JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-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, Barkász Sándor, Rácz
Attila, Szalai László képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
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: Koppné Dr. Hajdu Anikó és Dr. Seres István képviselők
Az ülés kezdésének időpontja:

15.30 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 9 képviselő jelen van.
Javaslom napirendről levenni a Meghívóban szereplő IV/16.-os és IV/17-es sorszámú
előterjesztéseket az alábbiak miatt: IV/16. „Az építményadó bevallások őrzése és
feldolgozásuk során keletkezett adatok kezelése” tárgyú előterjesztést, tekintettel arra, hogy
Szalai László képviselő Úr rendelkezik a Nemzeti Adatvédelmi és Információhatóság szakmai
véleményével, amely ellentétes véleményt fogalmaz meg, mint az általunk megkért
Nemzetgazdasági Minisztérium Adó- és Járulék Főosztályától érkezett állásfoglalás. Ezért
kérem a T. Képviselő Urat, hogy a Hatóság szakmai véleményét juttassa el Békés Város
Jegyzőjéhez, annak érdekében, hogy az iktatószámra hivatkozva, az általunk megfogalmazott
szakmai indokokkal és tényekkel, valamint az NGM állásfoglalásával kiegészítve megkérjük
a Hatóság véleményét. Az állásfoglalások birtokában újra a Képviselő-testület elé kerül az
előterjesztés.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A két ellentétes véleménnyel egyetért. A polgármesteri hivatal
szakértői szerint viszont a lakosságra vonatkozó építményadó a mai napig hatályban van, és a
lakások nem lettek mentesítve. Javasolja, hogy ezt a kérdést orvosolják. Elkészítették a
határozati javaslatukat és a rendelet tervezetet is. Véleménye szerint nem feltétele a rendelet
megtárgyalásának a bizottsági napirendre vétel. Mivel meglévő rendeletről van szó. Nem
szabad hatályban hagyni ezt a rendeletet. Az osztályvezető helyettes asszony elismerte, hogy
hibáztak, mivel a rendelet módosításban az szerepelt, hogy nem léptetik hatályba, míg január
1-től hatályban volt. Javasolja, hogy az átadott javaslatokat tárgyalja meg a képviselő-testület.

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Felhívja figyelmet, hogy az SZMSZ szerint az
előterjesztésnek napirendről történő levételéről vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt a
képviselő-testület. A IV/16. napirend levételéről kéri, hogy szavazzanak. A módosító
javaslatokról sem lehet vitát nyitni. Egy rendelet tervezetnél mindegy, hogy az új vagy
módosítás –többször is elhangzott a képviselő-testületi üléseken- a képviselő-testület szervét a
polgármester hivatalt mindig be kell vonni az előkészítésbe. Illetve, hogy azt bizottság is
megtárgyalja az önkormányzat SZMSZ-e értelmében.
RÁCZ ATTILA képviselő: Való igaz, hogy a helyi adórendelet több sebből is vérzik. Több
pontosítást kell eszközölni rajta. Amennyiben úgy veszik le napirendről, hogy a soron
következő képviselő-testületi ülésen ezt megtárgyalják és a szükséges módosításokat elvégzik
abban az esetben tudja támogatni a levételt. Tegyenek pontot az építményadóra erre a
ciklusra.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: A IV/16. napirend nem az építményadó rendeletről szól. Az
NGM-től kapott állásfoglalást megkapta a kormányhivatal is. A kormányhivatal a megyére
kiterjedő vizsgálatot tart az adórendeletekkel kapcsolatban. Mindenképpen meg fogják
tárgyalni az adórendeleteket. Valószínűleg egy új adórendelet készül majd az összes adónem
vonatkozásában.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő IV/16. „Az
építményadó bevallások őrzése és feldolgozásuk során keletkezett adatok kezelése” tárgyú
előterjesztés napirendről történő levételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
309/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a meghívóban szereplő
IV/16. „Az építményadó bevallások őrzése és
feldolgozásuk során keletkezett adatok kezelése” tárgyú
előterjesztést napirendjéről levette.
Határidő: azonnal
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szalai László képviselő kérésére felolvassa az általa kiosztott
rendelet módosító javaslatot valamint határozati javaslatot. Felhívja azonban a képviselő
figyelmét, hogy a napirendet már levették a napirendről.
„A 32/2014. (XI.24) sorszámú Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Az Ör. 4. §-a helyébe az alábbi 4. §. lép:
4. § Mentes az adó alól:
a) a magánszemély tulajdonában álló, nem üzleti célt szolgáló lakás, lakáshoz tartozó
kiegészítő helyiség, melléképület, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület
b) a magánszemély tulajdonában álló nem üzleti célt szolgáló üdülő,
c: a magánszemély tulajdonában álló, nem üzleti célt szolgáló garázs, gépjárműparkoló.
Az Ör. kiegészül az alábbi 5/A §-al:
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Az adó bevallása
5/A § Mentes az adóbevallás-benyújtási kötelezettség alól az adó alanya – a vállalkozónak
minősülő adóalany kivételével- , ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terhei.
Záró rendelkezések
… § E rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. július 1.
napjától kell alkalmazni.”
„Határozati javaslat az építményadó bevallások őrzése és feldolgozásuk során keletkezett
adatok kezelése című Békés Város Képviselő-testületének 2015.05.27-i ülésének IV/16. sz.
előterjesztéshez.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
magánszemélyek lakáscélú építményadóját a választási ciklus ideje alatt nem fogja bevezetni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester”
RÁCZ ATTILA képviselő: Az augusztusi munkatervben szerepelt a békési önkormányzat
médiatámogatási ügye. Amelyre nem érkezett meg az előterjesztés sem. Kéri, a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg ezt az anyagot a következő ülésen.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja napirendről levenni a IV/17. sorszámú
„Önkormányzati képviselővel szembeni méltatlansági eljárás lefolytatása” tárgyú
előterjesztést tekintettel arra, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság a 2015. augusztus 25-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést és 15 napos határidőt
biztosított az ügyben érintett önkormányzati képviselő számára az igazolások benyújtására.
Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő IV/17. sorszámú „Önkormányzati képviselővel
szembeni méltatlansági eljárás lefolytatása” tárgyú előterjesztés napirendről történő levételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
310/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a meghívóban szereplő
IV/17. sorszámú „Önkormányzati képviselővel szembeni
méltatlansági eljárás lefolytatása” tárgyú előterjesztést
napirendjéről levette.
Határidő: azonnal
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: A IV/14. „A Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti üzlethelyiség
bérletére vonatkozó kérelem” és a IV/19. „Földterületek vásárlása” sorszámú előterjesztések
esetén zárt ülést javasol. Egyenként teszi fel szavazásra.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Javasolja, hogy a IV/19. sorszámú előterjesztést nyílt ülésen
tárgyalják meg. A zárt ülés tartásának nincsenek meg a feltételei. Az előterjesztésben csak
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jogszabályok idézése szerepel. A határozati javaslatban szereplő összeget pedig úgyis
nyilvánosságra kell hozni. Illetve a föld adásvételével kapcsolatos dokumentumokat ki kell
függeszteni. Semmi sem indokolja a zárt ülést.
MUCSI ANDRÁS képviselő: A média támogatásokkal kapcsolatos előterjesztéshez kívánja
elmondani, hogy azt nem is kell tárgyalni hiszen Békés Város Önkormányzata nincsen abban
a helyzetben, hogy médiát támogasson.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő IV/14. „A Békés,
Széchenyi tér 4. szám alatti üzlethelyiség bérletére vonatkozó kérelem” tárgyú előterjesztés
zárt ülésen történő tárgyalását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
311/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a meghívóban szereplő
IV/14. „A Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti
üzlethelyiség bérletére vonatkozó kérelem” tárgyú
előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő IV/19.
„Földterületek vásárlása” tárgyú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő (Szalai
László nem vett részt a szavazásban)
A képviselő-testület 6 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
312/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a meghívóban szereplő
IV/19. „Földterületek vásárlása” tárgyú előterjesztést zárt
ülésen tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó
szerinti sorrendben tárgyalják meg, azzal az eltéréssel, hogy a III/7. és a IV/14. sorszámú
előterjesztéseket a IV/15. sorszámú előterjesztést követően tárgyalják meg zárt ülésen. Zárt
ülésen kell tárgyalni az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján a III/7., IV/18., IV/20, 21, 22, 23.
sorszámú előterjesztéseket.
Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
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A képviselő-testület 9 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
313/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2015. augusztus 27-i
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIRENDI PONTOK:
I.

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

I/1.

Tájékoztató az
végrehajtásáról
Előterjesztő:

előző

képviselő-testületi

ülésen

elfogadott

határozatok

Izsó Gábor polgármester

I/2.

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő:
Tárnok Lászlóné jegyző

I/3.

Tájékoztató a Civil Alap tartalékkerete felhasználásáról
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester

I/4.

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

III.

Előterjesztések
1. Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről, és a 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2015.évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. A Békési Kistérségi Iroda tájékoztatója a Békési Kistérségi Társulás 2014. évi
munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Vállalkozói Alap 2015. évi pályázati felhívása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Beszámoló a XXXIX. Békés-Tarhosi
rendezvényeiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Zenei

Napok

Felsőoktatási

(BÉTAZEN)

Önkormányzati
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IV.

Egyéb előterjesztések
1.

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3.

Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

4.

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

5.

Beszámoló a gyermekétkeztetés aktuális kérdéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

6.

Csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzési eljáráson részvétel
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

7.

Alapítványok támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

8. Békési Futball Club kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Békési NKTE sporttevékenységének támogatása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

10. Magyarittabé testvértelepülés részére támogatás nyújtása a Kossuth szobor és
környezetének helyreállításához
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

11. Tanyafejlesztési Program pályázat benyújtás jóváhagyása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

12. Békés város parkolási koncepciójának felülvizsgálata
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

13. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt ingatlanok önkormányzati tulajdonba
vétele
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

14. A Békés, Csabai u. 42. szám alatti ingatlan ingyenes használati szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

III/7. Ifjúsági díjak adományozása
zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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15. A Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti üzlethelyiség bérletére vonatkozó kérelem
Zárt ülésen

Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

16. Nem képviselő bizottsági taggal szembeni méltatlansági eljárás lefolytatása
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

17. Földterületek vásárlása
Zárt ülésen

Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

18. 2015. évi szociális jellegű bérbeadási névjegyzék készítése
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. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő:
V.

Izsó Gábor polgármester

Bejelentések, interpellációk

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
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az augusztus 20-i ünnepség nem szerepel ebben a
tájékoztatóban. Szerényre sikerült a rendezvény. Az országban 160 helyen volt tűzijáték.
Kérdezték tőle, hogy idén miért két napos a Madzagfalvi Napok, ezt meg tudta válaszolni
azzal, hogy nincsenek választások. Az SZMSZ 39.§ szerint a polgármester írásban köteles a
képviselő-testületet tájékoztatni a lefolytatott vizsgálatokról. A két ülés között levelet kapott
Dr. Péterfalvy Attilától, amelyben felszólítja polgármester urat, hogy adja ki azokat az
adatokat mennyi jutalmat kapott a jegyző. A szóbeszéd szerint a rendőrség vizsgálatot indított
polgármester úr ellen, hivatalos személy által elkövetett vesztegetés kísérlete bűncselekmény
gyanúja miatt. Igaz-e ez? Állítólag hangfelvételek is készültek az esetről, meg a
telefonbeszélgetésekről. Állítólag 2 millió forintról van szó. Erről miért nem lettek
tájékoztatva? Bejelenti, hogy polgármester úr vele szembe indított méltatlansági eljárást.
Bízik abban, hogy ennek nincsen köze ahhoz ahogyan ő az építményadó ellen fellépett.
Amennyiben a rendőrségi ügy igazzá válna, akkor a polgármester úr méltatlan lenne a
tisztségére. Polgármester úr régebben elfelejtette tájékoztatni a képviselő-testületet a Bóbita
óvoda 2 millió forintos bírságáról. Elmondta egyszer polgármester úrnak, hogy köszönje meg,
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hogy még polgármester. A feljelentést nem ő tette. Állítólag erről polgármester úrnak
tudomása van. Gyakran támadják mert a hibákra rámutat. Amennyiben a megvesztegetés
kísérlete beigazolódik, akkor aki ebben részes annak meg kell válnia a beosztásától és
távoznia kell a közéletből. Amennyiben egy embert megaláznak, az az ember ha lehetősége
lesz rá akkor az revansot vesz. Ez az ember bement Szegeden a rendőrkapitányságra és leadta
az összes hangfelvételt. Megtette a feljelentéseket. A szóbeszéd szerint vannak még más
hangfelvételek is, amely a vagyon kezeléséről szól.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nincsen tudomása arról, hogy ellene feljelentés érkezett volna.
Képviselő urat biztosan jobban informálták. Ezt most hallja először. Az interpellációban meg
lett válaszolva az adatvédelmi hatóságtól kapott levele. Ez az ügy még folyamatban van. A
Madzagfalvi Napok rendezvény még nem történt meg. A képviselő úr, hogy minősíti az
augusztus 20-i programot nem érti, mivel képviselő úr nem volt jelen az ünnepségen, nem
tartotta ezt méltónak. Személyesen is megjelenhetett volna.
RÁCZ ATTILA képviselő: Amennyiben van alapja annak amit Szalai László mond, akkor
pont ő javasolta, a 2 milliós közbeszerzési bírság után, hogy bármilyen ügyben bármilyen
eljárás van arról szerezzen tudomást a képviselő-testület. A két ülés közötti tájékoztató
viszonylag teljes. Városunk vezetői sok helyen megfordultak. Az augusztus 8-i roma telepen
megtartott emléktábla avatáson Mucsi András képviselő társa mellett Deákné Domonkos
Julianna is részt vett ő maga pedig köszöntőt is mondott. A Békési Újság is rendszeresen
kihagyja a FIDESZ önkormányzati képviselőinek szereplését, mint ahogyan ez most ebből a
tájékoztatóból is kimaradt. Erről az eseményről is beszámoltak, de nem említették meg, hogy
Rácz Attila is ott volt.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen legközelebb jobban fognak figyelni. A Roma
Önkormányzat vezetősége fél órát várt arra, hogy Rácz Attila képviselő megérkezzen. Igazán
feltűnő volt, hogy ott volt.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Arra kérné a képviselő társait, hogy kicsit legyenek aktívabbak. Valamennyi
bizottságban örülne ennek. A BÉTAZEN rendezvényre is alig mennek el a képviselők.
Véleménye szerint pedig ez kötelessége lenne a képviselőknek.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Augusztus 20.-án nem ért rá ezért nem vett részt az eseményen.
A fényképeket viszont megnézte. A városvezetésből sem sokan vettek részt az ünnepségen.
Az interpelláció nem az SZMSZ-ben megfogalmazott tájékoztatást jelenti. A rendőrségi
vizsgálatot sajnálja, hogy nem jutott el polgármester úrhoz, mert tudomása szerint két
képviselő társa is tudja ezt. Kérdezze meg őket.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Amennyiben majd értesítik a hatóságok akkor azt el fogja hinni,
addig nem.
RÁCZ ATTILA képviselő: Polgármester úr által említettekre reflektálva elmondja, hogy ő
érkezett valóban a legkésőbb, de nem késett. Ez személyeskedő vélemény és olyan színbe
próbálja feltüntetni, ami nem igaz. Amit ő maga a tájékoztatásról elmondott sokkal súlyosabb
téma, mint, hogy valaki utolsónak érkezik meg egy rendezvényre.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: A Szalai László által elmondottakra elmondja, hogy nem beszélt velük erről a
témáról.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
314/2015. (VIII. 27.) 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
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Rácz Attila képviselő úrnak mondaná, hogy a tájékoztató 1.
pontjában írtak a média támogatásokról amely a képviselő úr javaslata volt. Kértük képviselő
urat, hogy írja meg, hogy mit szeretne ebben az előterjesztésben viszontlátni. Ez még nem
érkezett meg. Természetesen későbbi ülésre beterjesztésre kerül.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az előző napirendnél a beadott pályázatokról volt egy
tájékoztató amiről szeretne vagy most vagy a költségvetésnél beszélni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az előző napirendről már szavaztak.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
315/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének fontosabb
jogszabályi változásokról

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
316/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató Békés
Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi
változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a Civil Alap tartalékkerete felhasználásáról

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: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
317/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató a Civil
Alap tartalékkerete felhasználásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy ezek az összegek milyen kapcsolatban vannak a
költségvetési rendelettel? Ha eltérés van, mikor lesznek átvezetve?
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Ezek teljesített kiadások voltak. Természetesen ezek már
a rendeletben szerepelnek, hiszen átruházott hatáskörben hozott döntések.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
318/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, és a 2015. évi
költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) 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.
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 nem minősített többséggel javasolja elfogadásra.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy ez egy nagyon jó beszámoló, főleg amelyben
csak úgy találnak 74 millió forintot. Korábbi években is előfordult ilyesmi. Ebből a 74 millió
forintból 40 millió forint a BKSZ Kft.-nek van javasolva. Miért kell ezt a pénzt oda adni? Úgy
kap 40 millió forintot, hogy nem kell befizetnie 40 milliót, ez ugyanaz. Az áprilisi
zárszámadáskor derült ki, hogy ez a pénz a rendelkezésre áll. Az építményadó bevezetését
pedig azzal indokolták, hogy nincsen forrás a pályázatokra. A lakáscélú építményadóra 27
millió forintot terveztek, ezzel szemben háromszor ennyi pénz állt a rendelkezésre. A
kommunális adó majdnem fedezi a szemétszállítási díjat, de a költségvetésben úgy volt
tervezve, hogy bevezetik a szemétszállítási díjat. Így 47 millió forint plusz terhet akartak
bevezetni a békésieknek. A vállalkozóknak még így is be kell fizetniük 20 millió forintot
ebben az évben. A lakáscélú ingatlanokra az építményadó jelenleg is hatályban van, ezt
szeretné ismételten elmondani. Jelenleg is mindenkinek fennáll a bevallási kötelezettsége,
amit július 31-ig meg kellett volna tenni, és a fizetési kötelezettsége is fennáll, hiszen nem
lettek mentesítve ez alól a város lakói. Ezért a város vezetése a felelős. Két hét alatt háromféle
javaslat készült. A fejlesztésekre megdöbbentően alacsony összegeket fordítottak az első fél
évben. Ilyen kevés lehet, hogy még sohasem volt. Ennek az az oka, hogy a város alig nyert
ebben az évben pályázatot. Így felfutás sem várható, pedig az önerő a rendelkezésre állt. A
fejlesztésnél maradó lemaradás a város megtorpanását mutatja. A tárház utca felújítására
mikor kerül sor?
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A kilencedik oldal tetején található megjegyzés reméli nem kerülte el Szalai László
képviselő társa figyelmét. A gyógyászati központnál 12 millió forintos jutalom kifizetés
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történt. Véleménye szerint az alacsony fizetésű dolgozóknál jó helyen van ez a jutalom. A
Békés Megyei honlapon elérhetőek lesznek azok a megyei pályázatok amelyekre Békés
pályázhat. Ezek még csak most lesznek kiírva 2016 elején. Tehát igazából nem is voltak még
pályázatok kiírva. A következő évben várható nagy dömping a pályázatokban. Véleménye
szerint ezen a város eredményesen fog pályázni. Kéri, hogy minden képviselő ezt segítse.
Egészen egyszerűen ebben az évben még nem voltak pályázatok kiírva.
RÁCZ ATTILA képviselő: A 74 millió forinttal kapcsolatban elmondja, hogy nem érti
hogyan került elő ez a pénz augusztusban, amikor a projektek zárása kora tavasszal volt.
Ekkorra vált világossá, hogy visszavonja a városvezetés az építményadó bevezetését. Ez a
pénz addig bújt el amíg hiányt kellett mutatni. Amikor már nem kell, akkor előkerül.
Javasolja, hogy ezt a pénzt helyezzék tartalék alapba, illetve majd nézzék meg milyen terheket
ró majd a szemétszállítás az önkormányzatra.
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: A szennyvíztisztító telep zárása májusban volt. A
Zárszámadást áprilisban elfogadta a képviselő-testület. Az információ a zárás során jutott az
értesülésükre. Bizottsági üléseken is elmondta, hogy a számviteli szabályoknak megfelelően
járt el. Nem könyveltek le olyan tételeket, amelyekről nem volt írásos anyag. A lehető
leghelyesebben jártak el. Az, hogy tartalékba helyezzék ezt az összeget egy jó megoldás lehet.
Ennek felhasználásáról lehet tájékoztatni a képviselő-testületet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Osztályvezető asszony elmondta, hogy ez az összeg hol volt. E
mögött semmilyen politikai szándék nem volt. A menet közbeni bevételkiesések valamint a
BKSZ Kft. további beruházásai indokolják azt, hogy ezt az összeget a költségvetésben
használják fel. Tartalékba lehet helyezni ezt az összeget amennyiben azzal az osztályvezető
egyetért. Erről ő maga nem kapott tájékoztatást.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy bekorlátozták az SZMSZ-ben a hozzászólások
lehetőségét, így ő abban az ügyben és akkor szól hozzá amikor ő azt jónak tartja. A
pályázatokról elmondottakat megköszöni Mucsi Andrásnak. Polgármester úr lassan egy éve
nem avatott fel semmit. Korábban pedig majdnem minden napra jutott valami. A pályázati
kimutatásban korábban megnyert pályázatok szerepelnek. Az elmúlt egy évben alig nyert a
város. Néhány 10 millió forintot mindösszesen. Lehet az okokat boncolgatni. Van-e a
városnak lobbi ereje. Hallott olyan pletykát is, hogy a FIDESZ vezetésben nem tetszik a
városvezetés összetétele, és ez is befolyásolja az eredményességét.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja képviselő úrnak, hogy jegyezze meg egyszer és
mindenkorra, hogy jelenleg a pályázatok előkészítésének a szakaszában vannak. A TOP
programok még nem kerültek kiírásra. Tehát nem volt mire pályázni. Komoly tervei vannak a
városnak. A pályázatoknak több különböző időszaka van. Nem a várost kell hibáztatni ebben
a kérdésben. A lakosság folyamatosan tájékoztatva van. Bízik abban, hogy több milliárd
forintot sikerül majd megnyerni. Az első pályázatokat szeptemberben fogják kiírni. A
megfelelő lobbi erő is megvan. Pályáznak a ROHU programokra is. Tehát képviselő úrnak
nincsen igaza.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Egyes képviselők tévesen akarják
beállítani a pályázattal kapcsolatos tényeket. Polgármester úr elmondott ezzel kapcsolatban
már mindent.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Szeretné megnyugtatni Szalai Lászlót, hogy a képviselő-testületben 5 KDNP-s
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képviselő ül. A KDNP pedig kormánypárt. Arra bíztat mindenkit, hogy segítsék a várost,
vessék be a lobbi erejüket. A város szekere így fog előre menni.
RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy egy órája tart a képviselő-testületi ülés és még
csak az első napirendi pontnál tartanak. Nézzük meg összegszerűen, hogy a város ebben az
évben mennyi pályázati forráshoz jutott, ez magáért beszél.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az első féléves beszámoló alapján ezt az évet
stabilan tudja zárni a város. Megfelelő tartalékokkal rendelkeznek, a pályázatok önereje is
megvan. A működési feltételek biztosítottak.
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Azt javasolja, hogy a 34.156 Eft-ot helyezzék tartalékba
és felhasználásáról később döntsenek. A 40 millió forint felhasználásának változtatását nem
javasolja.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Rácz Attila képviselő javaslata arról szólt, hogy a teljes
összeg kerüljön tartalékba. Tehát a javaslat így hangzana: „Békés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2014. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványából 74.156 EFt
összeget szabad pénzmaradványként jóváhagy az alábbiak szerint: az önkormányzat működési
tartalékába helyezi a 74.156 Eft összeget.”
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: A képviselő-testület arról döntött áprilisban, hogy a
BKSZ Kft. befizetési kötelezettségét két évre elhalasztja. Az első rész idén lett volna
esedékes, ez be volt tervezve a költségvetésbe. A BKSZ Kft. befizetése majd a következő évet
érinti, hiszen nem ebben az évben lesz a befizetése, de a költségvetésben ez tervezett összeg
volt így ez most ott kiesésként jelentkezik. Erről a hiányról döntenie kell a képviselőtestületnek ezért lett ez a javaslat. A teljes összeg tartalékba is helyezhető, de a következő
képviselő-testületi ülésen akkor is dönteni kell a felhasználásról.
RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy várjanak pár hónapot a központi döntésekre,
legyen egy kis menekülési út a költségvetésben.
GÁL ANDRÁS osztályvezető : Elmondja, hogy a pályázatok állásáról szóló tájékoztatóban
összeadta az összegeket 255,6 millió forint értékű pályázat van beadva, ami még nincsen
elbírálva. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ma adtak be egy épületenergetikai
pályázatot az pedig 16 millió forintos összegű.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ő maga arról beszélt, hogy ténylegesen mennyit nyertek meg.
Osztályvezető asszony elmondta, hogyan kell felhasználni ezeket a pénzeket. Véleménye
szerint Rácz Attila arra a 40 millió forintra gondol amit a BKSZ Kft.-nek nem kellett
befizetnie a város költségvetésébe. Ahelyett a 40 millió helyett kell betenni a talált 74 millió
forintból 40 milliót.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szó nincsen arról, hogy el lenne engedve a BKSZ Kft.
befizetése, hiszen 2016. december 31-ig el van halasztva.
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: Tavaly történt egy döntés arról, hogy a BKSZ Kft.
törzstőkéjét leszállították. Az így keletkezett különbözetet, azaz a 40 millió forintot be kell
fizesse az önkormányzat számlájára. Erről volt képviselő-testületi döntés. Ezt be is tervezték a
2015-ös költségvetésbe. Majd később született egy döntés, hogy a befizetést két évre
elhalasztják. Tehát ezt a deficitet pótolni kell.
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RÁCZ ATTILA képviselő: Véleménye szerint nagyon átláthatatlan a gazdálkodás néha.
Javasolná, hogy minden képviselő-testületi ülést úgy kezdjenek, hogy a Pénzügyi Bizottság
elnöke beszámol arról, hogy a számlákon mennyi pénz áll a rendelkezésre illetve, hogy
milyen kötelezettségek terhelik. Ez korábban gyakorlat volt.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Elmondja, hogy a kormányhivatal már többször felhívta a
figyelmet arra, hogy amennyiben a módosító határozati javaslat nincsen kiosztva, úgy azt a
polgármesternek ismertetnie kell.
RÁCZ ATTILA képviselő: A módosító javaslatát az alábbiak szerint módosítaná és szavazást
erről kér: „Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi kötelezettséggel
terhelt pénzmaradványából 74.156 EFt összeget szabad pénzmaradványként jóváhagy az
alábbiak szerint: az önkormányzat működési tartalékába helyezi a 34.156 Eft összeget.”
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja Rácz Attila módosító javaslatát mely szerint: „Békés Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2014.
évi
kötelezettséggel
terhelt
pénzmaradványából 74.156 EFt összeget szabad pénzmaradványként jóváhagy az alábbiak
szerint: az önkormányzat működési tartalékába helyezi a 34.156 Eft összeget.”
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 3 igen 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
319/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Attila
módosító javaslatát mely szerint: „Békés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2014.
évi
kötelezettséggel
terhelt
pénzmaradványából 74.156 EFt összeget szabad pénzmaradványként
jóváhagy az alábbiak szerint: az önkormányzat működési tartalékába
helyezi a 34.156 Eft összeget.” nem támogatta.
Határidő: értelem szerint
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 6 igen 2 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
320/2015. (VIII. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót elfogadja.
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2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi kötelezettséggel
terhelt pénzmaradványából 74.156 EFt összeget szabad pénzmaradványként jóváhagy
az alábbiak szerint:
a) szabad pénzmaradvány összege felhasználható a bevételkiesés fedezetére, a
BKSZ Kft 40.000 EFt összegű tőkeleszállítására,
b) a keletkező költségvetési hiány kezelésére 34.156 E/Ft összegig.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ létszámának 1 fővel történő
csökkentését és a Békési Költségvetési Iroda létszámának 1 fővel történő
növelését 2015. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja,
b) elrendeli a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetéséből 405 EFt
személyi juttatás és 109 EFt járulék előirányzat zárolását és ugyan ezen
jogcímen és összegben pótelőirányzat biztosítását a Békési Költségvetési
Iroda számára,
c) az a) –b) pontoknak megfelelően elrendeli a költségvetési rendelet
módosítását.
4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Költségvetési Iroda
számára a vezetői személyi juttatások többletkiadásaihoz 430 EFt személyi juttatás és
116 EFt járulékok jogcímen pótelőirányzatot biztosít a 2015. évi költségvetéséről
szóló 8/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklet I.1. sorában tervezett
összeg terhére, melyet a rendeleten át kell vezetni.
5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a feladatok átadása-átvétele miatt
elrendeli 2015. 07.01-napjától a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének csökkentését
3 fővel és az Önkormányzat létszámkeretének 3 fővel történő növelését, és átvezetését
a költségvetési rendelet módosításával.
Határidő:

1. pont azonnal,
2, 3, 4, 5, pontok 2015. I-III. negyedévi rendelet-módosítással egyidejűleg.

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 6 igen 2 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t
alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2015. (IX. 01.) r e n d e l e t e :
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 8/2015.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2015.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

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 egyhangúlag javasolja elfogadásra.
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: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
321/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési
Kistérségi
Intézményfenntartó
Társulás
2015.
évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
A Békési Kistérségi Iroda tájékoztatója a Békési Kistérségi
Társulás 2014. évi munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALOGH ISTVÁN irodavezető: Az anyag 5-ik oldalán szó van egy TÁMOP pályázatról
amely a beszámoló készítésekor elbírálás alatt volt. Sajnos ez a pályázat nem részesült
támogatásban. A 4-ik oldalon a HURO projektnél már nem Czapp Zsuzsanna a koordinátor
hanem Kis Gábor folytatja ezt a munkát. A határátlépés kérdésénél az egyezmény aláírásra
került. Az internetes hálózat összekötésre került. A Széchenyi programiroda augusztusban
ellenőrzést végzett és mindent rendben találtak.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
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: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
322/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési
Kistérségi Társulás 2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Vállalkozói Alap 2015. évi pályázati felhívása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A vállalkozói alap kiírása változatlan formában történt meg ez
nem helyes. Ez egy munkahelyteremtő támogatás lett volna a vállalkozóknak. Kezdetben ez
jól is működött. Tavaly összesen 1,3 millió forintot használtak fel az 5 milliós keretből. Nagy
a baj, ha a vállalkozóknak nem kell a kamatmentes kölcsön. Valószínűleg rosszak a feltételek.
A problémákat most sem sikerült tehát megoldani.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A vállalkozói alap igen is segíti a vállalkozókat. Közel 30-40
vállalkozás élt a lehetőséggel, nagyrészük vissza is fizette. Az utóbbi időben a Széchenyi
hitelnek köszönhetően vannak más kedvező feltételű hitelek. Érvényesülni látszik tehát a
kormány segítő szándéka. Könnyebb mikro hitelekhez jutni. A feltételeknek szigorúaknak
kell lennie hiszen közpénzekről van szó. A visszafizetést garantálni kell.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Amikor bevezették ezt az alapot
a bankok jóval magasabb kamaton adtak hitelt, ezért volt ez akkor népszerű. Jelenleg 2-3%-on
lehet hitelhez jutni. Ez nagyban közrejátszik abban, hogy a vállalkozói alapot nem veszik
igénybe. A feltételek minimálisak, nincsen benne plusz nehezítések.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Egyetért Balázs László képviselő társával. Minden banki
hitelnek van kamata az önkormányzati támogatás viszont kamatmentes. Az az ok amiért nem
veszik igénybe az önkormányzati támogatást, hogy szigorúak a feltételek.
RÁCZ ATTILA képviselő: Ő maga Barkász Sándorral ért egyet. Ami szerint minden évben
ekkora összeggel növelik az alapba helyezett pénzt. Ahhoz, hogy most nem tudnak kihelyezni
1-2 millió forintot annak nem az az oka, hogy nincsenek ilyen vállalkozások, hanem az, hogy
nincs ekkora forrás. Amennyiben minden évben be lett volna fizetve ez az összeg akár 10
milliós vállalkozásokat is lehetne támogatni. Még így is jó dolognak tartja a vállalkozói
alapot. A szűrőkön át kell menni hiszen közpénzekről van szó. Szerencsésebb lehetett volna
ha a halmozott keret jött volna létre.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elmúlt 10 évben talán egyetlen egyszer sem merült ki a
kassza.
Mivel további 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: 9 fő.
A képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
323/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat
mellékletét képező Vállalkozói Alap 2015. évi pályázati
felhívását elfogadja. Felkéri polgármesterét a részletes pályázati
felhívás közzétételére.
Határidő: 2015. októberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a XXXIX. Békés-Tarhosi
(BÉTAZEN) rendezvényeiről

Zenei

Napok

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. Elmondja, hogy nagyon színvonalas volt a rendezvény. Dr. Hoppál Péter
államtitkár úr vállalta a fővédnökséget. A fesztivál záróeseményén kitüntetéseket is átadott.
Sajnálatosan kimaradt a támogatók felsorolásából a Gemma Bt. akik nagyban segítették a
rendezvényt. A város oktatási intézményei is segítették a rendezvényt. Megköszöni a
színvonalas munkát.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Jövőre 40 éves lesz a BÉTAZEN és ez nagyon fontos. A városé kell, hogy maradjon
ez a rendezvény. Nyitni kell a világra viszont és partnereket kell találni a megvalósításhoz.
Örül annak, hogy a zenepavilon megújul. Gratulál a rendezvény lebonyolításához. Örül
annak, hogy nagyon sokrétű és színes a rendezvény.
RÁCZ ATTILA képviselő: hasonlóképpen pozitívan értékeli a rendezvényt, hiszen nagyon kis
összegből sikerült megrendezni. A mai világban nehéz megtartani egy ilyen komolyzenei
fesztivált. Büszkének kell lenni a rendezvény múltjára. Gratulál az elvégzett munkához.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Valóban nagyon sikeres volt a BÉTAZEN. Tarhos sorsa is
rendeződni látszik. Amennyiben a helyszín is biztosítva lesz, úgy a rendezvény még nagyobb
rendezvénnyé nőheti ki magát. Ebben az évben pedig a zeneiskola lesz 50. éves.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
324/2015. (VIII. 27.) határozata:
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ XXXIX.
Békés-Tarhosi Zenei Napok (BÉTAZEN) rendezvényeiről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz

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. Örömét fejezi ki, hogy jó helyre kerülnek ezek a
pénzek.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Ismételten egyetért Balázs László képviselő társával. Sajnos
régebben rosszul voltak megállapítva ezek a határok, szerencsére azonban májusban
módosítva lett a rendelet. Bízik abban, hogy többen több pénzhez juthatnak.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Békés Város Önkormányzata sok éve segíti a fiatalokat. Nagyon kevés olyan
önkormányzat van, például aki kamatmentes kölcsönnel is segíti a fiatalokat. Békés Városa
ilyen. A város szociális érzékenységét tehát senki sem vonhatja kétségbe.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
325/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - meghirdetése
esetén, a korábbi évek feltételeinek megfelelően - csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához. A támogatás forrását Békés Város Képviselő-testülete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a szociális támogatások
keretén belül biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

A gyermekvédelem helyi rendszeréről 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.
Elmondja, hogy a bölcsődékben és óvodákban nevelt gyermekek esetében 5000ft/fő, az
általános iskolai tanulmányok esetében pedig 10.000ft/fő támogatással járul hozzá a város a
beiskolázáshoz.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag-az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2015. (IX. 01.) r e n d e l e t e :
A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL
SZÓLÓ 11/2012. (III. 30.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított
ellátások térítési díjáról 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.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 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
38/2015. (IX. 01.) r e n d e l e t e :
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A SZEMÉLYES
GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL
SZÓLÓ 6/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szünetet rendel el. A szünet után a képviselő-testület folytatja
munkáját.
NAPIREND TÁRGYA:

Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015.
(V. 04.) rendeletének 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.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2015. (IX. 01.) r e n d e l e t e :
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ 14/2015. (V.04.)
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSRÓL
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
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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: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2015. (IX. 01.) 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:

Beszámoló a gyermekétkeztetés aktuális kérdéseiről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a kiegészítés szerint javasolja elfogadni.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: 2012. decemberében polgármester úr azt javasolta, hogy
vállalkozóknak legyen kiadva a gyermekétkeztetés. Ezt a javaslatot még a frakció társai sem
támogatták. Utána előtérbe került egy konyha-felújítási program. Az előterjesztés végén van
az igazság. Amennyiben a város biztosítja a feltételeket akkor a Városgondnokságnál jó
helyen van az étkeztetés.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy ha akkor azt sikerül megvalósítani az 40 millió
forint megtakarítást jelentett volna a városnak. Ez akkor nem sikerült. A közétkeztetést
racionalizálni kell. Ez egy pillanatnyi beszámoló.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Akkor sem az összeggel volt a baj, hanem, hogy a vállalkozó
milyen színvonalon szolgáltat. Ezért lett elvetve a javaslat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Azóta bebizonyosodott, hogy az a vállalkozó a Szegedi Kis
István Református Gimnázium étkeztetését látja el és maximálisan meg vannak vele elégedve.
Az a döntés akkor megszületett.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Felhívja a figyelmet arra, hogy a közétkeztetés megoldása az önkormányzat feladata.
A Városgondnoksággal egyeztetett és évente több milliós az a tétel, amit az étkeztetésből nem
tudnak behajtani. Ez egy komoly probléma. Erkölcsi kötelességünk segíteni a szegényeket, de
folyamatosan nem mehetnek a saját érdekeik ellen. A Tisza Kálmán iskolánál át is kell ezt
gondolni, mert nagyon nagyok a veszteségek. Erre a vállalkozóra kit polgármester úr említett
nem volt még panasz.
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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: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
326/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekétkeztetés aktuális kérdéseiről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzési
eljáráson részvétel

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 elfogadni a határozatot.
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: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
327/2015. (VIII. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
a) résztvevőként csatlakozik a közös villamos energia
beszerzésre irányuló szindikátushoz,
b) jóváhagyja
a
határozat
mellékletét
képező
Szindikátusi és a Villamos energia közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról szóló szerződések tervezetét.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a szindikátusi szerződés,
továbbá a beszerzési eljárás során kiválasztott
ajánlattevővel a szállítási, valamint a Sourching Hungary
Kft-vel kötendő szerződés aláírására, valamint arra, hogy a
közös villamos energia beszerzés ügyében eljárjon.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Alapítványok 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 a határozati javaslatot.
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: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
328/2015. (VIII. 27.) határozata:
I.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről
szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 6. §-a alapján, a nagyobb mértékű
eszközvásárlás, az általuk szervezett rendezvényekre
felszerelés
biztosítása
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 Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány (székhelye:
5630 Békés, Cseresznye u. 5. képviseli: Csarnai Gábor
elnök) támogatására 118.000,- Ft.
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.
A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV.
törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezett
beszámoló meglétének igazolása.
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II.
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, támogatást a céljai
eléréséhez szükséges működési költségeihez való
hozzájárulás céljából, a 2015. évi költségvetésében
tervezett, működési kiadás, személyi jellegű kiadások és
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai
terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá:
Családért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Malom u. 5.
képviseli: Hankó-Király Eszter) támogatására 708.000,Ft.
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.
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
Békési Futball Club kérelme

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
RÁCZ ATTILA képviselő: Bejelenti érintettségét.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy Rácz Attila képviselőt kizárják-e a
szavazásból, aki nem kívánja kizárni igennel szavazzon.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő. (Rácz
Attila nem vett részt a szavazásban.)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
329/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy Rácz Attila képviselőt nem zárja ki a szavazásból
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja az előterjesztett határozati javaslatot.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Arról szól az előterjesztés, hogy szeretnék az öltözőt felújítani.
Erre pályázatot nyújtottak be, amelyhez az önkormányzat 3 millió forinttal járul hozzá.
Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
330/2015. (VIII. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil
szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015.
(II.4.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján, a 4. §
(2) bekezdésében meghatározott célból - pályázati önrész
finanszírozásához- 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint
pénzbeli támogatást nyújt a Békési Futball Club (5630 Békés,
Szarvasi u. 34. elnök: Rácz Attila) részére. A támogatás forrását
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet 5. melléklet II/1. sora – fejlesztési célú
pályázat önereje – biztosítja.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek szerint a
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:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Békési NKTE sporttevékenységének 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 javasolja a határozati javaslat elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
331/2015. (VIII. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Női
Kézilabda Torna Egylet Békés 2015. szeptember – december
havi támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 325.000.- Ft.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
polgármesterét, hogy a szervezettel kösse meg a támogatás
felhasználására, illetve az arról való elszámolás feltételeire és
módjára vonatkozó megállapodásokat.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Magyarittabé testvértelepülés részére támogatás nyújtása a
Kossuth szobor és környezetének helyreállításához

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 javasolja az elfogadását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
332/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
közelmúltban Magyarittabén ellopott Kossuth szobor
helyreállításához és környezetének rendezéséhez – 200.000,Ft, azaz kettőszázezer forint pénzbeli támogatást nyújt. A
támogatás forrását Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 8/2015. (II.26) önkormányzati rendelet 5. melléklet
II/1. sora - fejlesztési célú pályázat önereje - biztosítja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Tanyafejlesztési Program pályázat benyújtás jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 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: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
333/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló
35/2015. (VI. 25.) Fm rendelet alapján benyújtott pályázatot
jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Békés város parkolási koncepciójának felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadását.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A Rákóczi utcánál van egy probléma. A kollégák ott kívánnak megállni de nem
tudnak. Itt alapvetően problémás a parkolás. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy egy
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parkolni tilos táblát helyezzenek ki, úgy, hogy kivéve az intézmény dolgozói. A parkolót a
rendőrség ügyfelei szokták elfoglalni. A helyzetet orvosolni kell. A tornaterem mellet lévő
árok amennyiben befedésre kerülne akkor ott is ki lehetne alakítani 5-6 darab parkolót.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A parkolási koncepcióban leírt helyzetelemzést jónak tartja. A
célkitűzések is jók. A jelenlegi parkolási problémák megoldása viszont nincsen leírva. Amíg
ez nem kerül leírásra addig nem lesz előrelépés. Mikor és hol kezdik meg a parkolók építését?
Pont a Rákóczi utcával kapcsolatban nyújtott be ezzel kapcsolatos interpellációt. Azt a választ
kapta, hogy nincsen rá pénz. Szándékozik-e az önkormányzat garázsépítési programot indítani
területadással?
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: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
334/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
határozat mellékletét képező, felülvizsgált Békés város
parkolási koncepcióját elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt ingatlanok
önkormányzati tulajdonba vétele

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: Hosszas tárgyalás előzte meg a döntéshozatalt. Az eszközkezelő által átvett
ingatlanokat ajánlotta fel az önkormányzatnak. 140 ilyen ingatlan van. Jelenleg ennek az
átvállalása nagyon kockázatos, és csak egyben lehet átvenni ezt a 140 ingatlant. Meg kell
vizsgálni ezeket az ingatlanokat, sok olyan lehet, amelynek a műszaki állapota problémás. A
bérleti díjakon pedig az önkormányzat nem emelhet. 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 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: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
335/2015. (VIII. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Belügyminisztérium által megküldött tájékoztatót tudomásul
veszi.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri
polgármesterét, hogy keresse meg a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-t
annak érdekében, hogy adjon tájékoztatást a Békés város
közigazgatási területén található ingatlanok elhelyezkedéséről és
azok műszaki állapotáról azzal, hogy a tájékoztatóról az októberi
soros képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
3.
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a Nemzeti Eszközkezelő
Zrt-nél kezdeményezze, hogy kizárólag a Békés Város
Önkormányzata által megjelölt ingatlanok kerüljenek
önkormányzati tulajdonba.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

A Békés, Csabai u. 42. szám alatti ingatlan ingyenes
használati
szerződés
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetése

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Megköszöni, hogy a Dr. Hepp iskola figyelmet kap. Ez a segítség is a legjobbkor jött.
Sajnos ennél sokkal nagyobb a probléma. Több tanteremre lenne szükségük, a tornaterem
pedig túlzsúfolt. Azért utasította vissza az iskola ezt az ajánlatot mert ennél nagyobb
léptékben kell gondolkodni. Amennyiben lehetőség lesz pályázatot beadni akkor a város éljen
ezzel a lehetőséggel. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja elfogadását.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadását.
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: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
336/2015. (VIII. 27.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Református Egyházközséggel (5630 Békés. Széchenyi tér 21.
képviseli: Katona Gyula esperes-lelkipásztor) kötött – az
Egyházközség tulajdonát képező Békés, 3258 hrsz. alatt felvett,
természetben Békés, Csabai u. 42. szám alatt található, kivett általános
iskola megnevezésű ingatlanra vonatkozó ingyenes használati
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi
2015. augusztus 31. napjával.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a használati szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére, okiratok aláírására.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 313/2015. (VIII. 27.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az
ülésterem elhagyására.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület n y í l t
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.

ülésen folytatja

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 11 képviselőből 9 képviselő jelen
van.
Bejelentések - interpellációk:
Interpellációkra adott válaszok:
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy elfogadja-e az V/1.es választ.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A kapott válaszokat elfogadja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy elfogadja-e az V/2.es választ.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A kapott válaszokat elfogadja. Kérdése, viszont hogy a
napirend felvételéhez milyen időkeretben lehet hozzászólni? Véleménye szerint a bizottsági
hangfelvétellel kapcsolatos módosítás nem volt célszerű.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Mucsi András képviselőt, hogy elfogadja-e az V/3.es választ.
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MUCSI ANDRÁS képviselő: A kapott válaszokat elfogadja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy elfogadja-e az V/4.es választ.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az 1-4. válaszokat elfogadja. Az 5.-öst nem.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el az 5. választ, szavazásra
bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 6 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
351/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
Szalai
László
képviselőnek „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, folytathatjae? Újabb hozzászólásoknak helyt adhat-e?” tárgyú
interpellációjára adott polgármesteri választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az 6-7. válaszokat elfogadja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy elfogadja-e az V/5.es választ.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy elfogadja-e az V/6.es választ.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az egyes választ elfogadja a kettest nem.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el a 2. választ, szavazásra
bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 6 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

32

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
352/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
Szalai
László
képviselőnek „A híd u. és Csallóközi u. lakói lassan két éve
folyamatosan jelzik, hogy az ott zajló építkezés
megnehezíti a közlekedésüket. Az egyik forgalmi sáv
gyakran le van zárva, az útburkolat tönkre ment, föld
rakódott rá amely esőben csúszóssá, sárossá válik.
Ki, mikor, meddig engedélyezte a terület elfoglalását?( Az
engedély másolatát kérem csatolni szíveskedjenek ).
Mennyit fizetnek a területfoglalásért? Milyen helyreállítási
kötelezettséget írtak elő?” tárgyú interpellációjára adott
polgármesteri választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy elfogadja-e az V/7.es választ.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja. Azt azonban nem érti, miért nem kapja
meg ezt az egyszerű adatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy elfogadja-e az V/7.es választ.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A választ elfogadja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Szalai László képviselőt, hogy elfogadja-e az V/8.es választ.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 3. választ nem fogadja el.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el a 3. választ, szavazásra
bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 7 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
353/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
Szalai
László
képviselőnek „Köszönöm a volt börtön épületének
bontásával kapcsolatban adott válaszát és a szerződés
másolatát. Mivel a munkát az önkormányzat tulajdonában
levő Békési Kommunális és Szol-gáltató Kft végezte, ezért
kérdezem:
a. A bontási műveletekben illetve a téglák szeletelésében
közmunkások részt vettek-e?
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b. Hány db Jantyik tégla, mennyi m3 fenyőgerenda lett
kibontva?
c. Ha a bontott anyagok értékesítése megtörtént, akkor
ebből mennyi bevétele szár-mazott a Kft-nek? Történt-e
értékesítés egy gyulai székhelyű vállalkozó részére? Ha
igen akkor milyen értékben?” tárgyú interpellációjára adott
polgármesteri választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A 4. választ nem fogadja el.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el a 4. választ, szavazásra
bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 6 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
354/2015. (VIII. 27.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
Szalai
László
képviselőnek „A 2015.07.21.-én kelt válaszában az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában
leírt, képviselő-testületi ülésekre vonatkozó előírásokra
hivatkozik amelyet az Önkormánvzati törvény szerint a
bizottsági ülésekre is kell alkalmazni.
Ha a hivatkozása helytálló akkor az SZMSZ-t teljes körűen
pl. az előírt időkorlátokat is alkal-mazni kell, kellett
volna?AZ SZMSZ ezen előírásait lehet-e eltérően
értelmezni? Mi dönti el, hogy Békés Város Ön
kormányzatának
Képviselő-testületének
működését
szabályzó SZMSZ melyik pontját kell alkalmazni a
bizottságokra és melyiket nem? Ki értelmezte, ki értelmezi
hogy az SZMSZ pontjait alkalmazni kell-e vagy nem?
Az SZMSZ a Képviselő-testület estében előírta a
hangfelvétel kötelező készítését és megőrzé-sét. Ezt a
Jegyző Asszony állásfoglalása szerint a bizottságoknál nem
volt kötelező készíteni, megőrizni.
Az SZMSZ 11.§ (1) c. pontjára hivatkozik, amely a
napirend előtti és utáni felszólalásra vonatkozik amely jelen
esetben nem helytálló mert a kérdésem a napirend
tárgyalásával kapcsolatos.
Ha a bizottság,a képviselő-testület határozattal lezárja a
vitát, a napirendet akkor nem annak a folytatása ha a
levezető elnök ugyanazon tárgykörben bárkinek szót ad
„vélemény-nyilvánításra”? A képviselő-testület, a bizottság
határozata kötelező erejű-e a levezető elnökre?” tárgyú
interpellációjára adott polgármesteri választ elfogadta.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Interpellációs kérdések:
MUCSI ANDRÁS képviselő: A mezőgazdasági forgalom az Irányi utca Fábián utca Móricz
Zsigmond utca felé van elterelve. A fák pedig nagyon belógnak. Ezek a fák károkat is
okoznak. Kéri, hogy nézzék meg annak lehetőségét, hogy hogyan lehet ezeket úgy
visszagallyazni, hogy ne okozzanak problémát.
DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Írásban nyújtja be kérdéseit.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A közérdekű adatszolgáltatásról kell egy kimutatást készíteni
szeretné ezt megkapni. Tehát ki mikor kért adatot és mikor kaptak erre választ.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A városban a járdák mentén el vannak hanyagolva a fák. A
műszaki osztálynak meg kellene határoznia valami olyan űrszelvényt amelyben biztonságosan
el lehessen járni. Kéri, hogy erre dolgozzanak ki javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Felhívja a képviselő társai figyelmét, hogy közelednek a
Madzagfalvi Napok, reméli minél többen kilátogatnak. 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

Tárnok Lászlóné
jegyző
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