JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli
nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna,
Balázs László, Mucsi András, Barkász Sándor, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Dr.
Seres István, Szalai László képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Juhász Csilla jogász
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Sápi András intézményi referens
a Polgármesteri Hivatal munkatársai
meghívottak
Igazoltan távol: Pásztor János képviselő, Rácz Attila képviselő később érkezett az ülésre
Az ülés kezdésének időpontja:

16.27 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.
Javasolja, hogy a 4. „A Békés, Rákóczi u. 3. szám alatti iroda bérletére vonatkozó kérelem”
tárgyú előterjesztést, zárt ülésen tárgyalják.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő 4. „A Békés,
Rákóczi u. 3. szám alatti iroda bérletére vonatkozó kérelem” tárgyú előterjesztés zárt ülésen
történő tárgyalását.
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
355/2015. (IX. 22.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a meghívóban szereplő 4.
„A Békés, Rákóczi u. 3. szám alatti iroda bérletére
vonatkozó kérelem” tárgyú előterjesztést zárt ülésen
tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: Az SZMSZ 5. §.-ban az található, hogy a
rendkívüli képviselő-testületi ülés okát meg kell jelölni. Ezt nem találta meg az
előterjesztésekben. A soros ülést pedig a hónap utolsó csütörtöki napjára kell összehívni.
Egyik előterjesztés sem indokolja, hogy ma kelljen ülésezzenek. Figyelmetlenségnek illetve
szándékosságnak tartja, hogy semmilyen módon nem kapott értesítést az ülés időpontjának
megváltoztatásáról. Az érdemi munkavégzéshez ennyi segítséget megérdemeltek volna.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A meghívón szerepel az ülés összehívásának oka. Szeptember
24-én pedig a Szeged-Csanád Megyei Püspök meghívására Szegedre kell utazzanak
többüknek ezért kellett új időpontot keresni.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A hetedik napirendnél kérdést interpellációt kíván majd
beterjeszteni. Az SZMSZ 9. §. (2) értelmében kezdeményezi, hogy a képviselő-testület vegye
napirendre a 32/2014. (XI.24) sorszámú Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet
módosítását. Álláspontja szerint a városvezetés 2015. január elsején törvénysértő módon
vezette be a magánszemélyek lakáscélú építményadóját és júniusban sem a jogszabályoknak
megfelelően mentesítette a lakókat. Ez a törvénysértés közel egy éve fennáll. A szükséges
lépéseket a városvezetés nem tette meg. A kormányhivatal 2015. 06.23-án kelt
állásfoglalásában leírta, hogy a sürgősségi indítvánnyal előterjesztett javaslat tárgyalásának
nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése. Erről névszerinti szavazást kér.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a meghívóban nem szereplő 6.
„Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének támogatása” tárgyú előterjesztés napirendre vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő (Rácz
Attila megérkezett az ülésterembe)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
356/2015. (IX. 22.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a meghívóban 6.
„Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása” tárgyú
előterjesztést napirendre vette.
Határidő: azonnal
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: A bejelentések között lehet interpellációt benyújtani ennek
nincsen akadálya, harminc napon belül meg fogja kapni a választ. A módosító indítványt
polgármester úr fel fogja tenni szavazásra. Ismételten elmondom, hogy rendelet módosításról
van szó, amihez igen is szükséges a hivatali munkatársak bevonása. Ebben nem értenek egyet,
kár vitát nyitni. A kormányhivatallal a hivatal is egyeztet nem csak képviselő úr. Év végéig be
lesz terjesztve az új egységes adórendelet.
RÁCZ ATTILA képviselő: Képviselő társa már elmondta, a problémákat az ülés
összehívásával kapcsolatban. Annyiban egészítené ki ezt, hogy sokan az utolsó pillanatban
kapták meg a meghívókat de volt olyan aki egyáltalán nem kapta meg a meghívóját. Pl.:
Városi televízió. Döntés született arról, hogy minden képviselő-testületi ülés közvetítve lesz.
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Amikor egy olyan fontos témáról tárgyalnak, mint a szemétszállítással kapcsolatban
bevezetett díj akkor a lakosságot tájékoztatni kell.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Idézni szeretne a kormányhivatal leveléből. Ha a javaslatot tevő
képviselő szövegszerű módosító javaslatot fogalmaz meg, akkor az ülést vezető polgármester
a szavazást megelőzően az elhangzott módosító javaslatot illetve ha az indokolt az eredeti
javaslatot egyben megfogalmazva ismerteti. Ismertetni kell tehát az általa elmondottakat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti Szalai László javaslatát mely szerint: A 32/2014. (XI.
24.) számú 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, gépjárműtároló.
Az Ör. kiegészül az alábbi 5/A §-ssal
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 terheli.
Záró rendelkezések
… §. E rendelet 2015. október 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01.
napjától kell alkalmazni.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy Szalai László képviselő úr névszerinti
szavazást kért a felolvasott önkormányzati rendelet módosításáról.
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: 10 fő.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: nem
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: nem
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: nem
IZSÓ GÁBOR polgármester: nem
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: igen
MUCSI ANDRÁS képviselő: nem
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: nem
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RÁCZ ATTILA képviselő: igen
DR. SERES ISTVÁN képviselő: tartózkodás
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: igen
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen 6 nem 1
tartózkodó szavazatot hozott.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a szavazás eredményét.
A képviselő-testület 3 igen 6 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
357/2015. (IX. 22.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szalai László azon rendelet módosítását
mely szerint: „A 32/2014. (XI. 24.) számú 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, gépjárműtároló.
Az Ör. kiegészül az alábbi 5/A §-ssal
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 terheli.
Záró rendelkezések
… §. E rendelet 2015. október 01. napján lép hatályba,
rendelkezéseit 2015. január 01. napjától kell alkalmazni. „
nem támogatta.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti Szalai László határozati javaslatát mely szerint:
„Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
magánszemélyek lakáscélú építményadóját a választási ciklus ideje alatt nem fogja
bevezetni.”
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy Szalai László képviselő úr névszerinti
szavazást kért a felolvasott határozati javaslatról.
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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: 10 fő.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: nem
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: nem
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: nem
IZSÓ GÁBOR polgármester: nem
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: igen
MUCSI ANDRÁS képviselő: nem
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: nem
RÁCZ ATTILA képviselő: igen
DR. SERES ISTVÁN képviselő: igen
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: igen
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen 6 nem
szavazatot hozott.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a szavazás eredményét.
A képviselő-testület 4 igen 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
358/2015. (IX. 22.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szalai László
azon rendelet módosítását mely szerint: „Békés Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a magánszemélye lakáscélú építményadóját a
választási ciklus ideje alatt nem fogja bevezetni.”
nem támogatta.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

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:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
359/2015. (IX. 22.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2015. szeptember 22-i
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIRENDI PONTOK:
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

2. Településfejlesztési dokumentumok elfogadása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

3. Uszoda energetikai korszerűsítése
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

4. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai
saját forrás kiegészítésének támogatása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

5. A Békés, Rákóczi u. 3. szám alatti iroda bérletére vonatkozó
kérelem
zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

6. Bírósági ülnökök megválasztása
zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

7. Bejelentések
NAPIREND TÁRGYA:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III.
28.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő:Meg lehet sértődni azon amit a városvezetés csinál. Véleménye
szerint pofa kell ahhoz amit a város lakóival az elmúlt egy évben műveltek. A választások
előtt nem ezt ígérték. Idézne a Jobboldali Összefogás szórólapjáról. „Jövőre végre
csökkenteni tudjuk a kommunális adót úgy, hogy a forrásaink nem csökkennek.” Ez nem igaz
ez nem így történt. A békésiek terheit folyamatosan növelni akarják. Azért akarták bevezetni
az építményadót mert nincs pénz a pályázatokra. Ebben sem mondtak igazat. Volt pénz
bőven, mert pályázatokra nem kellett. Soha ilyen kevés pénzt nem nyert a város, mint ebben
az évben. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen úgy döntött a többség, hogy a polgármester úr
50 millió ft értékben vásárolhat földet. Ezek szerint tehát van pénz. A lakosság tiltakozására
6

vissza akarták vonni az építményadót de törvényesen ezt sem sikerült megoldani. Erről szólt
az előző szavazás is. A kommunális adót 2015. II. félévére is beszedték, de emellett még az
utolsó három hónapra még szemétszállítási díjat is fizettetni akarnak a lakossággal. Ez, ez évi
költsége a lakosságnak. A lakosságnak lenne joga megsértődni azon amit a városvezetés
művel velük. Pataki István idejében 5000 ft volt a kommunális adó és nem kellett
szemétszállítási díjat fizetni. A mostani vezetés ezt a négyszeresére emelte fel ezt az adót.
Pataki István nem csak szavakban dolgozott a Békésiekért. Mindig a csökkentés lehetőségét
kereste és a város akkor is fejlődött. Soha sem azt nézte, hogyan tudná a saját zsebeit
megtömni. Nem igaz az az állítás, ami az előterjesztésben le van írva, hogy Békés Megyében
Békésen vállalta át a legtovább a szemétszállítási díjat az önkormányzat, hiszen ezt a
lakosságtól beszedett kommunális adóból fizették. Pénzügyi Bizottsági ülésen erről elmondta
már a véleményét. Egy településen sincsen a szemétszállítási díj mellett kommunális adó, ha
ezt a kettőt összeadjuk, akkor Békésen a legmagasabb ez a díj. Több pénzt akar a vezetés
elvenni a lakosságtól, mint amibe ez a szolgáltatás kerül. A következő évben 47 millió
forintot akarnak beszedni ezen a néven. Az építményadó visszavonását anno azzal indokolták,
hogy nem lett megállapítva központilag a szemétszállítási díj, akkor most ezek szerint
meglesz. Akkor újra bevezetésre kerül az építményadó? Jó lenne erről beszélni. A
kommunális adó és a szemétszállítási díj együtt több mint a szemétszállítás költsége.
RÁCZ ATTILA képviselő: Valóban a Pénzügyi Bizottságon hosszasan beszéltek erről az
anyagról. Továbbra is azt gondolja, hogy év végén három hónapra megsarcolni a lakosságot,
úgy, hogy van éves költségvetés ezt nem tartja szerencsésnek. Együtt kell tárgyalni a
szemétszállítási díjat a kommunális adóval. Egységes adórendeletet kell alkotni, aminek része
lehet a szemétszállítási díj is. Nem az év utolsó három hónapjában kell bevezetni, ennek rossz
üzenete van. Semmi képen sem támogatják ezt a javaslatot. Így nem lehet még azt sem tudni,
hogy mi indokolja. Van egy vállalkozása az önkormányzatnak a BKSZ Kft. amely a
szemétszállítást végzi. A szolgáltatási területe nem csak Békésre vonatkozik. Miért a
Békésieknek kell a vállalkozás díját vállalni. A Francia áramszolgáltató pont fordítva
működik. A magyaroktól beszedett díjakból fizeti a franciák fogyasztását. Át kellene
világítani ezt a céget. Mennyi pénzt tett ebbe az önkormányzat, mennyibe is került ez
valójában. Nagyjából a fele lenne a díj ha nem lenne lerakási költség. Úgy kellene
gazdálkodnia ennek a cégnek, hogy a város lakóinak a terhei ne növekedjenek.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Felolvassa a módosító javaslatát mely szerint „Békés Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évre nem vezeti be a lakosságot érintő
hulladékszállítási díjat.
A 2015. novemberi képviselő-testületi ülése megvizsgálja a kommunális adó és a
hulladékszállítási díj együttes hatását.”
Hulladékszállítási díj lakossági kötelezettség hatályban maradása esetén javaslom a 33/1995.
(XII. 21.) számú A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítását. Az
alábbiak szerint: ” 4. §. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke az 1. §-ban
meghatározott adótárgyaként, illetve lakásbérleti jogonként évi 10.000 Ft.”
A javaslata tehát két részből áll. Az egyik, hogy ne kerüljön bevezetésre a szemétszállítási díj,
a másik pedig, hogy együttesen vizsgálják meg az adók hatását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a két említett dolognak semmi köze
egymáshoz, hiszen az egyik egy szolgáltatás, az adó pedig adó. A kommunális adót felül
fogják vizsgálni. A szemétszállításra beszedett összeget látni kell, hogy az mire elegendő.
Most kerülnek bevezetésre az új kukák is. Év végére lehet látni az arányokat. A kommunális
adó mértéke jelenleg sem fedezi a szemétszállítás költségét. Amit Rácz Attila képviselő
elmondott a BKSZ Kft.-ről az egyszerűen nem igaz. Külön vannak kezelve a belső és külső
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szolgáltatások. Mindig is a békési lakosságot szolgálták. A következő évet stabil kiszámítható
alapokra kell helyezni. A költségeket fedezni kell.
DR. SERES ISTVÁN képviselő: Kérdése, hogy hová tűntek el a kihelyezett szelektív
hulladékgyűjtők?
ILLYÉS PÉTER ügyvezető: Kettő helyen szüntették meg a szelektív gyűjtő szigeteket.
Ezeken a helyeken azért szűnt meg mert sok volt az illegális hulladék elhelyezés körülötte,
illetve családi házas övezetben feküdt. A családi házakhoz pedig biztosítva van a szelektív
hulladékgyűjtő edényzet. A BKSZ Kft. hulladékgyűjtési havidíja az kevesebb most mint
2011-ben volt. Magyarán alacsonyabb díjon szolgáltatnak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy pontosan ezért lett létrehozva a Kft. Tehát a
remélt célt teljesítette is. A lerakási díj növekedett nem a szolgáltatás ára.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Az általa benyújtott javaslatokról névszerinti szavazást kér.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti Szalai László határozati javaslatát mely szerint:
„Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évre nem vezeti be a lakosságot
érintő hulladékszállítási díjat.”
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy Szalai László képviselő úr névszerinti
szavazást kért a felolvasott határozati javaslatról.
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: 10 fő.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: nem
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: nem
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: nem
IZSÓ GÁBOR polgármester: nem
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: igen
MUCSI ANDRÁS képviselő: nem
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: nem
RÁCZ ATTILA képviselő: igen
DR. SERES ISTVÁN képviselő: igen
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: igen
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen 6 nem
szavazatot hozott.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a szavazás eredményét.
A képviselő-testület 4 igen 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
360/2015. (IX. 22.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szalai László
azon rendelet módosítását mely szerint: „Békés Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évre nem vezeti
be a lakosságot érintő hulladékszállítási díjat.”
nem támogatta.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az eredeti rendelet tervezetet teszi fel
szavazásra.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: 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: 10 fő.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: igen
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: igen
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: igen
IZSÓ GÁBOR polgármester: igen
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: nem
MUCSI ANDRÁS képviselő: igen
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: igen
RÁCZ ATTILA képviselő: nem
DR. SERES ISTVÁN képviselő: nem
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: nem
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen 4 nem
szavazatot hozott.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a szavazás eredményét.
A képviselő-testület 6 igen 4 nem szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2015. (IX. 25.) r e n d e l e t e :
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI
KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti Szalai László határozati javaslatát mely szerint: „A
magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítását. Az alábbiak szerint: ” 4.
§. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke az 1. §-ban meghatározott
adótárgyaként, illetve lakásbérleti jogonként évi 10.000 Ft.”
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Elmondja, hogy Szalai László képviselő úr névszerinti
szavazást kért a felolvasott határozati javaslatról.
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: 10 fő.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: nem
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: nem
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: nem
IZSÓ GÁBOR polgármester: nem
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: igen
MUCSI ANDRÁS képviselő: nem
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: nem
RÁCZ ATTILA képviselő: igen
DR. SERES ISTVÁN képviselő: tartózkodás
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: igen
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen 6 nem 1
tartózkodó szavazatot hozott.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ismerteti a szavazás eredményét.
A képviselő-testület 3 igen 6 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
361/2015. (IX. 22.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szalai László
azon rendelet módosítását mely szerint: „A magánszemélyek
kommunális adójáról szóló rendelet módosítását. Az alábbiak
szerint: ” 4. §. A magánszemélyek kommunális adójának
mértéke az 1. §-ban meghatározott adótárgyaként, illetve
lakásbérleti jogonként évi 10.000 Ft.”
nem támogatta.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Településfejlesztési dokumentumok elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
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. (Koppné
Dr. Hajdu Anikó elhagyta az üléstermet.)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
362/2015. (IX. 22.) határozata:
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.) Kormányrendelet tartalmi követelményei szerint
elkészített, Belügyminisztérium által jóváhagyott Békés Város
Megalapozó Vizsgálata, Településfejlesztési Koncepciója (TFK)
és Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) című
dokumentumokat elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Uszoda energetikai korszerűsítése

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.
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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 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
363/2015. (IX. 22.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Környezet
és Energia Operatív Program KEOP-2015-4.10.0/U kódszámú
felhívásra „Békési uszoda energetikai korszerűsítése” címmel az
alábbiak szerint:
1.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 5630 Békés,
Kőrösi Csoma Sándor utca 14. szám
1.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi száma: 1265
1.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó
139.921.615,-Ft.
1.4. Az igényelt támogatás mértéke 80%, összege bruttó
111.937.292,-Ft
1.5. A saját erő mértéke 20%, összege bruttó 27.984.323,-Ft,
fedezete a tarhosi ingatlaneladások bevételeiből származó
elkülönített fejlesztési forrás.
2.
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a KEOP-2015-4.10.0/U
pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának
rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat
rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó
feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat képviseletében
aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
3.
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testület
felhatalmazza polgármesterét, hogy a KEOP-2015-4.10.0/U
pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat
megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához
szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.
Határidő:
Megvalósítási dokumentáció beadási határideje
2015. október 15.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

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.
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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 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
364/2015. (IX. 22.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzatok
és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének támogatására a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0024
azonosító számú fejlesztéssel. A BM EU önerő alapból igényelt
támogatás 21.788.773,-Ft, melyhez a szükséges önerőt
21.788.773,- Ft Békés Város Önkormányzata a költségvetési
rendeletének Európai Uniós támogatással megvalósuló
programok, fejlesztések, valamint projektekhez történő
hozzájárulások keretéből biztosítja.
Határidő:
Felelős:

pályázat hiánypótlására: 2015. szeptember 23.
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 359/2015. (IX. 22.)
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:
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy mivel a Gyergyószentmiklósi Polgármestert az
utóbbi időben meglehetősen meghurcolták javasolja a most kiosztott határozati javaslat
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
375/2015. (IX. 22.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezei
János
Urat,
testvérvárosának,
Gyergyószentmiklósnak
polgármesterét becsületes magyar embernek ismeri, ezért
életének e nehéz időszakában együttérzését és szolidaritását
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fejezi ki számára és jó egészséget, kitartást kíván neki a
továbbiakban is.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Interpellációs kérdések:
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy mikor lesz a következő soros képviselő-testületi
ülés? Az SZMSZ és az Mötv. lehetőséget biztosít rá, hogy a rendkívüli üléseken is kérdéseket
tegyen fel azért, hogy bevezesse ezt a szokást néhány kérdést feltenne. A képviselő-testület
szabályozta a lakott terület feletti drónhasználatot. Több panaszt kapott, hogy egyes
területeken drón repked. Többen ezt úgy érezték, hogy a magánszférájukat ez sérti. Kérdése,
hogy drónhasználatra adtak e ki engedélyt Békés belterületén? Kimondottan ez a Lánc utca
környéke. Ha adtak ki engedélyt milyen célból? Polgármester úrnak az SZMSZ 39. §. szerint
tájékoztatnia kell a képviselő-testületet ha bármilyen vizsgálat folyik. Az ÁNTSZ ellenőrizte
a hajléktalan szállót és az előírt feltételeket. Szeretné tudni miket tartalmazott az ellenőrzés.
Illetve polgármester úr ellenőrzi vagy ellenőrizteti a tárgyi feltételek meglétét. Az ÁNTSZ is
több mindent kifogásolt. Különös tekintettel a pályázatban vállalt feltételekre. A
közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban többen megkeresték, hogy kinek dolgoznak?
Az önkormányzatnak a BKSZ Kft.-nek, vagy egyéb vállalkozóknak? Szeretné tudni ez,
hogyan van szabályozva irányítva? Hogyan kötnek velük szerződést?
RÁCZ ATTILA képviselő: A nyilvánosság kizárása miatt interpellál. Ki a felelőse annak,
hogy a TV nem lett kiértesítve? Mert ha az a döntés, hogy a rendkívüli ülésekre nem hívnak
médiát, akkor abban az esetben ő maga fog biztosítani felvételi lehetőséget. A zöldhulladék
elszállításával kapcsolatban a Tél utcai, Rákóczi utcai valamint a Pacsirta és a Katona utcai
lakosok jelezték, hogy heteken keresztül nem vitték el a zöldhulladékot. Ilyen problémát
jeleztek-e a város más részeiről?
IZSÓ GÁBOR polgármester : Elmondja, hogy október elsején lesz a következő képviselőtestületi ülés.
K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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