JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. október 29-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, Rácz Attila, Dr. Seres
István, 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
Holopné Dr. Sztrein Beáta osztályvezető helyettes
Kálmán Tibor sportreferens
Sápi András intézményi referens
a Polgármesteri Hivatal munkatársai
meghívottak
Igazoltan távol: Barkász Sándor, Koppné Dr. Hajdu Anikó később érkezett
Az ülés kezdésének időpontja:

15.38 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 12-én
megtartott ülésén hozott határozatában - a hatályos magyar törvények által előírt
kötelezettségének eleget téve - kimondta Szalai László képviselő méltatlanságát. A képviselő
élt a törvényben biztosított jogával, mely szerint a határozat kézhezvételét követő 8 napon
belül - jogszabálysértésre hivatkozással - felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a gyulai
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. A bíróság 2015. október 9-én meghozott
végzésében a kérelmező - Szalai László képviselő - kérelmét elutasította, a Képviselő-testület
határozatát hatályban tartotta, így a képviselő vonatkozásában kimondásra került a
méltatlanság fennállása, amely a képviselői jogviszony megszűnését vonja maga után. A
bíróság végzése ellen további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel válik jogerőssé. A
betöltetlen listás képviselői mandátumról a párt bejelentése alapján - a kompenzációs listán
szereplő jelöltek közül (Szabó Gábor, Dr. Gosztolya Ferenc, Takács János Gábor, Molnár
Gábor Zsolt, Gál Béla, Dr. Rácz László, Szalai Ádám) - dönt a helyi választási bizottság.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11 képviselőből 8
képviselő jelen van.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A IV/12. „Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázatok
értékelése” sorszámú előterjesztés esetén zárt ülést javasol Szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület 8 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
412/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a IV/12. „Vállalkozói
Alap felhasználására érkezett pályázatok értékelése”
sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja a kipostázott meghívó szerint megtárgyalni a
napirendet.
Szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirend elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület 8 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
413/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2015. október 29-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. Nem képviselő bizottsági tagok lemondása és új tagok megválasztása
BIZOTTSÁGI TAGOK ESKÜTÉTELE
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Beszámoló a XVII. Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. A mezei őrszolgálatról szóló 5/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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4. A közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás
rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló
33/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV.

Egyéb előterjesztések
1. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti központ
létrehozása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3.

Helyi adórendeletek egységes szerkezetbe foglalása, 2016. évi adómértékek
meghatározása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

4.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap-és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

5. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

6. Működési céltartalék felhasználása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

7. Az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában feladat-ellátási szerződés
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Együttműködési megállapodás
Önkormányzati Társulással
Előterjesztő:

megkötése

a

Közép-Békési

Területfejlesztési

Izsó Gábor polgármester

9. Békési Református Egyházközséggel csereszerződés megkötése
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

10. Közétkeztetés versenyeztetése
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

11. Pályázat benyújtása I. világháborús emlékmű helyreállítására
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

12. Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázatok értékelése
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Közművesítési hozzájárulási kérelem elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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14. Szakember elhelyezési kérelem
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
V.

Bejelentések, interpellációk

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti dr. Csarnai Juditot a Békési Járási Hivatal vezetőjét,
akit felkér, hogy tartsa meg tájékoztatóját a járási hivatal működésével kapcsolatban. A
tájékoztató után megköszöni az eddigi eredményes munkát és további sikereket kíván.
RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy valamennyi eddigi funkció egy helyre kerül akkor a
nem használt ingatlanokat az önkormányzat visszakapja?
DR.CSARNAI JUDIT hivatalvezető: Erre jelenleg nem tud konkrét választ adni. Reméli,
hogy minél több minden be tud kerülni a Kossuth u. 4. szám alá. A teljes hivatalt viszont nem
fogják tudni átköltöztetni. Ez a kérdés még mérlegelés alatt van.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A napirendek megtárgyalása előtt két köszönő levelet kíván
felolvasni, amelyet a képviselő-testületnek címeztek, a testvértelepülések polgármesterei.
(A levelek a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Elmondja, hogy a dr. Hepp iskola a
Határtalanul program keretében Gyergyószentmiklósra adta be a pályázatát. A pályázat
sikeres volt és nyert. Az október 6-i ünnepséget nagyon szépen megszervezte a Városvédő
egyesület. Büszkék lehetnek arra, hogy a Református gimnázium akkreditált tehetségpont lett.
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. (Koppné
Dr. hajdu Anikó megérkezett az üléstterembe.)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
414/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

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

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
415/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének fontosabb
jogszabályi változásokról

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
416/2015. (X. 29.) 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
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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
417/2015. (X. 29.) 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
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
418/2015. (X. 29.) 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:

Nem képviselő bizottsági tagok lemondása és új tagok
megválasztása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti Kiskovács Károlyt, aki vállalta, hogy az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságban dolgozzon. Köszönti Csurka Pétert, aki
vállalta, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságban dolgozzon. Valamint Hévizi
Andrást aki, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságban dolgozott eddig
most azonban a Pénzügyi Bizottságban folytatja munkáját.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő: Kérése, hogy a határozati javaslat pontjairól külön-külön
szavazzanak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő. (Balázs
László nem vesz részt a szavazásban)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
419/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi Varga Emília nem képviselő oktatási,
kulturális és sport bizottsági tag lemondását 2015. október
01-i hatállyal, helyére Csurka Pétert (5630 Békés, Zöldfa
utca 15. szám alatti lakos) választja 2015. november 01jétől a jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának
hátralévő idejére az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
nem képviselő tagjának.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő. (Balázs
László nem vesz részt a szavazásban)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
420/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.
04.) önkormányzati rendelet 2. Függelékének 3. pontjában
Varga Emília nevét 2015. november 01-jei hatállyal Csurka
Péter nevére módosítja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontját.
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
421/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi Ásós Géza nem képviselő pénzügyi
bizottsági tag lemondását 2015. október 19-i hatállyal,
helyére Hévízi Andrást (5630 Békés, Szamos utca 1. szám
alatti lakos) választja 2015. november 01-jétől a jelenlegi
Képviselő-testület megbízatásának hátralévő idejére a
Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a határozati javaslat 4. pontját.
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
422/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.
04.) önkormányzati rendelet 2. Függelékének 2. pontjában
Ásós Géza nevét 2015. november 01-jei hatállyal Hévízi
András nevére módosítja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a határozati javaslat 5. pontját.
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
423/2015. (X. 29.) határozata:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv.
58. § (2) bekezdése alapján Hévízi András nem képviselő
bizottsági tag helyére Kiskovács Károlyt választja meg
2015. november 01-jétől a jelenlegi Képviselő-testület
megbízatásának hátralévő idejére az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő
tagjának.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a határozati javaslat 6. pontját.
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
424/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.
04.) önkormányzati rendelet 2. Függelékének 1. pontjában
Hévízi András nevét 2015. november 01-jei hatállyal
Kiskovács Károly nevére módosítja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat az
eskütételre fáradjanak előre. Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel időtartamára mindenki
álljon fel.
Kérem, hogy mondják utánam az esküszöveget.
ESKÜSZÖVEG:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; BIZOTTSÁGI TAGSÁGI tisztségemből eredő feladataimat
a BÉKÉS VÁROS fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az esküokmány jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az eskütétel után átadja a nem képviselő bizottsági tagok
részére a megbízóleveleket.
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NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a XVII.
lebonyolításáról

Madzagfalvi

Napok

rendezvény

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a helyi értékekre helyezték a hangsúlyt. A
rendezvényszerkezet is ezt tükrözte. Két napos volt a rendezvény. Szombaton került
megrendezésre a tűzijáték. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy legtöbben a kétnaposra zsugorodott programot
kifogásolták. A szombat esti tűzijátékot meg kell tartani. A jövőben a vasárnap délelőttöt még
a program részévé kellene tenni. Az esti koncertek nem igazán szolgálták ki a széles körű
igényeket. Az igazi sztárvendégek az idén elmaradtak. Megköszöni az elvégzett munkát
ebben a nehéz időszakban is.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy minden pénz kérdése. Ettől függ hány napos
lehet a rendezvény, illetve milyen zenekart tudnak meghívni. A rendezvény Békés város
apraját, nagyját megmozgatta. Nagyon sokan kilátogattak. Véleménye szerint az irány az jó.
Gratulál a rendezvény szervezőinek. Majdnem minden eseményen jelen tudott lenni.
RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy a fesztivál időpontját is jó lenne átgondolni. Ez az
időpont semmilyen városi eseményhez nem kötődik. Meg kellene nézni, hogy augusztus 20hoz lehetne-e kötni az eseményt. Vagy valami más városi eseményhez. Ezeket csak
gondolatébresztőként kívánta elmondani. Ez az időpont még időjárás szempontjából is eléggé
rizikós.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A Rácz Attila képviselő úr által elmondottakat érdemes megfontolni. Azért lett a
rendezvény erre az időpontra téve, mert ekkor már a városi intézményeket is be tudják vonni a
rendezvénybe. Ez az időpont pedig nem ütközik más városok rendezvényeivel.
DR. SERES ISTVÁN képviselő: javasolta volna ő maga is az augusztus végi időpontot,
azonban Mucsi András képviselő társa meggyőzte őt. A rendezvény fellépőivel ő maga sem
volt elégedett. Az esti fellépők sokaknak nem tetszettek.
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
425/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
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Központ XVII. Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról
szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
A mezei őrszolgálatról szóló 5/2007. (II. 23.) 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 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2015. (XI. 02.)
önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról szóló 5/2007. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

A közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről,
a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások
közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. 1.) 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: Ez az előterjesztés segíthet abban, hogy elkerüljék azt, hogy minden ingatlanon 6-8
emléktábla legyen. A rendeletben pontosan szabályozva vannak a kihelyezés feltételei. A
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy nem érti az előterjesztést. Nem érti, miről szól. A
képviselő-testület elé nem érkezett kérés, hol akadt ez el. Ennek a jognak a képviselő-testület
a birtokosa, nem egy önkormányzati dolgozó. Hol van az a kérés, amely bármilyen nemű
emléktábla avatással kapcsolatos kérés fogalmazódik meg. Erről a képviselő-testületnek kell
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döntenie. Nem tudja ki kinek akart emléktáblát állítani. Erről a képviselő-testületnek kellett
volna döntenie. Kérdése, hogy ki a felelős ebben?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem került a kérelem beterjesztésre, csak beszélgetés volt
ebben a kérdésben. Akkor merült fel, hogy szabályozni kellene az emléktábla kihelyezésének
időpontját. Hivatalos kérelem nem került beterjesztésre. Valakinek a halála után csak 5 évvel
lehessen emléktáblát állítani. Itt a Mester Péter esetéről van szó. A városi főépítész is
ugyanezen az állásponton volt.
DR. SERES ISTVÁN képviselő: Fontosnak tartja az 5 éves korlát bevezetését. Lehetnek
olyan helyzetek, amikor ettől el lehet tekinteni, ez egy privát vélemény. Elmondja, hogy a
városban sok kopjafa van. Ezeket időszerű lenne karbantartani. A JOBBIK vállalna ilyen
feladatot. A faültetésen is örömmel fognak részt venni.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Rácz Attilának elmondja, hogy a zeneiskola kapcsán is felmerült emléktábla avatás.
Ezt egyeztették és aztán az épületen belül helyezték el.
RÁCZ ATTILA képviselő: Véleménye szerint nem kellene magukat ezzel bekorlátozni.
Széchenyi halála után Békés elsőnek nevezett el róla utcát. Ezzel magukat korlátoznák be. Így
ezt a gesztust már nem tudnák gyakorolni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az utóbbi időben nagyon sok emléktáblát avattak, ez is
indokolja a szabályozást.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Üdvözli dr. Seres István javaslatát, hogy a kopjafákra figyeljenek oda. Ezt anno
Mester Péter kezdeményezte. Sajnos romlik az állapotuk. Köszöni a felajánlást. A KDNP is
részt vesz ebben az akcióban. Figyeljenek oda az értékekre.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 7 igen 2 nem szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2015. (XI. 02.)
A KÖZTERÜLETEK, TELEPÜLÉSRÉSZEK ELNEVEZÉSÉRŐL, AZOK JELÖLÉSÉRŐL,
A HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL, VALAMINT A MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK
KÖZTERÜLETI ELHELYEZÉSÉRŐL szóló 33/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és
gyermekjóléti központ létrehozása

Írásos előterjesztés és kiegészítés 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. Bízik
abban, hogy az átállás zavartalan lesz. Szociális területen sajnos nagyon sok életszerűtlen
dolog jelent meg. Ezeket jelezni kell.
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
426/2015. (X. 29.) határozata:
I.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békés város közigazgatási területén alapellátásként nyújtott
családsegítésés külön gyermekjóléti szolgálat
feladatellátás szervezetét összevonja „Családsegítő- és
Gyermekjóléti Központ” elnevezéssel, és 2016. január 1.
napjával a feladatellátás módjaként az általa alapított, a
Békési
Kistérségi
Intézményfenntartó
Társulás
fenntartásába adott Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központba való integrálását mondja ki, szakmailag és
szervezetileg önálló, a szociális intézményen belül külön
intézményegységként való működtetéssel, járási székhely
településként eljárva.
II. Békés Város Önkormányzata Képviselő testülete
alapítói jogkörében eljárva a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ alapító okiratát az 1. melléklet szerint
módosítja, egységes szerkezetű alapító okiratát a 2.
melléklet szerint adja ki.
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtása
érdekében szükséges intézkedések megtételére és
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:
NAPIREND TÁRGYA:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Járási hivatal
módosítása

kialakításához

kapcsolódó

megállapodás

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 elfogadni a határozatot.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
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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
427/2015. (X. 29.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét - a határozat 1. mellékletét
képező, a Békés Megyei Kormányhivatallal 2013. január
31. napján megkötött - üzemeltetési megállapodás közös
megegyezéssel történő megszüntetésének aláírására.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét - a határozat 2. mellékletét
képező, a Békés Megyei Kormányhivatallal 2012. október
30. napján megkötött - a Járási hivatal kialakításához
kapcsolódó megállapodás módosításának az aláírására,
valamint az egyéb szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Helyi adórendeletek egységes szerkezetbe foglalása, 2016. évi
adómértékek meghatározása

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 megvan az új egységes szerkezetbe foglalt adórendelet. Ahogy megígérték
jelentős mértékben csökken a kommunális adó.
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 rendelet tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 6 igen 3 nem szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2015. (XI. 02.)
önkormányzati rendelete
a hel yi adókról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
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NAPIREND TÁRGYA:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális alap-és szakosított
ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (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. A
lakosság részére elég jelentős szociális támogatások állnak rendelkezésre. Használják ki
ezeket a lehetőségeket. Amennyiben nem tudják a forrásokat kiosztani akkor is figyelni kell
arra, hogy a lakosságnál maradhassanak ezek a források. A lakossági szemétszállítási
díjtámogatás lakásonként 2000 Ft. Így az utolsó negyedévre már nem kell, fizessenek.
Megköszöni a polgármesteri hivatal munkáját.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
RÁCZ ATTILA képviselő: Elmondja, hogy ez nem a lakosság terheinek a csökkentése. Ez
csak a BKSZ Kft.-nek juttatott pénzösszeg. Az, hogy egy korábbi határozatban megterheljük
a lakosságot egy negyedévi szemétszállítási díjjal, majd ezt a következő hónapban átvállalja,
ez nem a lakosság terheinek a csökkentése. A lakosságnak ehhez semmi köze. A lakossághoz
egy fillér nem jut ebből. Ez csak egy pénzügyi machináció.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy ez egy jelentős pénzösszeg, ha nem az
önkormányzat, akkor a lakosság fizetné be a pénzt a BKSZ Kft.-nek. Egyértelműen a lakosság
terhei csökkennek.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Legtöbben a DAREH társulásában végzik a szemétszállítást. Mostani számítások
szerint ott olyan 27.000,- Forint körül alakul. Összeadva Békésen a szemétszállítási díjat és a
kommunális adót akkor sem éri el ezt az összeget. Tehát a lakosság terhei mindenképpen
csökkentek. Ez a pénz a lakosságnál marad.
RÁCZ ATTILA képviselő: A DAREH-ot példaként hozni jó, de a teljes környezetet elemezni
kellene ehhez. A két összeg nem összehasonlítható. A lakosság terheit a városvezetés
állapította meg. Most könnyíti a terheket elméletileg. Adminisztratív előbb megterhelték a
lakosságot majd most meg könnyitenek. Ez csak pénzutaztatás. Január elsejétől át kell
tekinteni a helyi adókat ebben egyetértenek, ezeket az adókat nem lehet külön kezelni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a BKSZ Kft. az önkormányzaté. Az
önkormányzat pedig a lakosságé. A lakosságot szeretnék kiszolgálni. A kommunális adóból
nem jön be annyi forrás, ami fedezi a szemétszállítást. Ezt már nagyon sokszor elmondták.
Megyei szinten a közterhek tekintetében Békés az alsó harmadban található. Nagyon fontos
dolog, hogy a város működőképes maradjon.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Elmondja, hogy a lakosságnak nem kell 2000 forintot
kifizetnie. Az önkormányzati Kft. pedig biztos bevételhez jut. Ez ilyen egyszerű.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 6 igen 3 nem szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2015. (XI. 02.) önkormányzati rendelete
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.
NAPIREND TÁRGYA:

Az Önkormányzat 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. Az
egészségügyben nagyon fontos, hogy megfelelően tudjanak jutalmazni az alacsony bérezés
miatt. Az intézmény jól gazdálkodik. Bízik abban, hogy az egészségügyi dolgozók bérezése is
rendeződni fog.
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 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
47/2015. (XI. 02.)
önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 8/2015. (II.26.) rendeletének módosításról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Működési céltartalék felhasználása

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 a határozati javaslatot.
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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
428/2015. (X. 29.) határozata:
1.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy Békés város Önkormányzatánál és az
intézményekben ténylegesen foglalkoztatott 221 fő
munkavállaló számára egyszeri bruttó 50.000 Ft
bérkiegészítés kifizetését biztosítja 2015. november 30-ig,
az alábbiak szerinti átcsoportosítás és pótelőirányzatok
biztosításával:
Önkormányzat
Ft előirányzat átcsoportosítás
Polgármesteri Hivatal
pótelőirányzat

10 fő után
57 fő után

635.000

3.619.500 Ft

Gyógyászat és Gyógyfürdő
Ft pótelőirányzat

14 fő után

Városgondnokság
Ft pótelőirányzat

55 fő után 3.492.500

Kulturális Központ
Ft pótelőirányzat

25 fő után 1.587.500

Könyvtár
Ft pótelőirányzat

11 fő után

698.500

Múzeum
Ft pótelőirányzat

8 fő után

381.000

Költségvetési Iroda
Ft pótelőirányzat

6 fő után

398.000

Óvoda és Bölcsőde
Ft pótelőirányzat

889.000

35 fő után 2.222.500

2.
A bérkiegészítés és járulékaihoz szükséges 13.907
EFt forrást a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.
26.) rendelet 5. mellékelt működési céltartalékok I.5.
sorából előirányzat átcsoportosítással biztosítja.
3.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
vállalkozói alap keretét 700 EFt-tal megnöveli. A
szükséges előirányzatot a 2015. évi költségvetésről szóló
8/2015. (II. 26.) rendelet 5. mellékelt működési
céltartalékok I. 5. sorából átcsoportosítással biztosítja.
4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön keretét 3.000
EFt-tal megnöveli. A szükséges előirányzatot a 2015. évi
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költségvetésről szóló 8/ 2015. (II. 26.) rendelet 5.
mellékelt
működési
céltartalékok
I.5.
sorából
átcsoportosítással biztosítja.
5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Jegyzőt, hogy a 2. pontban meghatározott
előirányzat átcsoportosítás 2015. évi költségvetési
rendeleten történő átvezetése érdekében, Békés Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.
(II. 26.) rendelet módosítás tervezetét készítse elő és
terjessze a Képviselő-testület elé a Békés Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetésének IV. negyedévi
rendelet módosításakor.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában
feladat-ellátási szerződés módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett 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
429/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
mellékletét képező, az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet
vonatkozásában - személyes feladat-ellátási kötelezettség
változása miatt - a feladat-ellátási szerződés módosításához
hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési
Területfejlesztési Önkormányzati Társulással

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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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
430/2015. (X. 29.) határozata:
I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) Társulási Tanácsának,
hogy alakítson ki a társuláson belül egy munkaszervezetet,
amely alkalmas a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásával
megvalósuló projektek esetében a projektmenedzsment
keretében szakértői szolgáltatás ellátására és más szakértői
szolgáltatások nyújtására az egyes partneri önkormányzatoknak.
Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieket a Társulási
Tanács előtt képviselje.
II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) a 2014-2020-as
programozási időszak pályázatainak megvalósításában történő
együttműködésről szóló megállapodást a határozat melléklete
szerint elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Békési
Református
megkötése

Egyházközséggel

csereszerződés

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 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:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
431/2015. (X. 29.) határozata:
I.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az
önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011 (VIII. 26.)
önkormányzati rendelet 49. § (1)-(4) bekezdései alapján
értékesíti a Békés Város Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló, Békés, Petőfi u. 15. szám alatti, kivett
lakóház, udvar megnevezésű, 795 helyrajzi számú
ingatlant, 7.200.000,- Ft azaz hétmillió-kettőszázezer forint
forgalmi értéken, valamint a Békés, Fáy u. 11. 4/34. szám
alatti lakás megnevezésű, 2275/A/34 helyrajzi számú,
ingatlant, 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint forgalmi
értéken a Békési Református Egyházközség (5630 Békés
Széchenyi tér 21. képviseli: Katona Gyula Esperes) részére.
II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011 (VIII. 26.)
önkormányzati rendelet 49. § (5) bekezdése alapján az
árveréstől minősített többségű döntéssel felmentést ad.
III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
adásvétel kapcsán csereingatlanként elfogadja a Békési
Református Egyházközség kizárólagos tulajdonát képező,
kivett általános iskola megnevezésű 3258 helyrajzi számú,
természetben a 5630 Békés Csabai u. 42. szám alatti
ingatlant 8600.000,- Ft, azaz nyolcmillió-hatszázezer forint
forgalmi értéken, azzal, hogy a fennmaradó vételár
különbözetet, 4.600.000,- Ft, azaz négymillió-hatszázezer
forintot az Egyház egy összegben a szerződés aláírásától
számított 60 napon belül megfizeti.
IV. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok
megtételére, szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Közétkeztetés versenyeztetése

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 5 igen 3 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
432/2015. (X. 29.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
közétkeztetés ellátására közbeszerzési eljárást ír ki.
2. Felhatalmazza polgármesterét, hogy a közbeszerzési
eljárásban a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.
Határidő: Értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
NAPIREND TÁRGYA:

Pályázat
benyújtása
helyreállítására

I.

világháborús

emlékmű

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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
433/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az első
világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából
meghirdetett az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására
3.500.000 Ft összköltségben, amelyből 2.000.000,- Ft
támogatás, 1.500.000 Ft saját erő, melynek fedezete a tarhosi
ingatlaneladások bevételeiből származó elkülönített fejlesztési
forrás.
Határidő: Értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 413/2015. (X. 29.)
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.
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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: Mivel Szalai László már nem képviselő ezért a képviselőtestület dönt, hogy elfogadja-e a V/1. interpellációs választ.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a
választ.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 6 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
440/2015. (X. 29.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
Szalai
László
képviselőnek adott V/1. interpellációs választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Rácz Attila képviselőt, hogy elfogadja-e a V/2.
választ?
RÁCZ ATTILA képviselő: Az egyes kérdésre a választ elfogadja. A kettes kérdésre adott
választ nem tudja elfogadni.
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:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
441/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete Rácz Attila képviselőnek
adott V/2. interpellációs 2. kérdésre adott választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi dr. Seres István képviselőt, hogy elfogadja-e a V/3.
választ?
DR. SERES ISTVÁN képviselő: A kérdésre adott választ elfogadja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Rácz Attila képviselőt, hogy elfogadja-e a V/4.
választ?
RÁCZ ATTILA képviselő: A kérdésre adott választ nem tudja elfogadni. Kérdése, hogy ezek
a számlák mikor lettek érkeztetve? Mikor lett kiállítva a számla és addig hol volt? Tehát 2015.
május hónapig hol volt?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő úr nem fogadta el a 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
442/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete Rácz Attila képviselőnek
adott V/4. interpellációs választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel Szalai László már nem képviselő ezért a képviselőtestület dönt, hogy elfogadja-e a V/5. interpellációs választ.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a
választ.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 6 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
443/2015. (X. 29.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
Szalai
László
képviselőnek adott V/5. interpellációs választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselőt, hogy
elfogadja-e a V/6. választ?
KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A negyedik kérdésre nem tudja elfogadni a
választ.
23

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel a képviselő asszony nem fogadta el a 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
444/2015. (X. 29.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete Koppné Dr. Hajdu Anikó
képviselőnek adott V/6/4. kérdésre adott interpellációs
választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel Szalai László már nem képviselő ezért a képviselőtestület dönt, hogy elfogadja-e a V/7. interpellációs választ.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a
választ.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő.
A képviselő-testület 6 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
445/2015. (X. 29.) határozata:
Békés
Város
Képviselő-testülete
Szalai
László
képviselőnek adott V/7. interpellációs választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Interpellációs kérdések:
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Garbai Gábor beadott kérelmével kapcsolatban
szeretne szólni. Szeretne köszönetet mondani Dr. Farkas Istvánnak, aki évtizedekig dolgozott
becsülettel a városban. Szolgálta a város egészségének megőrzését. A Békési Orvosi Kamara
megalapítója volt. Köszönjük szépen a munkáját.
RÁCZ ATTILA képviselő: A szemétszállító edényeket a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. szerezte
be Gödről. Ő maga a kukák egyedi árára kíváncsi. Önköltségi áron történik az értékesítése ez
szerepel az anyagban. Ezeknek a kukáknak a beszerzési árát ha leosztjuk darabszámra akkor
ez mekkora összeg? Konkrétan az összegre kíváncsi. Ezek a kukák 1996-98-as gyártásúak.
Lassan a lebomlási idejük is itt van, értéket tehát nem képviselnek. A lakosság most 6.600,ft-ért vásárolhatja meg ezeket. Cserére a lakosok vittek be nagyobb méretű edényeket, de nem
fogadták el csak a kerekes kivitelűeket. Ezen kukák beszerzései ár véleménye szerint jóval
alacsonyabb, hiszen már nagyon régiek. Konkrét árakra adatokra kíváncsi.
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KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ képviselő: A Vadvirág utca végig nagyon kátyús. Kéri, hogy
a műszaki osztály ebben intézkedjen. A Bihari utca Berény felé eső végén mély kátyúk
találhatóak. Ezeket hidegaszfalttal fel kellene tölteni. Megköszöni a műszaki osztálynak, hogy
a 470.-es főúton felfestették a burkolatjeleket. A háztartások vegyes tüzelésű kazánjaival
kapcsolatban fel kellene hívni a lakosság figyelmét arra, hogy a veszélyes anyagokat tilos
égetni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a
hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület nyilvános ülését befejezettnek nyilvánítja.
K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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