A most két ízben is hozott határozat
szerint m2xtelekár és annak a 20%-át fizették meg. Itt is így történjen.
Balogh Zoltán szavazásra bocstája a Besenyszög, Dobó István út 1 szám alatti, 1502/9 hrsz.ú, 1016 m2 területű építési telekre bejegyzett „elidegenítési tilalom beépítési kötelezettség
biztosítására” az elidegenítési tilalom törlésének díja az ingatlan vételárának 20 %-a.
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
89/2020. (IX.10.) számú határozat
Molnár Tamás kérelme a besenyszögi 1502/9 hrsz-ú ingatlanon lévő elidegenítési
tilalom törléséről
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Tamás besenyszögi lakos
részére Besenyszög, Dobó István út 1 szám alatti, 1502/9 hrsz.-ú, 1016 m2 területű építési
telekre bejegyzett „elidegenítési tilalom beépítési kötelezettség biztosítására” törléséhez
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528.320.- Ft, azaz ötszázhuszonnyolcezer-háromszázhúsz forint megfizetése ellenében
hozzájárul.
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2009. (III.26.) számú
határozatában és a zárt ülésen hozott 5/2009. (IX.24.) számú határozatában meghatározott
elidegenítési tilalom díját nem tekinti érvényesnek, mivel az eltelt 11 év alatt az ingatlan árak
jelentősen emelkedtek, és így az elidegenítési tilalom törlésének díját is megemeli a
képviselő-testület.
A Képviselő-testület a 206/2019. (XII.12.) számú normatív határozatában állapította meg az
önkormányzati tulajdonú beépítetlen telkek vételárát, mely szerint a Dobó István úti
ingatlanok vételára 2600.- Ft/m2. A Képviselő-testület döntése értelmében az elidegenítési
tilalom törlésének díja az ingatlan vételárának 20 %-a. A Képviselő-testület ezt a díjszámítást
alkalmazta a 95/2019. (V.28.) számú határozatában és a polgármester a 46/2020. (VI.16.)
számú határozatában.
Mindezek ismeretében a 1502/9 hrsz.-ú ingatlan 1016 m2-e szorozva 2600.- Ft-tal,
2.641.600.- Ft az ingatlan vételára, melynek 20 %-a 528.320.- Ft.
Határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Képviselő-testület tagjai H.
Balogh Zoltán polgármester H.
Molnár Tamás Besenyszög
Pénzügyi Csoport H.

XI.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a Besenyszög 1519/14 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásáról
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán: Oláhné Vereb Ilona és Horváth Gábor kérelmet nyújtottak be a hivatal felé,
melyben Besenyszög Város Önkormányzat tulajdonát képező Besenyszög 1519/14 helyrajzi
számú, beépítetlen telkeket szeretné megvásárolni. A telek 1/1 arányú kizárólagos
önkormányzati tulajdonú, 863 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Besenyszög Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a 206/2019. (XII.12.) számú határozata a Chiovini Ferenc úti telkek
árát bruttó 2600. –Ft/m2 ár szerint határozta meg.
A fentiek alapján a telek ára 2.243.800.-Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön arról, hogy az ingatlan Oláhné Vereb
Ilona és Huszka Gábor lakos részére eladásra kerüljön-e.
Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat tulajdonában lévő
Besenyszög, 1519/14 hrsz.-ú ingatlan eladásáról szóló határozati javaslat elfogadását.
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A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazat mellett a következő határozatot hozza:
90/2020. (IX.10.) számú határozat
Oláhné Vereb Ilona kérelme a Besenyszög, 1519/14 hrsz.-ú telek eladásáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező Besenyszög belterület 1519/14 hrsz.-ú, 863 m2 alapterületű kivett beépítetlen
terület elnevezésű ingatlant eladja Oláhné Vereb Ilona 5000 Szolnok, Malom utca 22.
6/24. és Huszka Gábor 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 29.2/2. szám alatti
lakosok részére.
A Képviselő-testület az 1519/14 hrsz.-ú ingatlant a 206/2019. (XII.12.) számú határozat
alapján 2.600.- Ft/m2 áron adja el a vevő részére 2.243.800.- Ft, azaz kettőmilliókettőszáznegyvenháromezer-nyolcszáz forint vételáron.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a további egyeztetések
megtételére és az adás-vételi szerződés aláírására.
Határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Balogh Zoltán polgármester
3.) Oláhné Vereb Ilona 5000 Szolnok, Malom utca 22. 6/24.
4.) Huszka Gábor 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 29. 2/2.
5.) Pénzügyi Csoport H.

XII.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés Drávucz Sándor tulajdonát képező Besenyszög Petőfi út 36. szám alatti
(946/1 hrsz.) ingatlan megvásárlására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán: Mészáros Miklósné besenyszögi és Drávucz Sándor szolnoki lakosok a
tulajdonukat képező Besenyszög, Petőfi út 36. szám alatti (946/1 hrsz.) ingatlanukat
felajánlják megvásárlásra Besenyszög Város Önkormányzata részére. Vételárként az eladók
1.000.000.-Ft-ot azaz egymillió forintot határoztak meg. Az ingatlan 1060 m2, kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület. Az ingatlan a lekért földhivatali nyilvántartás szerint tehermentes.
Tisztelt Képviselő testületet kérem, döntsön a felkínált ingatlan megvásárlási szándékáról,
illetve az ingatlan megvásárlása esetén a vételárat határozza meg.
Szabó Tibor: Azon a telken van lakóház?
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Balogh Zoltán: Úgy tudom, hogy van, de bontásra érett és igazából ez a telek az egyik
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan telek szomszédja.
Szabó Tibor: Akkor a két telket nem lehet egyben eladni?
Palyafári János: Ha a volt Dobos portából teszünk ehhez a portához, két telket ki lehet
alakítani belőle.
Nagyné Donkó Gabriella: A fiatalok most keresik ezeket a portákat. Jobban megéri nekik
építeni.
Szabó Tibor: Bontsuk ki a gazból a házat és áruljuk így. Nem lesz az önkormányzat
dolgozóinak ideje lebontani a házat.
Danyi Gyuláné: Már a település összképe miatt is jó lenne, ha a bontást elvégeznénk.
Szabó Tibor: Kerüljön kettéosztásra a telek, így áruljuk majd!
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
91/2020. (IX.10.) számú határozat
A Besenyszög, Petőfi út 36 szám alatti, 946/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Miklósné 5071 Besenyszög,
Rákóczi út 61. és Drávucz Sándor 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 10. 4. emelet 12. szám
alatti lakosoktól az ½ - ½ arányban kizárólagos tulajdonukat képező, Besenyszög, Petőfi út
36. szám alatti, besenyszögi 946/1 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési
ágú, 1060 m2 területű ingatlant 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint vételár mellet
megvásárolja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármester az adás-vételi szerződés
aláírására.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Balogh Zoltán polgármester H.
3.) Drávucz Sándor 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 10. 4.
4.) Mészáros Miklósné 5071 Besenyszög, Rákóczi út 61.
5.) Szakaliné Héja Ágnes ügyintéző H.
6.) Pénzügyi Csoport H.
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XIII.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés Farkas Gabriella tulajdonát képező Besenyszög, Szabadság tér 9. (670
hrsz. és 675 hrsz.-ú) ingatlanok megvásárlására
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán : Mészáros Tamás besenyszögi és Farkas Gabriella szolnoki lakosok a
tulajdonukat képező Besenyszög, Szabadság tér 9. szám alatti (670, 675 hrsz.) ingatlanukat
felajánlják megvásárlásra Besenyszög Város Önkormányzata részére. Vételárként az eladók
3.500.000.-Ft-ot azaz hárommillió-ötszázezer forintot határoztak meg.
Az ingatlan adatai és a földhivatali nyilvántartás szerint a Besenyszög 670 hrsz-ú ingatlan
1217 m2, kivett lakóház, udvar, míg a Besenyszög 675 hrsz-ú ingatlan 114 m2, kivett saját
használatú út. Az ingatlanok tehermentesek.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön a felkínált ingatlan megvásárlásáról,
illetve az ingatlan megvásárlása esetén a vételárat határozza meg.
Szabó Tibor: Kell nekünk ez az ingatlan?
Balogh Zoltán: Az ingatlan a városközpontban található, amire épp nekünk is szükségünk
lenne, például egy parkoló kialakítása lenne a cél. Nem szeretnénk, ha olyan ember venné
meg vagy venné ki ezt az ingatlant, aki magára és a környezetére sem fordít elég figyelmet,
nem tartja rendben. Ugyan ebbe a helyzetbe kerülünk, mint jelenleg.
Lukácsné Boros Anikó: Abban a házban lakik valaki?
Balogh Zoltán: Igen jelenleg lakott az épület. Bár az ingatlan elég rossz állapotban van, majd
hogy nem lakhatatlan már. Mészáros Tamás azt mondta, hogy keres a jelenlegi lakónak másik
ingatlant.
Szabó Tibor: Parkoló kialakítása miatt vennénk meg a telket?
Balogh Zoltán: Bármire használható az ingatlan. Természetesen nem minden ingatlan
alkalmas erre, de egy olyan ingatlanért, ami központi helyen van és tudnánk hasznosítani arra
igen.
Danyi Gyuláné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a

2.000.000. Ft-ot, azaz kettőmillió forintot. Úgy gondolkodott a bizottság támogatja azt az
elképzelést, mely szerint a központ átépítésre kerülne. Olyan társasházat alakíthatunk ki ezen
a területen ahol a földszinti részt szolgáltatók bérelhetik, az emeleten pedig garzonlakások,
vagy kisebb méretű lakások kerülnek kialakításra.
Balogh Zoltán: Bárhol elhelyezhetőek lennének ezen a területen a társasház és a parkoló.
Lukácsné Boros Anikó: Szükség lenne erre a telekre, de nem ilyen magas áron.
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Palyafári János: Szerintem az az ingatlan csak 1,5 millió forintot ér. Főleg ha a telek
beépítettségét vesszük figyelembe.
Balogh Zoltán: Akkor a testület javaslata, hogy 2 millió forintot adjunk vételárnak?
Szabó Tibor: Van erre egyáltalán pénzünk?
Balogh Zoltán : Igen, van.
Munkácsi György: Nincs rá forrásunk a költségvetésben! Az előbbi napirendben rendkívüli
támogatásra pályázunk, most meg ingatlant veszünk?
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület 6 igen és 1 nem szavazat mellett a következő határozatot hozza:
92/2020. (IX.10.) számú határozat
A besenyszögi 670, 675 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Tamás 5071 Besenyszög,
Damjanich út 5/A. és Farkas Gabriella 5000 Szolnok, Simon Ferenc út 58. szám alatti
lakosoktól az ½ - ½ arányban kizárólagos tulajdonukat képező, besenyszögi 670 hrsz.-ú,
kivett lakóház, udvar művelési ágú, 1217 m2 területű, valamint a besenyszögi 675 hrsz.-ú
kivett saját használatú út művelési ágú, 114 m2 területű ingatlanokat 2.000.000.- Ft, azaz
kettőmillió forint vételárért vásárolja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a további egyeztetések
megtételére és az adás-vételi szerződés aláírására.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Balogh Zotán polgármester H.
3.) Mészáros Tamás 5071 Besenyszög, Damjanich út 5/A.
4.) Farkas Gabriella 5000 Szolnok, Simon Ferenc út 58.
5.) Szakaliné Héja Ágnes ügyintéző H.

XIV.
Napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021.
évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételeiről
Előadó: Balogh Zoltán polgármester
Balogh Zoltán: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma - az önkormányzatokkal
együttműködve - 2021. évre az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján kiírja, a Bursa Hungarica felsőoktatási
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önkormányzati ösztöndíj pályázatot a felsőoktatásban már tanuló, vagy a továbbiakban tanulni
kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatására.
A települési önkormányzatok számára 2021. évi pályázati fordulóhoz történő csatlakozás, a
felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj rendszerében való részvétel önkéntes,
azonban a települési önkormányzatok csatalakozása az EPER-Bursa rendszerhez történő
csatlakozást is magában foglalja. Az ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához 2020. október
1-ig csatlakozhatnak a települési önkormányzatok. A pályázati rendszerhez Besenyszög Város
Önkormányzata eddig minden évben csatlakozott.
A pályázat kiírásának határideje: 2020. október 5. A pályázatot az önkormányzat
hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési
önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az
"A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A
regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói
az EPER-Bursa rendszerben. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak
2020. november 5.-ig.
A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben ellenőrzi és elbírálja a beérkezett
pályázatokat, amennyiben szükséges, kiküldi a hiánypótlási felhívásokat, a formai hibás
pályázatokat kizárja a döntésből. A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő
szabályzatai vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata
alapján jár el és bírálati döntését 2020. december 4-ig az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. A
megyei önkormányzat tetszőleges összeggel egészíti ki a települési önkormányzat által
támogatott pályázók számára megítélt ösztöndíj összegét.
A Képviselő-testület a 147/2019. (X. 3.) számú határozatával 2019 évben költségvetésében a
támogatásra 1.000.000 Ft-ot különített el, és 16 pályázót részesített támogatásban.
A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a 2019. évi
Eljárásrend - Általános Szerződési Feltételek alapján történik, a megítélt ösztöndíjak összegét
a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. (ÁSZF 19 pontja)
Mindezek ismeretében kérem a Képviselő-testület tagjait a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához történő csatlakozási
lehetőség megvitatására.
Danyi Gyuláné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja, támogatja a
napirend elfogadását.

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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93/2020. (IX.10.) számú határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő
csatlakozásról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete csatlakozni kíván a hátrányos
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a pályázat támogatására 1.000.000.Ft-ot különít el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez csatlakozik és a beérkezett
pályázatokat és a pályázókról hozott döntését az elektromos adatbázisban rögzíti.
Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a
támogatás folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Felelős:

Balogh Zoltán polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselő- testület tagjai H.
2.) Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
3.) Pénzügyi Csoport H.
4.) Irattár

Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, Balogh Zoltán polgármester megköszöni a
Képviselő-testület munkáját, és az ülést berekeszti.

Balogh Zoltán
polgármester

Munkácsi György
címzetes főjegyző

