JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. június 25-én 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, Koppné Dr. Hajdu
Anikó, Rácz Attila, Szalai László képviselők
Dr. Uhrin Anna aljegyző
Dr. Juhász Csilla jogász
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Vad Péter Békés Tv
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Kálmán Tibor sportreferens
Sápi András intézményi referens
a Polgármesteri Hivatal munkatársai
meghívottak
Igazoltan távol: Tárnok Lászlóné jegyző, Barkász Sándor képviselő
Az ülés kezdésének időpontja:

17.00 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11
képviselőből 10 képviselő jelen van.
Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyalják
meg, új napirendi pontként javasolja felvenni IV/23. sorszámmal „Határozatok pótlása”,
IV/24. sorszámmal „Pilóta nélküli légi jármű repültetési hozzájárulás feltételeiről szóló
rendelet megalkotása”, IV/25. sorszámmal „Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért
Alapítvány átalakulása”, IV/26. sorszámmal „Békés Média Alapítvány támogatása” valamint
IV/27. sorszámmal „Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának részvény felajánlása”
tárgyú előterjesztéseket. Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti
sorrendben tárgyalják meg, azzal az eltéréssel, hogy a IV/17-IV/22. sorszámú
előterjesztéseket a tájékoztatók előtt tárgyalják meg, valamint az új napirendi pontként felvett
IV/23., IV/24., IV/25., IV/26. és a IV/27. sorszámú előterjesztéseket a IV/16. sorszámú
előterjesztést követően tárgyalják meg. Zárt ülésen kell tárgyalni a IV/17-IV/22. sorszámú
előterjesztéseket.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő
A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
271/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2015. június 25-i ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIRENDI PONTOK:
17. Békési Költségvetési Iroda Igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

18. Javaslat „BÉKÉS MEGYÉÉRT” kitüntető díjra
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

19. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

20. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

21. Lakáscsere kérelem elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

22. Horváth Erzsébet Békés, Tanya X. 129. szám alatti lakos lakásügye
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

I.

Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb eseményekről,
értekezletekről
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester

I/1.

Tájékoztató az
végrehajtásáról
Előterjesztő:

I/2.
III.

előző

képviselő-testületi

ülésen

elfogadott

határozatok

Izsó Gábor polgármester

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő:
Tárnok Lászlóné jegyző
Előterjesztések
1. Szakorvosi rendelések szüneteltetése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Békés Város Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkaterve
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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3. 2015. II. félévi sporttevékenységek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Beszámoló a Békési Helyi Értéktár Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV.

Egyéb előterjesztések
1.

Helyi adórendeletek módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2.

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3.

A szabadtéri égetés szabályozásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati
rendeletek módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

4.

A piacokról, vásárokról szóló 9/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

5.

2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

6.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

7.

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

8.

Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

9. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. A Békési Városgondnokság létszámkeretének bővítése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Helyi közút értékesítése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Településrendezési eszközök módosítása - II. ütem
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Településfejlesztési dokumentumok benyújtása a BM számára a szakmai
megfelelőség ellenőrzésére
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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15. A Békés Airport Kft. törzstőke arányos pótbefizetés közgyűlési határozat alapján
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Emléktábla elhelyezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
23. Határozatok pótlása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
24. Pilóta nélküli légi jármű repültetési hozzájárulás feltételeiről szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
25. Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány átalakulása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
26. Békés Média Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
27. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának részvény felajánlása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
V.

Bejelentések, interpellációk

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 271/2015. (VI. 25.)
határozatával elrendelt napirend alapján z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a
hallgatóságot az ülésterem elhagyására.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő-testület nyílt ülésen folytatja a munkáját. Elmondja,
hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal Kovács Szilviát választotta meg a költségvetési
iroda vezetőjének. Gratulál a megválasztáshoz. Sok sikert és eredményes munkát kíván. Az
intézmény megalakulását a törvény szülte, de bízik abban, hogy eredményesen és sikeresen
fog működni. Ezt követően a képviselő-testület ismételten zárt ülésen folytatja a munkáját.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A képviselő-testület a napirendnek megfelelően nyílt ülésen
folytatja a munkáját.
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb
eseményekről, értekezletekről

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: 37-es sorszámmal található a mezőgazdasági bejárás, amin sajnos nem tudott részt
venni. Hasznosnak tartaná, ha a bizottságok tartanának kihelyezett üléseket. A képviselőtestület tagjai látogassák meg az intézményeket. Így a képviselők személyes tapasztalatokat is
gyűjthetnének.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.
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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
283/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott
határozatok végrehajtásáról

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
284/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének fontosabb
jogszabályi változásokról

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
285/2015. (VI. 25.) határozata:
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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:

Szakorvosi rendelések szüneteltetése

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
286/2015. (VI. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő keretein belül működtetett egyes szakrendelések
a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi időpontokban szüneteljenek:
a) Nőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2015. július 13-tól július 17-ig, 2015.
augusztus 3-tól augusztus 7-ig és 2015. augusztus 24-től augusztus 28-ig,
b) Urológiai szakrendelés szünetel: 2015. július 17-től augusztus 03-ig,
c) II. sz. Belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2015. július 03-tól július 24-ig,
d) I. sz. Belgyógyászati szakrendelés szünetel 2015. július 15-től július 31-ig,
e) Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2015. július 20-tól - július 31-ig és 2015.
augusztus 17-től augusztus 28-ig,
f) Pszichiátriai szakrendelés szünetel: 2015. augusztus 03-tól augusztus 19-ig, kivéve
2015. augusztus 05-én és19-én (szerdán), mivel ezeken a napokon Dr. Szuromi Pál
főorvos rendel,
g) Neurológiai szakrendelés szünetel: 2015. augusztus 10-től augusztus 19-ig,
h) Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel: 2015. július 20-tól július 31-ig és 2015.
augusztus 24-től augusztus 28-ig,
i)

Szemészeti szakrendelés szünetel: 2015. július és augusztus hónapokban, kivéve a
hétfői és szerdai napokat, mivel ezeken a napokon helyettesítés lesz biztosítva,

j) Reumatológiai szakrendelés szünetel 2015. augusztus 03-tól augusztus 31-ig,
k) Sebészeti szakrendelés szünetel 2015. augusztus 10-től augusztus 19-ig.
2. A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békéscsabai Réthy Pál
Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.
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Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:
Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos a lakosság felé
történő tájékoztatásért, illetve az engedélyező egészségügyi államigazgatási
szervnek határidőben történő bejelentésért
NAPIREND TÁRGYA:

Békés Város Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkaterve

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.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a kiegészítés szerint javasolja elfogadásra.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A vállalkozói alapra való kiírás eddig márciusban megtörtént
most ez augusztusban lenne. Véleménye szerint ez megkésett. Ennek az alapnak a helyi
vállalkozások segítése lenne a célja, de ennek eddig sem tett eleget. Az alap nincsen
kihasználva, meg kellene nézni, hogy ennek mi az oka. A bírálás is emiatt későbbre esne így
nem lesz hatása a vállalkozói alapnak. Miért nem márciusra lett kiírva ez a pályázat miért lett
eltolva augusztusra?
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
az elfogadását.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Sajnos a kisvállalkozások hitelezése eléggé problémás, ezért is jó a vállalkozói alap.
A Békés Megyei Önkormányzat is alapítványi formában igyekszik támogatni a kis és közepes
vállalkozásokat. Szalai László javaslatai megszívlelendők.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy tavaly májusban amikor ki lett írva a pályázat
kettő pályázat érkezett. A pályázat feltételeit és létjogosultságát valóban felül kell vizsgálni.
Pályázatra sajnos nem volt érdeklődő. Javasolja, hogy a jövőben vizsgálják felül a pályázati
feltételeket.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pályázat kiírása évről évre
változik. Sajnos régebben a visszafizetési hajlandóság problémás volt. A feltételeken nem
javasol enyhíteni, de minden építő javaslatot örömmel vesz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja a kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. (Barkász
Sándor képviselő időközben megérkezett az ülésterembe.)
A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
287/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. II. félévi
munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

2015. II. félévi sporttevékenységek támogatása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
az elfogadását.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett 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
288/2015. (VI. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2015. II. félévi
támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Sportszervezet
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
BTE Súlyemelő Szakosztály
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda)
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda)
Békési Diákok Atlétikai Clubja
Békési Kajak - Kenu Club
Békési Futball Club
Surman Box Club
Jóbarát Biliárd Klub
Linea Aerobik Klub
TRITON SE Békési Szakosztály (úszás)
ÖSSZESEN:

2015.II. félévi
javaslat
EFt-ban
2000
230
190
125
450
1450
550
1600
1650
230
50
100
50
8675
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2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a
szervezetekkel kösse meg a támogatás felhasználására, illetve az arról való elszámolás
feltételeire és módjára vonatkozó megállapodásokat.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békési Helyi Értéktár Bizottság munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
az elfogadását.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: megköszöni azoknak a munkáját, akik rész vesznek ebben a feladatban. Az
értéktárnak több szintje van és nagyon nehéz bekerülni a hungarikumok közé. A saját
értékekről illik számvetést készíteni ezért is jó ez a bizottság.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A hungarikumok közé be lehet kerülni csak megfelelően kell
menedzselni a terméket.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A mai nap tárgyalják, hogy a Tarhosi Zeneiskola felvételre
kerüljön-e az értéktárba. Bízik abban, hogy pozitív lesz az elbírálás.
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
289/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési
Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót a határozat
melléklete szerint elfogadja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Helyi adórendeletek 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 a kiegészítés szerint tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadását.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az építményadó visszavonásával teljes mértékben egyetért. A
kommunális adó változatlan formában történő megmaradását nem támogatja. A tanulságokat
le kell vonni mindenkinek. A városvezetés a megegyezés helyett az arroganciát választotta.
Az építményadót erővel próbálták lenyomni. Az építményadó bevezetése átgondolatlan,
rosszul előkészített volt. A Békésiektől elnézést kellene kérni. A rossz döntésnek anyagi
következménye is van, hiszen eddig a városnak ez egymillió forintjába került. Ebből látszik,
hogy nem a takarékosság volt a cél. Sajnos a mai napig sem a polgármester sem a jobboldali
összefogás jelöltjei nem értették meg, hogy a lakosságnál betelt a pohár. A lakosság nem
tűrte, hogy becsapták őket. A több mint 7000 aláírás igazolja, hogy a lakosságnál betelt a
pohár. Az építményadó visszavonása a békési lakosság sikere. A kommunális adó a 20.000,Ft-al a megyében a legmagasabb. Általában ez az összeg 3-8 ezer forint között mozog. A
kommunális adó változatlan formában történő megmaradásáról névszerinti szavazást kér.
2010-2014 között volt elegendő saját ereje a városnak, és mégis csak a harmadát nyerték meg
a pályázatoknak. A városnak nincsen megfelelő érdekérvényesítő képessége. Az egy főre jutó
elnyert pályázatok összegében Békés városa az utolsók között van, pedig a saját erő nem
hiányzott. A vállalkozók építményadóját a városvezetés nem akarja visszavonni. A
vállalkozások már most is sokféle adót fizetnek, jelentős a terhük, cserébe pedig nem kapnak
semmit. Javasolja a vállalkozások építményadójának 2015. július elsejétől történő hatályon
kívül helyezését amelyről névszerinti szavazást kér. A városvezetés alábecsülte a békési
lakosság erejét. A lakosság nem hajlandó akkor fizetni, ha azt látják, hogy elfolyik a város
pénze. A város lakóinak bizalmát elveszítette a városvezetés. Hiteltelenné vált a vezetés,
hiszen olyan javaslattal álltak elő amire még egy hónappal ezelőtt nemet mondtak. Szembe
mentek a lakossággal, hiszen négyszer szavaztak az építményadó visszavonása ellen. Még
mindig nem értik, hogy mi a baj ezzel a rendelettel. A városvezetésben még az
együttműködés szikrája sem volt meg. Két szakmai észrevételt tenne. Amennyiben a
képviselő-testület visszavonja a kommunális adó megszüntetéséről szóló rendeletét és a
második félévre fizetési kötelezettséget állapít meg, akkor a kihirdetés és a hatálybalépés
között el kell-e telnie harminc napnak? Szavazás után két percben szót szeretne kérni.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Kérdése Szalai Lászlóhoz, hogy mikor vezettek be Békésen szemétszállítási díjat?
Békésen kommunális adó volt és nem szemétszállítási díj. Nincs is szemétszállítási díj most
sem, ezért Szalai László ezen állítását visszautasítja. Ez a lakosság félretájékoztatása. A
pályázatokon pedig igenis nagy számban nyer az önkormányzat. Az ilyen kijelentésekkel
pedig nem lehet más a cél mint a város költségvetésének felborítása. A politika felelősséget
pedig a városvezetéssel akarják elvitetni. Visszautasítja, hogy pazarlás folyna a városban. A
beszámolókból látszik, hogy az intézmények éppen csak kijönnek a költségvetésükből.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Visszautasítja azt az állítást, hogy nem értették meg a város
lakosságát. Felfogó képességben nem állnak ennyire gyengén, de ha kicsavarják a
mondanivalót lehet így is fogalmazni. Az építményadó miről is szólt valójában? Az ellenzék
ezt jól meglovagolta. Magára vállalja, hogy kezdeményezte ennek a bevezetését. Eredetileg
vállalkozóknak lett volna bevezetve, de a közös teherviselés miatt gondolták úgy, hogy a
lakosságra is kiterjesztik. A kommunális adó igazságtalan. Nem tartja igazságosnak, hogy
Barkász Sándor a 290 négyzetméteres lakása után és Varga András az 50 négyzetméteres
lakása után ugyanannyi kommunális adót fizet. Ezt a fajta igazságtalanságot kívánták
megszüntetni. Tulajdonképpen építmény alapú kommunális adónak is lehetett volna nevezni.
A cél az volt, hogy ne ugyanannyit fizessen mindenki. Ezt sikerült az ellenzéknek
félremagyarázni. A politika huncutságba beletartozik az, hogy bár az ellenzék ezt értette, de
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valójában nem akarta megérteni. A kommunális adó pedig nem szemétszállítási díj. A
szociális érzékenységű MSZP-től nem ezt várta. Az ingatlan ki tudja fejezni az emberek
jövedelemtermelő képességét, még azokét is akik a fekete gazdaságban vannak. Azoknak az
időseknek akiknek meghalt a párjuk, a gyerekek elmentek dolgozni és egy nagy lakásban
élnek kis nyugdíjjal, ők lettek volna a kivételek, ahol megfelelő kedvezményeket kaptak
volna. Ezt az igazságos rendszert torpedózta meg az ellenzék civilekkel, felbőszített
emberekkel. Sajnálja, hogy ez így alakult.
RÁCZ ATTILA képviselő: Először is a legfontosabb, hogy valóban kimondható, hogy a
békési lakosok győztek. Számukra egy igazságtalan adónemet utasítottak el. Abban a
formában ahogy Barkász Sándor mondta az igaz, hiszen Barkász Sándor a település
leggazdagabb, legtehetősebb polgára. Így bármilyen mértékű adót ki tudna fizetni. A 250
négyzetméteres ingatlant lakók között is nagyon nagyok a különbségek. Valakinek van 250
négyzetméteres vályogháza, amelynek bizonyos részei már nem is használhatóak. Ez az
ingatlan értékalapon nem összehasonlítható Barkász Sándor ingatlanjával. A kisebb méretű
aktív, vagy passzív házakat sem lehet összehasonlítani. Ez az adó előkészítetlen volt.
Széleskörű lakosságot bevonó eljárás során lehet új adónemet meghatározni. Fordulóponthoz
értek. 2006 óta először a várost vezető összefogás elégtelenre vizsgázott. Ez az adónem már a
bevezetésekor halálra volt ítélve. A városvezetés olyan mértékben eltávolodott a szavazóitól,
hogy ezt nem hallotta meg. Milliárdos távolságra vannak a lakosságtól, ezt be kell vallani.
Barkász Sándor pedig ezt nem vállalhatja magára egyedül, bár szeretné ezt magára húzni, de
ez nem igaz. Mind a hat jobboldali összefogás jelöltje megszavazta az új adónem bevezetését.
Innentől a felelősség közös. Terheli a felelősség a polgármester urat, alpolgármester urat és az
összes képviselőt. Békés város lakossága ha akarja, a saját kezébe vonhatja a döntés jogát, és
kinyilváníthatja véleményét egy rossz döntésről, és van olyan amikor ezt a képviselők
meghallják. Le kell vonni a tanulságokat és a későbbiekben így kell a várost vezetni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Rácz Attila által elmondottak véleménye szerint kissé
demagógok. Elmondja, hogy a kommunális adót is az ingatlan után kell fizetni. Tulajdon
képen tehát az is ingatlanadó, csak nem az ingatlan mértét veszi alapul. A jelenlegi 20.000,Ft minden ingatlanra ennyi. A kommunális adó is emelhető nem csak az építményadó. A
városvezetés csökkentette ennek mértékét. Békésen nem magasak az adók, megyei
viszonylatban az utolsó harmadba tartoznak. Arról fognak szavazni, hogy marad a régi rend.
Ez pedig nem igazságos. A szemétszállítástól pedig majd külön kell választani az adózást. A
kommunális adót egy az egyben elviszi a szemétszállítás. Békés Megyében nincsen még egy
olyan település, aki a kommunális adóból fizeti a szemetet. Minden egyéb adó mellett van
szemétszállítási díj. Ezt meg lehet nézni. A kommunális adót nagyon sokan nem is fizetik
mert mentességet élveznek. 40 millió forint nem folyik be, aminek be kellene. Azok fizetik
mások szemetét, akik a kommunális adót fizetik. Sajnos a jelen pillanatig nincsen
szemétszállítási tarifa. A szemétszállítási díjat mindenképpen igazságossá kell tenni. A
kormány gyakorlatilag nem határozta meg a szemétszállítás díját. A kommunális adóból
fizetik ki azt a 130 millió forint szemétszállítást, amiből valójában kommunális adó
formájában 105 millió forint folyik be. A különbözetet az iparűzési adóból kell pótolni. Az
építményadó bevezetése esetén lehetett volna ebben a rendszerben rendet tenni. Lett volna
építményadó arányosan és egy szemétszállítási díj. A város működtetését a város vezetőinek
kell megoldani ez az ő felelősségük. Ki szeret adót fizetni? Senki.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Elmondja, hogy szeret adót fizetni. Úgy gondolja, hogy az a
munkanélküli aki nem tud még szja-t sem fizetni az nem lehet boldog. Amennyiben az
embernek van jövedelme a munkájából, szerencséjéből, teljesítményéből az fizessen. Akinek
van jövedelme annak kell és illik is adót fizetnie a társadalom javára.
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MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Folyamatosan keringtek számok, hogy mennyi aláírás gyűlt össze. Ő maga nem akarja
látni, hogy kik írták alá, de legalább egyszer szeretné látni az íveket. Természetesen az
aláírásokat nem vonja kétségbe azonban szeretné látni. Amit Rácz Attila mondott az
meglepte. Hangzott már el ebben a teremben uszítás a románok ellen, aki ugye az
alpolgármester úr. Voltak enyhe utalások amiket nem tart szerencsésnek. Kétszer is utaltak a
milliárdosokra. Van a teremben más is aki tehetős vállalkozónak mondható. Mindenki úgy
boldoguljon, ahogyan tud. Ez mindenkinek joga, de az uszítás az egy másik ideológia és egy
másik politika. Ez méltatlan a képviselő-testülethez.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Megdöbbentette Rácz Attila mondata. Rosszul érzi magát, hogy magyarázkodnia kell.
Nem érzi, hogy eltávolodott volna a lakosságtól. Elmondja, hogy a munkáját lelkiismeretesen
végzi. Biztos volt abban, hogy lesznek olyanok, akik dörzsölik a tenyerüket az előterjesztés
láttán. Igyekszik olyan döntést hozni ami meggondolt és józan, és a város javát szolgálja. Úgy
érzi most józan döntést hoznak. Örülne, ha a döntések meghozatalakor nem a politikai tőke
szerzése lenne a motiváció. Ő maga is szeretné látni a már említett hatezer aláírást. Őt olyan
lakók is megkeresték, akik fel voltak háborodva amiatt, mert az otthonukban zaklatják. Volt
olyan nyugdíjas aki azt mondta, hogy szívesen fizetné az építményadót, így segítve a város
költségvetésén.
RÁCZ ATTILA képviselő: Nem vonja kétségbe Deákné Domonkos Julianna jó szándékát.
Ahogyan polgármester úr kezdte és minősítette az előtte szólót demagógként azt
visszautasítja, ugyanúgy, mint Mucsi András képviselő kioktatását is. Mindenki vállalja a
szavaiért a felelősséget, amiért helyt is áll. Sem kioktatást sem minősítést nem kellene
eszközölni. A februári képviselő-testületi ülésen ez volt az indítványa, amit most a jobboldali
összefogás beadott. Nem érti, miért kell erről júniusban tárgyalni. Adót természetesen
szükséges fizetni, és nyilvánvaló, hogy mindenkinek hozzá kell járulnia a közterhekhez. A
lakosság erről az adónemről mondott nemet. Egy igazságos adó bevezetése több időt vett
volna igénybe.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Mucsi András képviselőnek mondja, hogy szakmai kérdésből
nem kell politikai kérdést csinálni. Egyezzenek meg abban, hogy képviselő úr nem ért a
politikához. Polgármester úrnak együttműködést ajánlott fel, de polgármester úr ebben nem
volt partner. Akkor most az egyik problémát elmondja a másikban pedig a kormányhivatal
állásfoglalását fogja kérni. Az építményadó tehát nem fog életbe lépni. Így a beérkezett
bevallások kezelése okafogyott. A megőrzés jogosulatlan adatkezelésnek fog minősülni, ezért
azokat igazoltan vissza kell juttatni a lakosságnak. A számítógépes feldolgozás
megsemmisítéséről is gondoskodni kell. Ennek ellenőrzésére egy három fős bizottságot
javasol, egyik tagjának pedig Rácz Attila képviselőt javasolja. Ő azt mondta, hogy a második
félévben a szemétszállítási díj mellé akarta bevezetni a városvezetés az építményadót. Azt
nem mondta, hogy a szemétszállítási díjat a mostani városvezetés vezette be. Az sem mondta,
hogy az intézmények pazarolnak. Azt mondta, hogy az önkormányzat költségvetéséből folyik
el a pénz.
DR. UHRIN ANNA aljegyző: Szalai Lászlónak képviselő úrnak elmondja, hogy az
építményadó hatályon kívül helyezése nem jelent problémát. A kommunális adó hatályon
kívül helyezésének hatályba nem léptetése is jogilag elfogadható. Január elseje óta hatályban
vannak a módosított kommunális adóról szóló rendelet szabályai, valamint a nem lakás
céljára szolgáló ingatlanok esetében az építményadóról szóló rendelet szabályai. A változás
annyi, hogy a lakáscélú ingatlanok esetében az építményadó nem fog hatályba lépni.
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HOLOPNÉ DR. SZTREIN BEÁTA osztályvezető helyettes: A bevallások még nem kerültek
feldolgozásra. Érkeztetésük történt meg az iktató rendszerben. Onnan a rendszerből
visszaküldeni már nem lehet. A nem lakáscélú építményeket pedig fel is kell dolgozni. A
lakáscélú építmények nem kerülnek feldolgozásra. Az adatokat az adatvédelmi szabályoknak
megfelelően kezelik. Irattárba lesznek helyezve.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Visszautasítja Szalai László és
Rácz Attila szavait amelyek szerint eltávolodtak volna a lakosságtól. Ez nem igaz. Az
önkormányzatok finanszírozását két éve alakították át, ebből a szempontból Békés
kedvezőtlen helyzetbe került. A költségvetést mindig sikerült stabilan megtervezni, most
sajnos nagyon nehéz a helyzet. Az összegyűjtött aláírásokat is meg kellene semmisíteni, ezt
látni szeretnék.
RÁCZ ATTILA képviselő: A szakértőtől hangzott el bizottsági ülésen, hogy 2000 bevallás
feldolgozásra került. Amelyből látható, hogy átlagban 70 négyzetméteres ingatlanok vannak.
Ebben az esetben ellentétet érez.
HOLOPNÉ DR. SZTREIN BEÁTA osztályvezető helyettes: A bevallások egy excel
táblázatba lettek rögzítve és semmi több.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy sajnálja, hogy az igazságosabb adóelosztás nem
tud most megvalósulni. A kommunális adó esetében jóval kisebb a mozgástér egy igazságos
rendszer kidolgozására. A szemétszállítási díj kormány általi bevezetése még változtatni fog a
helyzeten. Szalai László első módosító javaslata így hangzik: „Hatályát veszti Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Az Építményadóról szóló 32/2014. (XI. 24.)
önkormányzati rendeletének 1. §. b. pontja 3. § b-c-d-e pontja valamint az 5.§ (2) bekezdése.
„ Ez szólna arról, hogy a vállalkozók se fizessenek. Ezzel hatalmas lyuk keletkezne a
költségvetésben és ez nyílván nem Szalai László felelőssége. Ennek függvényében kéri, hogy
szavazzanak. Képviselő úr névszerinti szavazást kért.
DR. UHRIN ANNA aljegyző: Elmondja, hogy Szalai László képviselő úr névszerinti
szavazást kért.
SZMSZ értelmében ő fogja felolvasni a képviselők nevét betűrendben. Megkéri a
képviselőket, hogy hangosan jelezzék döntésüket.
A szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: tartózkodás
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: tartózkodás
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: tartózkodás
IZSÓ GÁBOR polgármester: nem
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: igen
MUCSI ANDRÁS képviselő: nem
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: nem
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PÁSZTOR JÁNOS képviselő: igen
RÁCZ ATTILA képviselő: igen
DR. SERES ISTVÁN képviselő: tartózkodás
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: igen
DR. UHRIN ANNA aljegyző: Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen 3 nem 4
tartózkodó szavazatot hozott.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a szavazás eredményét.
A képviselő-testület 4 igen 3 nem 4 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
290/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szalai László
azon módosító javaslatát mely szerint: „Hatályát veszti Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Az
Építményadóról szóló 32/2014. (XI. 24.) önkormányzati
rendeletének 1. §. b. pontja 3. § b-c-d-e pontja valamint az 5.§
(2) bekezdése. „ nem támogatta.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy továbbra is javasolja egy háromtagú bizottság
felállítását az adatmegsemmisítés ellenőrzésére.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy ezek az adatok adótitoknak minősülnek, ebbe
képviselő nem nézhet bele ezeket az adóhatóság kezelheti. Ez adóhatósági ügy.
DR. UHRIN ANNA aljegyző: Elmondja, hogy Szalai László javaslata adóhatósági jogkör, így
nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe. Ezek az adatok adótitoknak minősülnek.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy az adatkezelés során keletkezett bármilyen
adatot vissza kell szolgáltatni. Az adatkezelés okafogyott, ezeket a bevallásokat nem lehet
tovább kezelni. Ezért kell vagy megsemmisíteni vagy visszaszolgáltatni.
HOLOPNÉ DR. SZTREIN BEÁTA osztályvezető helyettes: Elmondja, hogy az iktató
rendszerből ezeket az adatokat már nem tudják visszaküldeni. A kormányhivatal szóbeli
állásfoglalása értelmében ezeket irattárba kell helyezni.
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:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2015. (VI. 29.) r e n d e l e t e :
AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL szóló 32/2014 (XI. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
DR. UHRIN ANNA aljegyző: Elmondja, hogy Szalai László képviselő úr névszerinti
szavazást kért „A kommunális adó változatlan formában történő megmaradásáról”.
SZMSZ értelmében ő fogja felolvasni a képviselők nevét betűrendben. Megkéri a
képviselőket, hogy hangosan jelezzék döntésüket.
A szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: igen
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: igen
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: igen
IZSÓ GÁBOR polgármester: igen
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: igen
MUCSI ANDRÁS képviselő: igen
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: igen
PÁSZTOR JÁNOS képviselő: igen
RÁCZ ATTILA képviselő: igen
DR. SERES ISTVÁN képviselő: igen
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: tartózkodás
DR. UHRIN ANNA aljegyző: Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó
szavazatot hozott.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a szavazás eredményét.
A képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
291/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kommunális
adót változatlan formában fenntartja.
Határidő:

értelem szerint
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Felelős:

Izsó Gábor polgármester

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 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2015. (VI. 29.) r e n d e l e t e :
A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL
SZÓLÓ 33/1995 (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET módosításáról szóló 33/2014 (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 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
29/2015. (VI. 29.) r e n d e l e t e :
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A
VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL
SZÓLÓ 21/2012. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

A szabadtéri égetés szabályozásáról, valamint a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletek
módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
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MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 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: 10 fő. (Koppné
Dr. Hajdu Anikó elhagyta az üléstermet.)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag-az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2015. (VI. 29.) r e n d e l e t e :
A SZABADTÉRI ÉGETÉS SZABÁLYOZÁSÁRÓL
SZÓLÓ 13/2015. (IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2015. (VI. 29.) r e n d e l e t e :
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ
SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK
JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL SZÓLÓ 20/2013. (VIII.
30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

A piacokról, vásárokról szóló 9/2012. (II. 29.) 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. (Koppné
Dr. Hajdu Anikó visszatért az ülésterembe.)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2015. (VI. 29.) r e n d e l e t e :
A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL
SZÓLÓ 9/2012. (II. 29.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet
elfogadása

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 a kiegészítés szerint tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy jogos az a felvetés, hogy a hivatal dolgozóinak
is ki kell adni a szabadságot, de ezzel nem sérülhet a város lakóinak az érdeke. Nem lehet
nehezebb és körülményesebb az ügyintézés. A decemberi szünettel semmi gond nincsen. A
július 13-24. közötti szünettel problémája van. Most június vége van, és erről most akarnak
dönteni. A lakosságot erről már nem lehet kellő időben tájékoztatni. Aki eljön ügyet intézni és
nem tud csak időpontra jönni és emiatt még egyszer el kell jönni annak a munkáltatók nem
szoktak örülni. Javasolja, hogy a júliusi két hetes szünet bevezetése kerüljön elhalasztásra
2016-ra.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja Szalai László azon módosító javaslatát mely szerint: „2015ben júliusban ne legyen igazgatási szünet”.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 10 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
292/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalai
László azon módosító javaslatát mely szerint: „2015-ben
júliusban ne legyen igazgatási szünet” támogatta.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet, az előbb meghozott
határozatba foglalt módosítással.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
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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
33/2015. (VI. 29.) r e n d e l e t e :
A 2015. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET
ELRENDELÉSÉRŐL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.)
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 a 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
34/2015. (VI. 29.) r e n d e l e t e :
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 1/2015. (II. 04.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

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.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
az elfogadását.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a kiegészítés szerint javasolja elfogadni.
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az előterjesztésben szereplő javaslatok jók. A problémákra
azonban nem jelentenek megoldást. Az intézmények teljes akadálymentesítésére törekszik az
önkormányzat, ez így igaz is, de sajnos pénzt nem nyernek rá. Ez sajnos országos probléma.
A fiatalok problémáját a tervezett klub nem oldja meg. Munkahelyeket kellene teremteni.
Sajnos sok embernek már a születéskor eldől a sorsa. Sajnos esélyegyenlőség nem létezik sem
a tanulásban sem a munkához jutásban.
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A célok meg vannak fogalmazva de intézkedések
nem követik. Az 55 éven felüli nők foglalkoztatása prioritást kapna. Illetve szeretné ha a
fiatalabb nők is esélyesebbek lehessenek a közmunka programban.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Felhívja a figyelmet arra, hogy az alsó körökből jött gyermekek számára alig vannak
támogatások. A felzárkóztatást mindenki a szívén viseli és ezért az aktuális kormányok is
sokat tettek.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Sajnos azt tapasztalja, hogy aki szegénynek születik az az is
marad. Hiszen nincs pénz a különórákra és nem lát követendő példát. Megdicséri Barkász
Sándort hiszen a DELTA alapítványon keresztül segíti a tehetséges gyerekeket. Sajnos a
továbbtanulásnál a szülők egyre kevésbé tudják viselni a költségeket.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a gyerekek sorsa nem dől el a
születésükkor. Esély mindig van.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az önkormányzat az adóbevételeinek jelentős részét fordítja
felzárkóztatásra. Az oktatásban sem szűkült a lehetőség Békésen ez nagyon fontos.
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 9 igen 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
293/2015. (VI. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a HEP kétévente
előírt áttekintésének eleget tett, és a felülvizsgálatot
elvégezte.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2013-2018 évre szóló Helyi esélyegyenlőségi programot és
intézkedési tervet, a határozat 1. melléklete szerinti
módosítással elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Civil szervezetek támogatása

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 egyhangú igennel tárgyalásra
alkalmasnak tartotta. A Civil Tanács javaslata alapján lettek elosztva ezek az összegek.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadni a határozatot.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja elfogadni a határozatot. Örömét
fejezi ki, hogy konszenzusos jó megoldás született.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Véleménye szerint a pályázati kiírás bonyolultra sikerült.
Javasolja, hogy minden képviselő-testületi ülésen a polgármester úr adjon tájékoztatást a
tartalék felhasználásáról, hogy ki, miért és mekkora összeget kapott. Javasolja, hogy ez a I.
napirendi pont keretében történjen meg.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért Szalai László képviselő javaslatával. 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
294/2015. (VI. 25.) határozata:
1./ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozat 1. mellékletét képező „Civil szervezetek
támogatása” című táblázat szerinti összegekkel – Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
rendeletében megállapított civil szervezetek működési
támogatása keret terhére – támogatja a városban működő
civil szervezeteket.
2./ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek szerint
támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön
a támogatások felhasználásáról azzal, hogy a
támogatottaknak 2016. január 31. napjáig kell írásos
tájékoztató
megküldésével
elszámolnia,
melynek
elmaradása esetén – annak pótlásáig – az Önkormányzat
minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás
jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség
terheli.
3./ A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi
CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe
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helyezett beszámoló meglétének igazolása.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje

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: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
az elfogadását.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a kiegészítésnek megfelelően.
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: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
295/2015. (VI. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ 2015. évi érdekeltségnövelő
támogatására
kiírt
pályázathoz
az
intézmény
költségvetésében jóváhagyott összegen felül 300.000,- Ft
önerőt biztosít eszközök beszerzésére az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére.
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázaton elnyert és
az önkormányzat által felajánlott összeget a kulturális
központ rendelkezésére bocsátja eszközök gyarapítása
céljára.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
valamennyi jognyilatkozat megtételére, aláírására.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

A Békési Városgondnokság létszámkeretének bővítése

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Véleménye szerint ezzel az anyaggal két problémát is sikerül megoldani. Egyrészt a
Dr. Hepp iskola problémáját másrészt pedig a Városgondnokság problémáját. Itt egy
kapcsolattartó gondnok kerül felvételre. Jelentős problémát jelentenek a Városgondnokságnak
a kintlévőségei. Sajnos rendszeresen több százezer forintos tartozásokat halmoztak fel a
bérlők. Őket most személyesen keresik fel. Jelentős sikereket értek el ezen a területen. Több
százezer forintos tartozást sikerült rendezni. Oda kell figyelni a lakások műszaki állapotára is.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: A gondnok álláshelyet véleménye szerint nem kell indokolni. Megköszöni a
képviselő-testületnek, hogy a Dr. Hepp iskola problémáját a helyén kezelték.
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
296/2015. (VI. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Városgondnokság költségvetési szerv létszámkeretét 2
fővel, azaz:
a) 1 fő portás álláshellyel és
b) 1 fő kapcsolattartó-gondnok álláshellyel megnöveli.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a
létszámkeret változásának átvezetését az Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati
rendeleten a Képviselő-testület augusztusi ülésére.
3. Az álláshelyek bér és járulékigényét az intézmény 2015. évi és
további költségvetéseiben a maradvány, valamint az intézmény
saját bevétele terhére kell biztosítani.
Határidő:

2015. évi augusztusi ülés

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Helyi közút értékesítése

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.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Arra kéri aljegyző asszonyt, hogy nyilatkozzon, hogy minden
tekintetben törvényesen jártak el és nincsen akadálya az értékesítésnek.
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DR. UHRIN ANNA aljegyző: Elmondja, hogy ez egy többlépcsős folyamat lesz. Először az
utat meg kell osztani egy telekalakítási eljárással, majd az utat magánúttá kell minősíteni, ezt
követően lehet forgalomképessé nyilvánítani, majd értékbecslővel felbecsültetni. Az
értékesítésre ezek után kerülhet sor.
RÁCZ ATTILA képviselő: Arra az útrészre az ott élőknek nincsen szüksége, így az eladásnak
gátja nincsen. A Tárház utca területéből lehet, hogy szükséges lenne egy út megnyitásának a
gát irányába.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő. (Barkász
Sándor elhagyta az üléstermet.)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
297/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
szándékában áll az értékbecslő által meghatározott forgalmi
értéken értékesíteni a tulajdonát képező 6520 hrsz.-ú ingatlanból
megosztással keletkező mintegy 722 m²-es területet a Békés
Drén Kft. (székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 20., képviseli:
Barkász Sándor ügyvezető igazgató) részére.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 21/2012 (VI. 29) önkormányzati rendelet 13. § d) pontja
alapján a pályáztatástól eltekint.
Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, a szükséges egyeztetések
lefolytatására, valamint a telekalakításhoz szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

augusztus hó
Izsó Gábor polgármester
Településrendezési eszközök módosítása - II. ütem

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 az 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.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő. (Barkász
Sándor visszatért az ülésterembe.)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
298/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kispince utcai tömb, Dánfok déli terület, és Vica sor Cseresznye utca tömbje, területeket érintő, településrendezési
eszközök módosítását célzó, egyeztetési dokumentációját, a
településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet
38. § szerinti véleményeztetésre alkalmasnak tartja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Településrendezési eszközök módosítása

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 tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiegészítés szerint javasolja
elfogadását.
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: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
299/2015. (VI. 25.) határozata:
I.
Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a
településrendezési eszközeit az alábbi területeken:
1. Az építésügyi hatóság javaslata alapján szükséges
felülvizsgálni a KÖu jelű területek szabályozását az azon
elhelyezhető épületek építmények körének szabályozása,
valamint a légvezetékek létesítésének szabályai miatt.
2. A Gazdasági és Különleges övezetek szabályozásait
szintén szükséges felülvizsgálni az építési helyek
kijelölésének (elő-, oldal, hátsókertek,) valamint az
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elhelyezhető
funkciók,
épületek
és
építmények
szempontjából.
3. A Dr. Hepp Ferenc általános iskola bővítési lehetőségét a
környező területek szabályozásával szükséges és célszerű
módosítani.
4. A teleülés gyűjtőút rendszerét az átrendeződött forgalmi
viszonyok miatt szükséges felülvizsgálni.
5. A borosgyáni településrészen lakó- és gazdasági terület
módosítása és felülvizsgálata a felmerült lakossági igények
miatt szükséges.
6. A szennyvíz telep környezetének szabályozására a telep
fejlesztési és bővítési lehetőségeinek biztosítása érdekében
van szükség.
7. A városból kivezető kerékpárutak kijelölésének helyét az
azóta lezajlott tervezési és egyeztetési folyamatok miatt
szükséges felülvizsgálni.
8. A múzeumköz forgalmi és településrendezési viszonyait a
településrendezési eszközökben szükséges felülvizsgálni.
9. A településről kivezető, 470 sz. út mentén kijelölt
gazdasági övezetek telkeire a fejlesztési, munkahely teremtési
lehetőségek biztosítása érdekében célszerű elővásárlási jogot
bejegyeztetni.
10. A Rákóczi út- Veress Endre utca találkozásánál meglévő
üzlet, gazdasági funkciójú épület fejlesztési lehetőségeink
biztosítása érdekében szükséges a településrendezési
eszközök módosítása.
A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása: teljes
eljárás.
II.
Békés Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő
településrendezési eszközök módosításának folyamatai és
eljárása során az alábbi partnerségi egyeztetési eljárást
állapítja meg:
A partnerségi egyeztetés szabályai
1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek
köre:
a)
a településrendezési döntés hatásaival érintett
cselekvőképes nagykorú természetes személy, aki Békés
város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezik, és ezt lakcímet igazoló hatósági
igazolványának bemutatásával igazolja,
b)
a településrendezési döntés hatásaival érintett
cselekvőképes nagykorú személy, jogi személy akinek javára
Békés város közigazgatási területén jogot jegyeztek be az
ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi
tulajdoni lap bemutatásával igazolja, vagy Békés város
közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkezik.
2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek
tájékoztatásának módja, dokumentálása és eszközei:
a)
A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja:
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A partnerek az Önkormányzat honlapján és a városi
hirdetőtáblán
kapnak
tájékoztatást
a
készítendő
településrendezési
eszközről
vagy
a
meglévő
településrendezési eszköz módosításáról.
A véleményezési szakaszban azok a partnerek vesznek részt,
akik az előzetes tájékoztatási szakaszban írásos alapon
jelezték részvételi szándékukat.
b)
A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja:
A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az
iratkezelés szabályai szerint történik. A beérkezett
dokumentumokat a főépítész megküldi a tervezőnek, aki
azokat megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az
elfogadásra nem javasolt véleményeket – indokolással együtt
– visszajuttatja a főépítésznek.
c)
Az el nem fogadott javaslatok, vélemények
indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk
rendje:
Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok
indokolását a polgármester a Képviselő- Testületi ülésén
ismerteti. A Képviselő- Testület dönt a vélemények
elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. A képviselőtestületi döntéseket, valamint azok indokolását a főépítész
összesíti, a terv ügyiratához csatolja, valamint elküldi a
tervezőnek.
d)
Az
elfogadott
koncepció,
stratégia
és
településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedések:
Az elfogadott Településrendezési Eszköz az Önkormányzat
honlapján és a városi hirdetőtáblán kerül közzétételre.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Csökmei László Erik főépítész
Településfejlesztési dokumentumok benyújtása a BM számára
a szakmai megfelelőség ellenőrzésére

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti Papp Ádám urat.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadását.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ez egy több milliós pályázat amely hemzsegett a hibáktól. Az
szerepelt benne, hogy Békés és Mezőberény között épüljön kerékpárút, pedig ez már régen
készen van. Húzó vállalkozásként pedig olyan vállalkozásra hivatkoznak ami már csődbe
ment. Ehhez az anyaghoz nem tudja a nevét adni.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Az anyag érdekes része a város történeti bemutatása. Békés városában 300 évvel
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ezelőtt alakult újjá a vármegye. Nagyon érdekes településszerkezete van a településnek.
Évszázadok alatt alakult ki így.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Aki az egyeztetéseken ott volt észre kellett volna vennie a
hibákat. Vannak az anyagban nagyon jó és érdekes részek is. Néhány olyan adat viszont
belekerült aminek nem kellett volna.
PAPP ADÁM szakértő: Képviselő úrnak elmondja, hogy egy 400 oldalas anyagba sajnos
kerülhetnek hibák. Az anyagot és a stratégiát ezek a hibák nem befolyásolják. A kerékpárúttal
kapcsolatban a Mezőberényi polgármester kérte, hogy egy túra útvonalként szerepeljen.
Valószínűleg ezzel lett összekeverve. Az adatokkal kapcsolatban elmondja, hogy kötelezően a
KSH adataival kell, hogy dolgozzanak, ezek 2011-es adatok. Ezt nem tudják felülvizsgálni.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: megköszöni, hogy részt vehetett egy ilyen egyeztetésen. Nagyon magas színvonalú
anyag született.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez egy alapmű. Ehhez kell hozzátenni a pályázatokat és tovább
alakítani a város irányvonalát. Ez a stratégia alkalmas erre. A kis hibák a lényeget nem
befolyásolják.
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. (Rácz
Attila elhagyta az üléstermet.)
A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
300/2015. (VI. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei szerint elkészített Békés
Város Megalapozó Vizsgálata, Településfejlesztési Koncepciója
(TFK) és Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) című
dokumentumokat megismerte.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármesterét, hogy a Kormányrendelet előírásaival
összhangban elkészített integrált településfejlesztési stratégia
tervezetét a Kormányrendelet 30. § (1) bekezdésében
meghatározott, államigazgatási egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezetek
véleményének
beépítését
követően,
a
Belügyminisztérium számára minőségbiztosításra megküldje,
valamint az ehhez szükséges, a Belügyminisztérium által kiadott
Egyetértési nyilatkozatot aláírja.
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Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

A Békés Airport Kft. törzstőke arányos pótbefizetés közgyűlési
határozat alapján

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Rácz Attila visszatért az ülésterembe.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a kiegészítés szerint javasolja elfogadását.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Számára érthetetlen, hogy ebben a cégben még miért tulajdonos
az önkormányzat. A működésre nincsen befolyásuk és a tulajdoni hányad is minimális. A Kft.
gazdálkodása pedig tartósan veszteséges. A pótbefizetés teljesen felesleges. Módosító
javaslata. „Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete névértéken értékesíteni
kívánja a Békés-Airport Kft.-ben lévő tulajdoni hányadát.”
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt a javaslatot a képviselő úr már a bizottsági ülésen is
megtehette volna. A repülőtér egy nagyon komoly értéket képvisel. A légi közlekedés egyre
nagyobb szerepet kap majd. Nem lenne ilyen szkeptikus. Véleménye szerint ez nem egy
kidobott pénz.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ez a vállalkozás a közeljövőben biztosan nem lesz nyereséges.
Az Erdélyi repülőterek elviszik a forgalmat. Békés városra nem lesz hatással a reptér.
RÁCZ ATTILA képviselő: Néhány napja jelentették be magyar tudósok, hogy kifejlesztettek
egy olyan drónt ami 80-100 kilót is célba juttat. Ez már személyi közlekedésre is alkalmas.
Véleménye szerint ez a pótbefizetés még a viselhető kategórián belül van. A légiközlekedés
pedig dinamikusan fejlődik. Véleménye szerint jobb ebben a cégben benne maradni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja Szalai László módosító javaslatát mely szerint: „Békés Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete névértéken értékesíteni kívánja a Békés-Airport Kft.ben lévő tulajdoni hányadát.”.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 1 igen 9 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
301/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalai
László László módosító javaslatát mely szerint: „Békés
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete névértéken
értékesíteni kívánja a Békés-Airport Kft.-ben lévő tulajdoni
hányadát.” nem támogatta.
Határidő: értelem szerint
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Felelős:

Izsó Gábor polgármester

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 10 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
302/2015. (VI. 25.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés
Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő Kft-nek (székhelye:
5600 Békéscsaba, Repülőtér 0296/A hrsz.; képviseli: Antalfi
Gábor ügyvezető) a részére 100.000 Ft értékű törzstőke arányos
pótbefizetésről dönt a 2015. évi költségvetésben betervezett
011130 kormányzati funkció terhére.
2.
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Emléktábla elhelyezése

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 javasolja elfogadását.
RÁCZ ATTILA képviselő: Javasolja, hogy egy olyan lehetőséget biztosítsanak a roma
nemzetiségnek ahol a jövőben is elhelyezhetik azon emberek emléktábláját, akikre büszkék.
Ez egy más formájú emlékhely lehetne. Nagyon fontos lenne jó példákat mutatni számukra.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az ötlet érdemes a megfontolásra. Itt azonban egy meglévő
tábla áthelyezéséről van szó.
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
303/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő testülete
hozzájárul, hogy a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 40 x 50
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cm nagyságú, márványból készült emléktáblát helyezzen el az 5630
Békés,Táncsics u. mellett található (4553/27 hrsz) közterületen, az
alábbi felirattal:
„Antóni Pál, Ásós Géza, Bodoczki Mihály, Fekete Mihály,
Flóra János, Flóra József, Földesi József, Surmann László. A
cigányság felemelkedéséért végzett áldozatos munkájukért. Emlékül
állíttatta a Békési Kisebbségi Cigány Önkormányzat 2001.”
Határidő:

érelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Határozatok pótlása

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 I. pontját.
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
304/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabai u. 56.
(hrsz: 3210) alatti állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogának
megszerzése érdekében hozott 33/2015. (II. 02.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §
(2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonában lévő 5630 Békés Csabai u. 56. 3210 helyrajzi számon
felvett, irodaház megnevezésű, 118 m2 területű ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5630
Békés Csabai u. 56. (hrsz:3210) szám alatti ingatlan
tulajdonjogának ingyenes megszerzésére igénylést nyújt be a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. –hez azzal, hogy a
tulajdonszerzés költségeit - ide értve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségeit is - az Önkormányzat vállalja.
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3. Az ingatlan megszerzésére irányuló cél: a helyi nemzetiségi
önkormányzatok
közösségi
munkájának
elősegítése
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontja alapján, valamint ennek
érdekében Nemzetiségi Ház kialakítása.
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan
tulajdonjogának megszerzését követően a felújítás és átalakítás
költségeinek viselésre pályázati úton lát lehetőséget, nyertes
pályázat esetében az szükséges önerőt a mindenkori
költségvetésben biztosítja.
5. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi védettség alatt.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5630
Békés, Csabai u. 56. szám alatti, 3210 hrsz.-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárás során az
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi
nyilatkozatot megtegyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5630
Békés, Csabai u. 56. szám alatti, 3210 hrsz.-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó megállapodást
aláírja.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot II. pontját.
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
305/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vásárszél
u. 6. (hrsz: 3924) alatti állami tulajdonban lévő ingatlan
tulajdonjogának megszerzése érdekében hozott 244/2015. (V.
28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.
§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar
Állam tulajdonában lévő 5630 Békés Vásárszél u. 6. sz 3924
helyrajzi számon felvett iskola megnevezésű, 840 m2 területű
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ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati
tulajdonba vételét.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5630
Békés Vásárszél u. 6. (hrsz: 3924) szám alatti ingatlan
tulajdonjogának ingyenes megszerzésére igénylést nyújt be a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – hez azzal, hogy a
tulajdonszerzés költségeit - ide értve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségeit is - az Önkormányzat vállalja.
3. Az ingatlan megszerzésére irányuló cél:
a.) előadó-művészeti szervezet támogatása: A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. a 13. § (1)
bekezdése 7. pontja alapján.
b.) ifjúsági
ügyek
vitele:
A
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 13. § (1)
bekezdés 15. pontja alapján.
c.) Köznevelési célokat szolgáló intézmény működése tárgyi
feltételeinek fejlesztése, bővítése: A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi. CXC. tv.76. § (1) bekezdése alapján önként
vállalt feladatként.
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően a felújítás és
átalakítás költségeinek viselésre pályázati úton lát lehetőséget,
nyertes pályázat esetében az szükséges önerőt a mindenkori
költségvetésben biztosítja.
5. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi védettség alatt.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
5630 Békés, Vásárszél u. 6. (hrsz: 3924) szám alatti ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és
valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5630
Békés, Vásárszél u. 6. (hrsz: 3924) szám alatti ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó
megállapodást aláírja.
Határidő:

azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Pilóta nélküli légi jármű repültetési hozzájárulás feltételeiről
szóló rendelet megalkotása

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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KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Egyetért a tervezettel. Azonban vannak olyan
mezőgazdasági tevékenységek, amiket ez a tervezet akadályozna. Úgy érzi, hogy néhol túlzott
és fölösleges adminisztrációs terhet ró a felhasználóra.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez a tervezet a lakott területen belüli szabályozásról szól. A
lakott területen kívüli repültetésre más szabályok vonatkoznak.
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
35/2015. (IV. 29.) r e n d e l e t e :
A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ REPÜLTETÉSI
HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEIRŐL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Békés Város
átalakulása

Bölcsődéinek

Apróságaiért

Alapítvány

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: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
306/2015. (VI. 25.) határozata:
1.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) alapítója kezdeményezi, hogy az Alapítvány a Békési
Gólyafészek Bölcsőde Gyermekeiért Alapítványba beolvadjon.
2.
Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét az alapítványok beolvadásával
kapcsolatos valamennyi okirat aláírására, jognyilatkozat megtételére.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

34

NAPIREND TÁRGYA:

Békés Média Alapítvány támogatása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
307/2015. (VI. 25.) határozata:
1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil
szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015.
(II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 6. §-a
alapján, médiagyakorlati oktatás szervezése céljából, a 2015. évi
költségvetésében tervezett, működési kiadás, személyi jellegű
kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai
terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá:
a) Békés Média Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Rákóczi utca 4.)
támogatására 1.081.000-, Ft.
2) Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek szerint
támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a
támogatás felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2016.
január 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén – annak pótlásáig – az
Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A
támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
3) A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény
30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezett beszámoló
meglétének igazolása.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Nagyszénás
felajánlása

Nagyközség

Önkormányzatának

részvény

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
RÁCZ ATTILA képviselő: Azt látja, hogy Nagyszénás bölcsen előre lépett. Lehet ezen Békés
városának is el kellene gondolkodnia. A tulajdonhoz nem kötődik semmilyen érdek. A
közműszolgáltatások díjai is államilag meghatározottak. A nonprofit jelleg fog erősödni.
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SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A tulajdonrésszel maximum információkhoz juthat Békés,
egyéb befolyása nincsen. Felül kellene vizsgálni a városnak a tulajdonrészeit az egyéb
vállalkozásokban.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A tulajdon nagysága jelenthet stratégiailag szerepet Békésnek.
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
308/2015. (VI. 25.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata által
felajánlott Alföldvíz Zrt részvény-vásárlással nem kíván élni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Bejelentések - interpellációk:
Interpellációkra adott válaszok:
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy elfogadja-e a
választ.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A kapott válaszokat elfogadja.
Interpellációs kérdések:
MUCSI ANDRÁS képviselő: A Kossuth utca 7. számmal kapcsolatban kérdezett. A
vízelvezetéssel kapcsolatban. A probléma még mindig nem oldódott meg. A másik probléma
az Ady utca felöli részen illetve a Tóth utcai résznél a fák ágai nagyon lelógtak, ezeket le
kellene gallyazni. Az Ady utca 14. szám alatti játszóteret megrongálták, kéri, hogy az
önkormányzat segítsen ezek helyreállításában.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A lefektetett csővezetékeknél sok helyen nem állították vissza
a burkolatot. Kinek kell az eredeti állapotot helyreállítani és mikor fog ez megtörténni?
Ki és kinek a megbízásából végezte a volt börtön épületének bontását? Mi lett a bontott anyag
sorsa? A szerződés ezzel kapcsolatban megtekinthető-e?
A határszemlén megtekintett birkanyáj hol és hogyan van nyílván tartva? A költség és
bevételek hol vannak elszámolva?
A Pénzügyi Bizottság 06.22.-i ülésén az építményadóval foglalkozó rész jegyzőkönyvét kéri
megkapni. Kérdése, jegyző asszonyhoz ha a bizottság állást foglal egy határozatban arról,
hogy a napirendi ponttal kapcsolatos vitát nem kívánja folytatni akkor a levezető elnök ezt a
vitát újra megnyithatja-e, folytathatja-e? Újabb hozzászólásoknak helyt adhat-e?
A mai képviselő-testületi ülés építményadóval kapcsolatos jegyzőkönyvi részét és
hangfelvételét kéri megkapni.
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2015.03.30-án az ideiglenes bizottság tárgyalásakor a zárt ülés tárgyalásának feltételei nem
álltak fenn. Ezt állapította meg a Kormányhivatal. Ezt szakmai segítségnyújtás keretében
jelezték is. Ezért kéri a jegyzőkönyv és a határozatok nyilvánosságra hozatalát a város
honlapján.
DR. UHRIN ANNA aljegyző: Ezúton szeretne elköszönni valamennyi képviselőtől, hiszen
Gyomaendrődön folytatja a munkáját mint jegyző. További jó munkát kíván a képviselőtestületnek.
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
polgármester

Dr. Uhrin Anna
aljegyző
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