JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. április 28-án 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, Koppné Dr.
Hajdú Anikó, Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Seres István képviselők
Kálmán Tibor alpolgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Tari Béla aljegyző
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Békés Tv
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Holopné Dr. Sztrein Beáta osztályvezető helyettes
Sápi András intézményi referens
a Polgármesteri Hivatal munkatársai
meghívottak
Igazoltan távol: Barkász Sándor később érkezett
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. A képviselő-testület
megkezdi a munkáját.
A képviselő-testület döntésétől függően zárt ülésen kell tárgyalni a IV/16. számú „PinceBorozó Plusz Kft kérelme a Vállalkozói Alap pályázat keretében nyújtott kamatmentes
kölcsön visszafizetésének ütemezésére” tárgyú előterjesztést. Javasolja az előterjesztést zárt
ülésen tárgyalni.
Mivel kérdés, észrevétel nincsen szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő
A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a IV/16. számú „PinceBorozó Plusz Kft kérelme a Vállalkozói Alap pályázat
keretében nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetésének
ütemezésére” tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja napirendre venni a meghívóban nem szereplő IV/20.
sorszámú „TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002 kódszámú pályázat hiánypótlása” tárgyú
előterjesztést az SZMSZ 10. §-a alapján.
Mivel kérdés, észrevétel nincsen szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő
A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete napirendre veszi a IV/20.
sorszámú „TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002 kódszámú
pályázat hiánypótlása” tárgyú előterjesztést.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja napirendről levenni további egyeztetések,
pontosítások és pénzügyi-gazdasági érdekeink megfelelő érvényesítése miatt, a meghívóban
szereplő IV/5. sorszámú „Telekhatár rendezési ügyek” tárgyú, valamint a IV/6. sorszámú
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért pályázat lezárása” tárgyú előterjesztéseket.
Mivel kérdés, észrevétel nincsen szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő
A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a IV/5. sorszámú
„Telekhatár rendezési ügyek” tárgyú, valamint a
IV/6.
sorszámú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért
pályázat lezárása” tárgyú előterjesztéseket napirendjéről
levette.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyalják
meg azzal az eltéréssel, hogy a IV/1. sorszámú (Nem képviselő Oktatási, Kulturális és Sport
bizottsági tag megválasztása), a III/1. sorszámú (Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről), a III/2. sorszámú (Beszámoló a Békési
Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről), és a IV/12. sorszámú (A Békés Városi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elhelyezési kérelme), valamint a IV/15. sorszámú (Kézilabda
munkacsarnok építéséhez tartalék terület kijelölése ) előterjesztéseket a Tájékoztatók előtt
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tárgyalják meg a nyilvános ülés elején. A IV/20. sorszámú előterjesztés (TOP-2.1.3-15-BS12016-00002 kódszámú pályázat hiánypótlása) a nyílt ülés végén kerül megtárgyalásra.
Zárt ülésen kell tárgyalni az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján a IV/15. – IV/17. sorszámú
előterjesztéseket.
Az elhangzott módosításokkal együtt szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő
A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2016. április 28-i ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Nem képviselő Oktatási, Kulturális és Sport bizottsági tag megválasztása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elhelyezési kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Kézilabda munkacsarnok építéséhez tartalék terület kijelölése
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 a 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 a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
teljesítéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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3. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2015. évi
költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Vállalkozói Alap 2016. évi pályázati felhívása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IV.

Egyéb előterjesztések
1. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011 (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Településszerkezeti terv jóváhagyása, Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Telekhatár rendezési ügyek
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

5. Belvízrendezés az élhetőbb településekért pályázat lezárása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

6. Gördülő fejlesztési tervben foglalt feladatok elvégzésére pénzügyi keret
biztosítása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

7. Reményhír intézmény óvodai pályázata
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

8. Oktatási ingatlanok használati szerződése
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

9. A Békési Tisza Kálmán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium igazgatói pályázatának véleményezése
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

10. Pályázat kiírása a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói álláshelyére
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

11. Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlésének 2016. április
12-i üléséről
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

12. Békés Airport üzletrész vétel
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

13. TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002 kódszámú pályázat hiánypótlása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester
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14. Pince-Borozó Plusz Kft kérelme a Vállalkozói Alap pályázat keretében nyújtott
kamatmentes kölcsön visszafizetésének ütemezésére
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

15. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

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

Izsó Gábor polgármester

17. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

Bejelentések, interpellációk
NAPIREND TÁRGYA:

Nem képviselő Oktatási, Kulturális és Sport bizottsági tag
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.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2016. (IV. 28.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján Csurka Péter nem
képviselő bizottsági tag megüresedett helyére Pataky
Attilánét (5630 Békés, Fábián utca 17. szám alatti lakos)
választja meg 2016. május 1-jétől a jelenlegi Képviselőtestület megbízatásának hátralévő idejére az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő tagjának.
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.
04.) önkormányzati rendelet 2. Függelékének 3. pontjában
Csurka Péter nevét 2016. május 1-jei hatállyal Pataky
Attiláné nevére módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel az eskütételre.
Felkéri Pataky Attilánét az eskütételre. Kéri, hogy az esküszöveget mondja utána. Az „Én”
szó után a saját nevét mondja!
ESKÜSZÖVEG:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése)
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.
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2015. évi tevékenységéről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megérkezett Barkász Sándor képviselő úr.
Köszönti Tóth Tibor dandártábornokot és Viczián György urat, Békéscsaba város
tűzoltóparancsnokát, valamint Zahorán György urat a békési önkormányzati tűzoltóság
parancsnokát.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Örül
annak, hogy az 50 órás közösségi szolgálatot a tűzoltóságnál is le lehet tölteni. Békésen kettő
tűzoltó egyesület van. A Hencz Antallal nagyon jó az együttműködés. A másik önkéntes
egyesülettel mi a helyzet? Ezt az egyesületet az önkormányzat ingyenes ingatlan használattal
is segíti. Szakmailag milyen az együttműködés ezzel az egyesülettel?
IZSÓ GÁBOR polgármester: A tárgyhoz kapcsolódóan várja a hozzászólásokat.
VICZIÁN GYÖRGY tűzoltóparancsnok: A közösségi szolgálat számukra is nagyon fontos,
évek óta élnek ezzel a lehetőséggel. Ezt az önkormányzati tűzoltóságnál is lehet teljesíteni. Az
önkéntesség támogatása egy nagyon fontos feladat. Minden önkéntes szervezettel igyekeznek
tartani a szakmai kapcsolatot. Legyen bármi a cél, csak látható legyen a működés. A Hencz
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Antal a tavalyi évben kezdett aktívabban működni, ekkor együttműködési megállapodást is
kötöttek. A másik Békésen működő egyesületről nincsen információja. A beszámolót szeretné
még kiegészíteni. A tavalyi év egy nyugodt év volt. A megelőzésre tudtak koncentrálni. Nem
voltak kiemelkedő események szerencsére. A szabadtéri tüzek esetében jelentősen
előreléptek. Téves riasztás is kevesebb érkezett. A működési területük 15 településből áll.
Békéscsabán évente több mint 300 esetük van. 2015-ben több volt a tűzeset, mint a műszaki
mentés. Békésről 86 bejelentés érkezett, 50 tűzesetés 36 műszaki mentés. Ezen eseteket a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság már meg tudta oldani, nem volt szükség hivatásos
tűzoltóság kivonulására. Szakmailag ellenőrzik és támogatják a helyi önkormányzati
tűzoltóságot, valamint az állam által kapott források felhasználását ellenőrzik. Az
önkormányzati tűzoltóság anyagi helyzete megnyugtató.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Továbbra sem tudja, hogy mi a helyzet az önkéntesekkel.
Számára a legfontosabb Békés városának tűzbiztonsága. Kérdése, hogy hogyan
viszonyuljanak az önkéntes egyesülethez? Szakmailag ők ezt nem tudják eldönteni. Nem
tudja, hogy a birtokolt eszközeik használhatók-e még valamire. Nem tudja, hogy mennyire
aktív ez az egyesület. Itt viszont ezt el kell dönteni, de nem most kér természetesen erre
választ. Segítséget szeretne kérni. Politikai csatározás is van a kérdésben, de nem szeretné, ha
ez lenne az irány. Objektív véleményre lenne kíváncsi.
RÁCZ ATTILA képviselő: Elkanyarodtak a napirendtől. Úgy érzi, hogy boszorkányüldözés
folyik az önkéntes tűzoltó egyesület ellen. A történet úgy kerek, hogy az önkéntes egyesület
mögött Mészáros Sándor volt önkormányzati képviselő áll. Időt kéne adni ennek az
egyesületnek, ne az önkormányzat mondja meg egy civil szervezetnek, hogy mit tegyenek. Az
önkormányzat elvárása tudatosítva lett az egyesülettel, ha letelnek a határidők, akkor kell
ezzel a kérdéssel foglalkozni.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Nagyon fontos kérdés ez. Erről most kell beszélni, hiszen a jelenlévő vendégek tudják
elmondani, hogy kik azok, akik az ő munkájukat segítik. Fontos az önkéntesség is, hiszen aki
eltölt egy 50 órás gyakorlatot itt, máshogyan fog viszonyulni a tűzoltósághoz. Véleménye
szerint ennek a vitának van legitimációja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az önkéntes egyesülettel kapcsolatban a vitát majd lefolytatják,
ennek nem itt van a helyes és az ideje. A választ a működésükre pedig megkapták. Többet
ettől az egyesülettől elvárni nem lehet. Senkinek nincsen erre rálátása. Kérné, hogy ezt a
témát majd az aktuális napirendnél feszegessék és ne most.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Egyetért polgármester úrral. Egyben viszont
helyesbítene. Azt nem tudják megítélni, hogy működik vagy sem. Sokféle tevékenységet
végezhet egy egyesület. Az illetékes szervek ezt el tudják dönteni, hogy működik vagy se,
feloszlassák vagy sem, mi legyen a vagyonával. Ezen kérdésekből egy sem tartozik a
képviselő-testülethez.
RÁCZ ATTILA képviselő: Látszik, hogy nem volt vakriasztás az elmúlt évben. Az önkéntes
tűzoltóknak, nincsen vonulási kényszerük, az csak a hivatásosoknak van.
TÓTH TIBOR dandártábornok: A hivatásos tűzoltó parancsnokság minden olyan önkéntes
egyesülettel együttműködési megállapodást köt, amely hajlandó bármilyen szinten részt venni
a munkában. Ez jelzi azt, hogy mindkét fél letesz valamit az asztalra. A szóban forgó
önkéntes egyesülettel nincsen együttműködési megállapodás. Ezt senki sem kezdeményezte.
Ettől még civil szervezetként működhetnek. A megállapodásnak azért van szerepe, mert a
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pályázati rendszerben ennek szerepe van. Az önkéntes egyesületek négy kategóriába vannak
sorolva. A négyes az a hagyományőrző, ifjúság neveléssel foglalkozik. A hármasba tartoznak
azok, akik már részt vehetnek az oltásban, de nem kötelezően. A kettes kategória segíti a
munkát szintén az egyes pedig már önállóan is beavatkozhat a tűzoltásba. Vannak olyan
egyesületek, amelyek ha vállalják a vonulást és az oltásban való részvételt kiemelt támogatást
kapnak. Békésen első körben az önkormányzati tűzoltóságnak kell beavatkoznia. Minél
közelebb van a tűzoltóság annál közelebb van a segítség, hiszen ahány kilométerre van a
hivatásos tűzoltóság annyi perc a vonulási idő. A beavatkozás pedig az első 5-10 percben
meghatározó. Minden olyan civil szervezettel együtt működnek akikkel közösek a célok.
IZSÓ GÁBOR polgármester: tény, hogy az önkéntes egyesület jelenleg semmilyen
tevékenységet nem folytat, de ettől az még egyesület.
DR. SERES ISTVÁN képviselő: Szeretné megvédeni az önkénteseket. Adják meg a
lehetőséget arra, hogy rendezzék a sorokat. A munkájukra szükség lenne.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a tűzoltóság munkáját, és az elkészített beszámolót.
Nagyon régi és jó az együttműködés a Katasztrófa Védelemmel és a Békéscsabai
Tűzoltósággal. Sok változáson mentek keresztül ezek a szervezetek. A lakosság
biztonságérzete növekedett. Közel 10 éve követi nyomon ezt a munkát és pozitívak a
tapasztalatai. Rend van ezen a téren.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
beszámoló tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi
tevékenységéről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti Zahorán Gyula parancsnok urat.
ZAHORÁN GYULA parancsnok: Elmondja, hogy nagyon szigorú gazdasági és szakmai
szempontok mentén dolgoznak. Elmondja, hogy kapcsolatuk nincsen az önkéntesekkel, ezt
egy külön fórumon meg tudják majd beszélni.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 10
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ember számára biztosítanak munkát és az önkéntesekkel is jól sáfárkodnak. Nagyon összetett
feladatokat látnak el. Évről évre előrébb lépnek.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta. Nagyon jól gazdálkodott az egyesület.
ZAHORÁN GYULA parancsnok: Természetesen ezúton is megköszöni az önkormányzat
támogatását.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Évente 3 millió forinttal támogatják az önkormányzati
tűzoltóságot. Nagyon jól végzik a munkájukat. Magas szintű szakmaisággal. Örömét fejezi ki
az elért eredmények miatt. Egy osztrák önkéntes tűzoltó egyesület is a városba látogat,
fontosak, ezek a jó kapcsolatok. Sok sikert kíván a munkájukhoz.
Mivel további szóbeli, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a tájékoztató
tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi működéséről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elhelyezési
kérelme

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. Anno
azonban már megfogalmazódott az az alapelv, hogy hallgattassék meg a másik fél is.
Kérjenek egy tájékoztatót a tevékenységükről. Dr. Gosztolya Ferenc elmondta, hogy egy
egyesület azt csinál, amit akar, ezt a bíróságnak kell megítélni. Az a kérdés, hogy ennek a
tevékenységnek az önkormányzat helyet akar-e adni. A rend az mindenkitől elvárható, ezt az
önkormányzati lakásoknál is elvárják.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta. Az egyesületnél szakmai tevékenység nem folyik.
HOLOPNÉ DR. SZTREIN BEÁTA osztályvezető-helyettes: Az egyesület az ingatlant
raktározási célra használja, a jövőben is erre szeretnék használni. Nem a tevékenységükhöz
szükséges tehát. Az egyesület feladata az ifjúság nevelés. Tűzoltási tevékenységet nem
végeznek. Május 5. napjáig vállalják az ingatlanban a lomtalanítást és a rendrakást,
9

amennyiben ennek nem tesznek eleget, akkor nem kötnek új szerződést. Amennyiben rend
lesz, május 9-el megkötik az új szerződést. A szerződés bármikor felmondható.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Támogatja Mucsi András
képviselő által elmondottakat. Nyilatkozzon az egyesület, hogy mit szeretnének.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az egyesület ellen a bíróságon végrehajtási eljárás van
folyamatban. Az a honlapon elérhető. Vannak gondok a működésükkel. Rengeteg dolgot
raktároznak ott és azokat más helyen nem tudják elhelyezni. Az évek alatt felhalmozott
értéket őrzik itt. Egy helyet erre biztosítani akarnak. Jelenleg olyan helyen vannak, ami egy
értékes ingatlan és jobban is ki lehetne használni. A türelmi idő már három éve tart. Ezért ezt
meg kell oldani.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Az önkormányzat helyesen az ingatlan
használatához feltételeket szab. Ez a javaslat így elfogadható és ésszerű kompromisszumot
jelent. Mucsi András képviselő úr általi felkérést pedig az egyesületnek illik komolyan
vennie. Itt lenne a lehetőség, hogy a róluk alkotott képen javítsanak. A határozati javaslatot
így egészítsék ki, és fogadják el.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A városban működik 120 civil szervezet. Ennek a szervezetnek nem ismerjük a
működését és mégis a város egyik legszebb ingatlanjában vannak elhelyezve. Mennyi ennek
az ingatlannak a bérleti díja? Az ingyenes ingatlan biztosítása is egyféle támogatási forma.
Nem kirakni kívánja az egyesületet csak tisztázni a helyzetet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az ingatlant 25.000.-ft/hó összegért lehet bérbe adni. Éves
szinten tehát 300. ezer forint.
ZAHORÁN GYULA parancsnok: A Petőfi u. 24. szám alatti ingatlan is önkormányzati.
Ebben is használnak ingatlant raktározási céllal, sajnos rend itt sincsen. A villanyt is már
kikötötték ott.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Amennyiben valaki tud olyan ingatlant, ahol az egyesület
elhelyezhető lenne, akkor azt szívesen venné. Nem szeretnék az utcára tenni őket.
Mivel további szóbeli, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2016. (IV. 28.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati
vagyonról
és
vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29.) rendelet 23. § (2)
bekezdése alapján a Békés Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére ingyenesen használatba adja a tulajdonát
képező Békés, belterület 812 hrsz-ú, természetben a Békés,
Petőfi u. 35. szám alatti található ingatlan első épületrészét.
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A használat joga az Egyesületet 2016. május 9. napjától 2017. április 30. napjáig, ezen belül az ingatlan
Önkormányzat által történő értékesítése időpontjáig illeti
meg. A használati szerződés megkötésének feltétele, hogy
az érintett ingatlan területén szükséges lomtalanítást a
Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület haladéktalanul
elvégzi, valamint az ingatlan hátsó épületrészét kiürítve,
rendeltetésének megfelelő állapotban átadja, melyet a
Békési Polgármesteri Hivatal 2016. május 5. napján
jegyzőkönyv felvétele mellett ellenőriz.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a határozat mellékletét
képező használati szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Kézilabda munkacsarnok építéséhez tartalék terület kijelölése

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
kiegészítés szerint tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
RÁCZ ATTILA képviselő: A kiegészítés szerinti határozati javaslatot olvasva az tűnik ki
neki, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén nem ez fogalmazódott meg. Ott azt döntötték, hogy a
jelenlegi terület helyett új helyszínt jelölnek ki. Megvizsgálják új helyszínek lehetőségét erről
döntöttek. Ez a határozati javaslat azt takarja, hogy továbbra is ehhez a helyszínhez
ragaszkodik a város vezetése. Ez nem jó megoldás. Bármelyik más üresen álló területet ki
lehetne jelölni. Semmilyen indítványt nem vesz figyelembe a város. A környező lakosság
véleményét is figyelembe kellene venni.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: kérdése, hogy lehet-e tudni, hogy mekkora támogatást kap a város? Mekkora lehet ez
a csarnok? A több helyszín kijelölése egy jó gondolat. Az égvilágon még senki sem látta a
konkrét terveket. Idő előttinek érzi az aggodalmakat. Ez a csarnok a városnak mennyibe fog
kerülni.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Mivel a döntések még nincsenek meg, ezek most
nem kérdések. Az azonban az, hogy a város ezt hol képzeli el? Az előző határozat a Fáy utcai
megvalósításról szólt. Jelentős lakossági tiltakozási akció kezdődött. Erre még választ nem
kaptak. Azért nem kaptak, mert a városvezetés ezt kizárólag pályázati célként kezeli. A
lakosságot meg kellett volna kérdezni erről. A Pénzügyi Bizottság ülésén új helyszínként a
Korona utcát jelölte meg. Azt el tudja fogadni, hogy a polgármester úr önállóan tesz más
javaslatot ezt megteheti. A mostani javaslat eltér a Pénzügyi Bizottság döntésétől, hiszen
megtartja a Fáy utcai helyszínt és kibővíti kettő további lehetőséggel. A polgármester úr arra
hivatkozik, hogy egyeztetett az országos és a helyi szövetséggel. Mielőtt ebbe a vitába jobban
belemennének, megkérdezi polgármester urat, hogy számoljon be, hogy milyen
információkhoz jutott hozzá. Nagyon sok szempontot kell mérlegelni ennél a kérdésnél.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy évek óta probléma a Dr. Hepp Ferenc iskola
tornaterem hiánya. Legutóbb 2014.-ben kaptak ígéretet tornacsarnokra. Az iskola kinőtte a
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helyet. Ez a pályázat a lehető legjobbkor jött. A csapatnak is jól megy most. A szövetség
kérése volt, hogy más célra is használják fel a csarnokot, hiszen ebben csak 30%-ban lesznek
kézilabda edzések, ezért is fontos az iskola közelsége. Fontos a dupla hasznosítás
megvalósítása. Telket vásárolni az iskola közelében lehetséges, de erre sajnos nincsen pénze
az önkormányzatnak. 100 millió forint kellene erre, tehát vagy elfogadjuk ezt a lehetőséget,
vagy üresen fog állni. A szövetségnek mindegy, hogy hol épül fel ez a csarnok. Ez a városnak
nem mindegy. Most még nem lehet tudni mennyi pénzt kapnak és, hogy mekkora lesz ez a
csarnok. Helyszíneket kell most megjelölni. Ezt a pénzt el kell fogadni. Az önkormányzatnak
kell majd működtetnie, ezért sem mindegy, hogy hol lesz a csarnok.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Onnan kezdené, hogy előzetes egyeztetés után döntöttek
úgy, hogy felkeresik Kocsis Mátét a Kézilabda Szövetség elnökét. Volt egy ötlet erre a
csarnokra, hogy hogyan lehetne többcélúan hasznosítani. Egy típusterv ötlettel álltak elő. A
kézilabda pályát három oldalról egy kihúzható és betolható ülő alkalmatossággal látnák el.
Amikor nincsen meccs a csarnokban akkor keresztbe négy teljes értékű tornateremmé
alakítható. Ez a beruházás nem öncélúan csak a versenysportnak, hanem az iskolai
testnevelésnek is szólna. Ezt az ötletet örömmel fogadták. Négy fiú gyermeket nevel, tudja
hogyan öltöznek viselkednek. Ezért is volt szempont, hogy egy ilyen csarnok közel legyen az
iskolához. Azt mérlegre kell tenni, hogy ne csak a kézilabdát szolgálja ez az intézmény. Már
az aláírás gyűjtés előtt is ezen gondolkodtak, hogy mi lenne a legjobb megoldás, mind az
iskolának mind az ott élőknek. A Fáy utca nem végleges helyszín, erről értelmes módon kell
konzultálni. A kijelöléskor ezt tartották logikusnak.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Aki ismeri őt, mint a Dr. Hepp iskola
vezetőjét az tudja, hogy neki az iskola körül élőkkel való jó szomszédság nagyon fontos. Az
iskolában tanuló diákok nem zavarják a Fáy utcában élők nyugalmát. Az ott élők pihenését,
nyugalmát tiszteletben kell tartani. Bármilyen problémát eddig meg tudtak oldani. Kicsit
előrehaladottnak érzi a tiltakozást. Az önkormányzat kompromisszum kész, itt még nem dőlt
el semmi. Amikor megvan, hogy mekkora lesz a csarnok, dönteni akkor kell. Az iskolának
nagyon nagy sportmúltja van. Számos országos és megyei eredménnyel dicsekedhetnek. A
mindennapi testnevelés megvalósítására így lenne lehetőségük. Nyitott arra, hogy fórum
keretében tisztázzák ezt a kérdést. Nézzék meg az intézményben, hogy milyen körülmények
között zajlanak a testnevelés órák. Reggel héttől este tíz óráig van kihasználva a csarnok.
Szükség van az új csarnokra, amelyben számít a lakók megértésére, nyitott minden
egyeztetésre.
RÁCZ ATTILA képviselő: A keretek nem igazán tisztázottak. A csarnok építésével mindenki
egyetért, legyen csarnok Békésen. A helyszínben már nincsen egyetértés, olyan helyszínre
kell építeni ahol az, mindenkinek elfogadható. Az, hogy a szövetség azt kéri, hogy iskolai
használata legyen a csarnoknak, azt nehezen tudja elképzelni. Az NBI/B-ben profi játékosok
vannak. A szövetség nem kötne ki ilyen feltételt. A futball stadionoknál sem kötik ki, hogy a
füvön diákok sportoljanak. Nem szerencsés ezeket a dolgokat összekeverni. Az iskola hosszú
távú érdekeit is figyelembe kell venni, és nem kell azt a zöld felületet megváltoztatni. Olyan
megoldás kell, ami mindkét részről elfogadható.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Egy sportlétesítmény nem feltétlen csúnya, az lehet egy nagyon szép épület is. A
testnevelés problémáját meg kell oldani. Mindenhol ezzel a problémával küzdenek. Ezzel a
lehetőséggel össze lehetne kötni a kellemest a hasznossal. Ezt a csarnokot mindenki örömmel
használná. Tíz milliókért nem szabad telket venni, ha van más megoldás is. Az is kérdés, hogy
a gyerekeknek mennyit kell sétálni. Ez a határozati javaslat jó. Hallgassák meg a lakókat és a
szülőket is. Tartsanak ebben fórumot.
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DR. SERES ISTVÁN képviselő: Egyetért azzal, hogy nem mindegy milyen messze lesz ez a
csarnok. Tudomása szerint ez egy multi funkciós csarnok lenne. Ez akár konferencia
teremként koncert teremként is működhetne. Amennyiben ide jön egy Sebestyén Márta, akkor
az jó, ha van egy nagy csarnoka a városnak.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: A Dr. Hepp Iskola a Nemzeti Kézilabda
Akadémia bázis iskolája is. Tehát fontos munkát végeznek ebben. Az utánpótlás nevelésben
fontos a szerepük. Sajnos kapott egy olyan információt egy Fáy utcai lakótól, akivel a
tiltakozó ívet aláíratták, hogy csúsztatás van a dologban. Ugyanis a szövegben az áll, hogy
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja szüntetni a Fáy utcai
játszóteret és ennek helyére kívánják felépíteni a csarnokot. Erről szó sincsen. Ő maga nem
látta ezt az ívet. ő maga is tudna aláírásokat gyűjteni akár több százat is hiszen 660 diák tanul
az intézményben.
KÁLMÁN TIBOR alpolgármester: A szövetség kérte, hogy a csarnok több funkcióra is
megfeleljen. Az utánpótlás nevelés az ország négy legjobbjában van. Ez is az oka volt annak,
hogy Békés csarnokot kaphat. A Fáy utcai rész kivételével az anyag kikerül abból a
csomagból, amelyben a városok vannak akik csarnokot kapnának. Ebben az esetben nem lehet
tudni mi fog történni. A Református Gimnáziumban is áldatlan állapotok vannak a
tornacsarnokban. Egyszerre négy osztálynak kellene tornaórát tartani. Ez a csarnok oda is
besegítene. A legnagyobb csarnok esetén is 33X86 méterről lenne szó. Ehhez tartozik még
egy területrendezés. A játszóteret pedig további felnőtt elemekkel kívánják bővíteni. Az
oktatási törvény értelmében minden napos testnevelést kell biztosítani a tömbösítés nem
megoldás erre. A sportcsarnokban megtartott sportesemények továbbra is ott kerülnek majd
megrendezésre. Ez marad az elsődleges helyszín. Az utánpótlás nevelés a legfontosabb cél.
Fontos az iskola közelsége, hiszen így nem állna egész nap üresen a csarnok.
DR. SERES ISTVÁN képviselő: Megköszöni Kálmán Tibornak a részletes tájékoztatást. A
környező településekkel kell versenyeznie Békésnek. Semmilyen lehetőséget nem szabad
elutasítani, mert amúgy nem tudnak versenyezni sem Békéscsabával sem Gyulával. Egy
helyesen kivitelezett csarnokból nem fog kiszűrődni a zaj.
SZABÓ ZOLTÁN lakó: Amit Deákné Domonkos Julianna képviselő asszony elmondott, az a
mondat nem szerepel az íven. Két ember beszélgethetett erről. Szükség van arra, hogy a város
új sportcsarnokot építsen. Alaposan meg kell azt gondolni, hogy hova kerüljön. Szükség van
arra is, hogy hosszú távon gondolkodjanak városépítészeti szempontból. Ezt a ligetes
játszóteret meg kellene óvni és sétánnyá alakítani a partot. Ez a terület természeti értékeket
képvisel. Biztos, hogy a Fáy utca a legalkalmasabb terület erre? Az nem lenne jobb megoldás,
hogy a volt kosárgyár területéből vásároljon területet az önkormányzat? Még akkor is, ha
korlátozottak a lehetőségek. Hosszú évtizedekre szól ez a döntés. Ezt a lehetőséget valóban
meg kell ragadni, főleg ha ez állami támogatással valósul meg. Fontos az is, hogy
megfelelően ki legyen használva. Egyszerre kellene arra törekedni, hogy megőrizzék a
természeti értékeket és, hogy fejlődjenek. Rengeteg terület vár még parkosításra, ne vegyenek
el még ebből a területből.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy több olyan pályázat van folyamatban ami segít
majd a parkosításon. A Zöld Folyosó program keretében.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Ő még nem használta fel az 5 perces idejét, hiszen
csak kérdezett. Ő még csak most is kérdezni akar. Kálmán Tibor őszintén beszélt. A lakosság
igényelne már válaszokat. A lakosságot senki sem meri megnyugtatni. A kérdés még mindig
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ugyanaz, mivel az előterjesztés rossz, a kérdése az, hogy a határozati javaslat további kettővel
bővíti ki a területeket, de mind a három helyszín alkalmas a megépítésre? Van elsődleges
helyszín? Mit mond erre az előterjesztő? A pedagógiai helyzetet érti, de kéri, hogy a
kérdésekre válaszoljanak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy mind a három helyszín alkalmas. A Fáy utca
elégíti ki a legtöbb igényt, ha figyelembe vesszük az iskola igényeit is. nyílván lehet
kompromisszumot kötni. Ő kezdeményezte a Fáy utcán a faültetést, szereti a Fáy utcát.
Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy a fejlődés ezzel jár, hozzá kell nyúlni dolgokhoz. A
Körösök rendezése keretében a Fáy utca is rendezve lesz. A körösök kotrása meg fog
valósulni. A parkosítás tehát folytatódni fog. A túrizmusra szükség van. Valóban szép az a
rész. Meg kell találni azt, ami hosszú távon legjobban a város érdekét szolgálja. A telek
vásárlása 100 millió forintot tenne ki. Több lehetőséget is megvizsgáltak. Nem nagyon jöhet
szóba más helyszín. Van ami messze van és van ami nem lenne alkalmas. Úgy kell
megvalósítani, hogy a sport iskola igénybe tudja venni. Azt javasolná, hogy egy fórum
keretében vitassák ezt meg. Az eredetileg javasolt helyszínt minden képviselő megszavazta.
Amennyiben a város nem tud dönteni félő, hogy eleshetnek ettől a pénztől. Véleménye szerint
megszoknák a lakosok, hiszen a gyermekeik egészségét szolgálná a létesítmény.
RÁCZ ATTILA képviselő: Nem láttak semmilyen tanulmányt erről. Hogyan nézne ki az
épület? Mennyi fát kell kivágni? Hogyan változna meg ott a zöldfelület? Ebben a csarnokban
elférne egy szabvány kézilabdapálya?
KÁLMÁN TIBOR alpolgármester: Természetesen ebben elfér a pálya. Attól függően, hogy
mekkora összeget kapnak, attól függ a létesítmény mérete.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Információ nélkül nem lehet helyes döntést hozni, és
az információkat még most is visszatartják. A polgármester úr elmondása szerint mind a
három helyszín alkalmas. A hozzászólások arról szólnak, hogy oktatási szempontból
alkalmasnak kell, hogy legyen a helyszín. Ha alkalmasak a helyszínek, akkor nem érti, mi
történik. Azt értené, ha azt mondanák, hogy a Fáy utcával indultak és azzal is kell
végigmenni, különben sokat veszít a város. Garanciát várna arra, hogy csak a lakossági
egyeztetések után döntenek. Amitől tart, az az, hogyha lesz is fórum azt fogják mondani, hogy
ez az eredeti helyszín ehhez kell ragaszkodni, különben nem lesz csarnok. Ezt a döntést így,
hogyan lehetne támogatni? Semmilyen értékelhető információ nincsen benne. Nemet fog
mondani erre a javaslatra. A lakossági kezelése ennek az ügynek elengedhetetlen. Véleménye
szerint a Korona utca alkalmasabb helyszín. Elfogadja, hogy oktatási szempontból a Fáy utca
a legalkalmasabb. Kompromisszumos helyet választana. Itt most egy teljesen új határozati
javaslat került a testület elé.
RÁCZ ATTILA képviselő: Úgy gondolja, hogy egy tanulmányt kellene készíteni. Meg
kellene vizsgálni az összes lehetőséget. Látni szeretné a pénzügyi vonatkozásokat, minden
helyszín tekintetében. Látni kellene az összes feltételt. Meg kellene keresni a szükséges
forrásokat arra, hogy ha szükséges vásárolni tudjon területet az önkormányzat. Egy hosszú
távú, koncepciózus helykijelölés lenne indokolt.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy el lehet vonni forrásokat a pályázatoktól és a
fejlesztésektől, hogy területet tudjanak vásárolni, de akkor le kell mondani ezekről a
fejlesztésekről. Valamennyi önerőre mindenképpen szükség lesz, de amennyiben lehet, ezt
csökkenteni kell. Egy esetleges 100 milliós tekevásárlás esetén minden mástól elvonnák a
forrást.
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BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Ez az ügy még folyamatban van. A kosárgyár ötlete ideális
lenne, amennyiben a tulajdonos piaci áron akarná értékesíteni a területet és nem élne vissza a
kényszerhelyzettel. Megfelelő áron meg lehetne vásárolni. Nem ismeri a tulajdonost
személyesen hátha meg lehetne állapodni vele. Minden tanulmány elkészítése nagyon sok
pénzbe kerül, ezekben nincs szükség tanulmányra. Józanul el lehet dönteni, hogy megéri-e
avagy sem. Örül annak, hogy vannak viták ebben a kérdésben, így lehet kiválasztani a legjobb
megoldást.
KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: Egy ilyen csarnok építése kapcsán, a parkoló, a
közlekedés rendezése és egyéb ilyen beruházások is benne vannak a költségekbe, vagy ezt a
városnak kell rendeznie? Lehet-e tudni mennyi parkolót kell építeni, illetve ez, hogyan
befolyásolja a Fáy utca közlekedését?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a Fáy utcánál a parkolók adottak. Más
helyszíneken építeni kell. Ez biztos, hogy az önkormányzat költsége lenne. A többi helyszín
esetén tehát mindenképpen építeni kell. Az élővíz-csatorna nem természetvédelmi terület és
nem is sérül. A partját nem is érinti.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A vízügyi igazgatóságtól meg lett kérve, hogy milyen
távolságig közelíthető meg a part.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Meg fogja keresni az ott lakókat, amennyiben tudnak eladó
telket és azt fel is ajánlanák az önkormányzatnak. Információk vannak a telekárakról, hiszen
ha kiderül, hogy az önkormányzat vásárol, akkor az ár háromszorosra emelkedik.
DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Javasolná a határozati javaslat 1.b. pontját
kiegészíteni azzal, hogy „megvizsgálja annak lehetőségét, hogy más, vásárlás útján
megvásárolható területet is felajánljon.” Kérdése, hogy ez így jogilag járható út-e? Így senki
érdeke sem sérülne és meg lehetne találni a legjobb megoldást.
DR. SERES ISTVÁN képviselő: A Fáy utcánál kettő iskoláról van szó, ezt ne feledjék el.
Minél gyorsabban kell egy lakossági fórumot tartani, hogy az ott élők mindent megtudjanak.
Ezzel lehet megnyugtatni a lakosságot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Még a kézilabda szövetség sem döntött. Utána sokkal
okosabbak lesznek. Meg kell várni a döntést. A lehetőséget megkapták arra, hogy az elsők
között építsék ezt meg. Amennyiben Békés nem elég határozott akkor le fog maradni. A
városnak nem mindegy, hogy hol lesz ez a csarnok.
RÁCZ ATTILA képviselő: Üdvözli alpolgármester úr javaslatát. Másfél óra vita után oda
jutottak vissza, amit már a Pénzügyi Bizottság ülésén jóváhagytak. Ő maga úgy látja, hogy a
városvezető többség nem nagyon akar más helyszínt, mint a Fáy utca. A helyét a FIDESZ
máshol képzeli el. Ebből a határozati javaslatból nem került ki a Fáy utca így nem tudja
támogatni.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Alpolgármester úr javaslatát tudná támogatni.
Módosító javaslata lenne „az egyes elhelyezési helyszínek előnyeit és hátrányait mérlegelve,
azok ismeretében, lakossági fórum megtartását követően dönt a képviselő-testület”.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további javaslat nincsen, így a kiegészítés szerinti
határozati javaslat kiegészítésre kerülne egy negyedik ponttal az alábbiak szerint: „4.) Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy a kézilabda
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munkacsarnok elhelyezésének további helyszíneit vizsgálja meg. Az egyes elhelyezési
helyszínek előnyeit és hátrányait mérlegelve, azok ismeretében, lakossági fórum megtartását
követően dönt a képviselő-testület.”
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: A teljesség igény szerint mondaná el, hogy
nem állított valótlanságot és a beadványban szerepel, hogy „a játszótér részbeni vagy teljes
megszüntetése, áthelyezése szintén rontaná az utca presztízsét, csökkentve ezzel az utca iránti
keresletet és a kereslet csökkenésével csökkenne az ingatlanok piaci ára is”.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen senki sem kíván a játszótérhez hozzányúlni.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Aki a kérdőívet megszerkesztette az egy hatásvadász
eszközhöz nyúlt. Ami nem takarja a valóságot. Egyfajta provokáció is van benne. Nem tudja
Szalai László volt-e aki ilyen ügyes volt.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Úgy érzi boszorkányüldözés folyik. Arra ő maga is
kíváncsi volt, hogy át kell e helyezni a játszóteret. Azt a választ kapta a Pénzügyi Bizottság
ülésén, hogy nem tudják még. Nagyon nem mindegy tehát, hogy hogyan tájékoztatják a
lakosságot. Látni kellene, hogyan dönt a kézilabda szövetség.
DR. SERES ISTVÁN képviselő: A Fáy utcaiak mindenképpen kapjanak információt, ez
minden más döntéstől független.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Jó lenne a döntést megvárni és úgy kiállni a
lakosság elé. Plusz a döntés előkészítők is fel tudnak készülni rendesen. Különben nincsen
értelme a fórumnak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy a játszóteret ajándékba kapták. Elkészül majd
az ivókút is. Nem kívánják tehát azt odébb tenni.
Mivel további javaslat nincsen, így a kiegészítés szerinti határozati javaslat kiegészítésre
kerülne egy negyedik ponttal az alábbiak szerint: „4.) Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy a kézilabda munkacsarnok
elhelyezésének további helyszíneit vizsgálja meg. Az egyes elhelyezési helyszínek előnyeit és
hátrányait mérlegelve, azok ismeretében, lakossági fórum megtartását követően dönt a
képviselő-testület.”
Szavazásra bocsátja az elhangzott határozati javaslat módosítást.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete azon
módosító javaslatot mely szerint: „4.) Békés Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármesterét,
hogy
a
kézilabda
munkacsarnok
elhelyezésének további helyszíneit vizsgálja meg. Az egyes
elhelyezési helyszínek előnyeit és hátrányait mérlegelve,
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azok ismeretében, lakossági fórum megtartását követően dönt
a képviselő-testület.”
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2016. (IV. 28.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyar Kézilabda Szövetség által építendő munkacsarnok
építését támogatja, és további helyszínül a
a. 2360, 2364 és a 2366 hrsz-ú területeket, valamint
b. a Városi Sportpálya megfelelő méretű területét ajánlja
fel.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyar Kézilabda Szövetség által építendő munkacsarnok
üzemeltetését megépültével biztosítja.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
kézilabda munkacsarnok végleges helyszínéről a Magyar
Kézilabda Szövetség erre vonatkozó értesítését követően
dönt.
4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármesterét, hogy a kézilabda
munkacsarnok elhelyezésének további helyszíneit vizsgálja
meg. Az egyes elhelyezési helyszínek előnyeit és hátrányait
mérlegelve, azok ismeretében, lakossági fórum megtartását
követően dönt a képviselő-testület.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy nagyon fontos dolog az élővíz-csatorna kotrása.
A három város együttműködése eredményes, a Zöld Folyosó program turisztikai céllal. Bízik
abban, hogy ez meg tud valósulni. Örül annak, hogy össze tudott fogni a három város.
Szünetet rendel el.
Szünet után folytatja a munkát a képviselő-testület.
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NAPIREND TÁRGYA:

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

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő: Nagy örömmel tartja a kezében a Békési Téka 50. kiadványát.
Dr. Seres István képviselő társuk a szerző. Mint történész mondja, hogy ez egy nagyon alapos
munka. Fontos, hogy a település legyen büszke a múltjára.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Olvasott a létesíteni kívánt BV intézetről. Kérdése,
hogy mit lehet tudni arról, hogy ez mikor valósul meg? Van-e erről közelebbi információ?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy 2018.-ig el kell készülnie. 6 hektár területen. A
fogvatartottak nem fognak kijárni.
DR. SERES ISTVÁN képviselő: Mucsi Andrásnak megköszöni a segítséget. Lesz folytatása a
kötetnek. Szeretettel ajánlja mindenkinek.
RÁCZ ATTILA képviselő: Gratulál a könyvhöz, és megköszöni, hogy kapott egy példányt.
Az építendő börtönnel kapcsolatban az a kérdése, hogy az épülő naperőmű területe érinti-e ezt
a területet?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem érinti ezt a területet, van hely mindkettő beruházásra.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 10 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről,
értekezletekről
szóló
polgármesteri
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

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: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2016. (IV. 28.) 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: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2016. (IV. 28.) 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: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató a Civil
Alap tartalékkerete felhasználásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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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: A KBC Kft. számára 6,9 millió forintot biztosított az
önkormányzat. Mire lesz ez elég?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Pályázat írásra kapták ezt a pénzt. Ezek mind meg fognak
térülni, ha nyernek a pályázatok. Amennyiben nem akkor csak egy részük. Minden pályázattal
vannak bizonyos költségek. Bízik abban, hogy több pályázatuk fog nyerni.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2016. (IV. 28.) 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 a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2015.
évi munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja. Kihelyezett ülésen tárgyalták meg az előterjesztést.
Bejárták az intézményt.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdése, hogy lehet-e már abból tapasztalni valamit, hogy a
nyugdíjasok bérletet kaptak? Mik a tapasztalatok?
ERDÉLYI IMOLA igazgató: Eddig 251 fő vette igénybe a bérletet, örömmel érkeznek a
vendégek. Az időt sikerül jól beosztani. Pozitívak a tapasztalatok. Rendszeresen ellenőrzik a
jogosultságot is.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Meg tudja erősíteni, hogy jelentek meg új
jogosultak. A közhangulatban is jó volt ennek a kezdeményezésnek a visszhangja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni az elkészített beszámolót.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
szóbeli kiegészítéssel együtt az előterjesztett határozati javaslatot.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2015. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló Békés Város
költségvetésének teljesítéséről

Önkormányzata

2015.

évi

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Megköszöni az elkészített munkát. Az előírásoknak
megfelel az anyag. Bemutatja a folyamatokat, amelyek jellemezték a 2015. évet. Az idei év
költségvetésében is vannak olyan döntések, amelyek megjelennek. Hátrányos hatással. Az
adóbevételeket azért tudták tartani, mert sikerült építményadót beszedni, ez a vállalkozókat
terheli. A kommunális adó is megmaradt. Véleménye szerint örömre nincsen ok. Óriási
szükség lenne a forrásokra, az új beruházásokhoz. Támogatná ezt az előterjesztést, de sajnos
az említettek miatt nem tudja.
RÁCZ ATTILA képviselő: Az idei évbe betervezett célok megvalósulnak akkor a Tarhosi
ingatlan vételárával már nem is tudnak tovább számolni. A város pénzügyi ereje
meggyengült. Sokkal kevesebb pályázati forrás érkezett a városba. A fejlődés lelassult. A
tavalyi évet túlélték, hiszen sikerült elővarázsolni összegeket a költségvetésbe. Hogyan került
elő 74 millió forint ma sem érti. Reméli, hogy az idei évi gazdálkodás stabil lesz. Reméli,
hogy a KBC Kft. működése is hozza a várt bevételeket. Az alacsony létszám és a túlterheltség
a pályázatok elbukását borítékolhatja előre.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A Békési lakosság terhei a megyei átlag alatt vannak. Elmondja,
hogy már most 10 pályázat van beadva. Ez több 100 millió forintot hozhat a városnak. A
tavalyi év a felkészülés éve volt. Az anyagi erejük nem gyengült meg. A kötvény kamatát is a
fejlesztésekre használták fel. Olyan fejlesztésekbe kell fektetni amely munkahelyeket teremt.
A KBC Kft.-nél az irodán dolgoznak hárman, amúgy 15-20 fő dolgozik a pályázatokon. A
hivatalban plusz még 4 fő. Tehát nincsen létszámhiány. Bízik abban, hogy egyetlen
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pályázatukat sem fogják elutasítani. Az, hogy a jelenlegi megyei vezetés egy olyan pályázati
rendszert dolgozott ki ahol tízszer többet kell pályázni ez egy felesleges pénzkidobás. Erről a
város nem tehet. Írják a pályázatokat.
VÁCZI JULIANNA osztályvezető: A tarhosi ingatlannal kapcsolatban elmondja, hogy
amennyiben minden megvalósul amit terveztek, akkor sem fog ez a forrás elfogyni. Vannak
még források. A szabad maradványról elmondja, hogy ez a gazdasági osztályon
megtekinthető. Képviselő úr régebben kérte ezeket a dokumentumokat, azonban nem tudtak
időpontot egyeztetni.
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: 11 fő
A képviselő-testület 7 igen 3 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2016. (IV. 28.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
2. Békés város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
maradvány részeként kimutatott a képviselők fejlesztési célokra
lemondott tiszteletdíja 1.905.000 Ft összegével a kötvényforrás
pénzkészletét megnöveli.
3. A Városgondnokság 1.409 EFt és a Polgármesteri Hivatal
549 EFt összegű, vállalkozási tevékenységek miatt keletkezett
befizetési kötelezettségét az irányító szerv fizetési számlájára
(az Önkormányzat) 2016. május 31-ig köteles teljesíteni.
4. Békés Város Képviselő-testülete a 2015. évi normatíva
visszafizetési kötelezettségek biztosítására a 2016. évi
költségvetésben működési céltartalékként tervezett 15.000 EFtból fel nem használt 11.814 EFt összeg további felhasználásról a
későbbiekben dönt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 8 igen 3 nem szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2016. (V. 02.)
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önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
KRIZSÁN MIKLÓS könyvvizsgáló: Elmondja, hogy az önkormányzatok számviteli rendje
nagyban megváltozott. Ezt szerencsésen sikerült teljesíteni. Minden információt megkapott.
Kiegyensúlyozottan gazdálkodott a város. A maradvány 760 millió a tartalék 362 millió
forint. Ez egy előrelátó gazdálkodást igazol.
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi
intézményfenntartó Társulás 2015. zárszámadásról készült
tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor társulási elnök
Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatásról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja. Megköszöni a programban résztvevők munkáját és
türelmét.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
RÁCZ ATTILA képviselő: Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a közmunkát
szervező Czinanó József családjából kerülnek ki a brigádvezetők, és egy bizonyos kör
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előnyöket élvez. Egy másik pedig hátrányokat szenved. Javasolja, hogy ezt a Pénzügyi
Bizottság vizsgálja meg. Van-e valós tény e-mögött.
KOPPNÉ DR. HAJDÚ ANIKÓ képviselő: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás
rendszeréről szeretne érdeklődni. Az önkormányzatnak ehhez 20% önerőt kell biztosítania.
Mit lehet erről tudni?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az FHT kifizetése már a Járások feladatkörébe tartozik.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Az eljutott jelzéseket komolyan kell venni. Vannak egyéni sérelmek is azonban.
Óvatosan kell ezt kezelni, mert az egész rendszer összeomolhat. A kérdést tisztázni kell
azonban. Ő maga Czinanó József úrban maximálisan megbízik. Pozitív tapasztalatai vannak.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Úgy gondolja, hogy neki nem kell
hűségnyilatkozatot tennie. Azt a munkát, amit elvégeznek viszont elismeri. A
közfoglalkoztatást nem lehet jól csinálni, de valamilyen szinten működik. A táblázatból
látható, hogy hány főre mennyi támogatást kapott a város. A közfoglalkoztatási programban
látható, hogy milyen feladatokat valósítanak meg. Pl. portás, hivatalsegéd, kézbesítés és
adminisztratív gondnoki feladatok. Sajnos ezt a programot a Bajnai kormány vezette be. Az
önkormányzatok reakciója erre az volt, hogy ezeket az állandó munkaköröket megszüntették,
és sokkal olcsóbban foglalkoztatták vissza ezeket az embereket, de már mint
közfoglalkoztatott. Ez a probléma azóta sem oldódott meg, sőt csak súlyosbodott. A
beszámoló átfogó képet ad és hitelesnek tartja.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Fontos, hogy a munkaerő meglegyen ezekhez, de sajnos a
technológia nagyon sok helyről kiszorítja az élő munkaerőt. Ez egy nagyon nehéz társadalmi
feladat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nyílván amennyiben visszaélések vannak, azt ki kell vizsgálni.
Kiáll Czinanó József mellett és élvezi a bizalmát. A sikeres embereknek mindig vannak
irigyei. Ilyen sok emberrel együtt dolgozni nem egy könnyű feladat. A közfoglalkoztatásnál
nincsen jobb jelenleg. Idővel néha ki tud onnan kerülni egy két tehetséges személy. Az
önkormányzatnak ezt a helyzetet kezelnie kell. Igyekeznek kiemelni azokat az embereket
akiket ki lehet. Lehetőségeket adnak nekik. Megköszöni Ilyés Péternek és csapatának ezt a
munkát. Rend van a közmunkában.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 10 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi
közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
azonnal
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NAPIREND TÁRGYA:

Vállalkozói Alap 2016. évi pályázati felhívása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
határozat mellékletét képező Vállalkozói Alap 2016. évi
pályázati felhívását elfogadja. Felkéri polgármesterét a
részletes pályázati felhívás közzétételére.
Határidő: 2016. júniusi képviselő-testületi ülés
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011
(VIII. 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: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta. 5%-os emelésre tettek javaslatot.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016. (V. 04.)
önkormányzati rendelete
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AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK
BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE
VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL
szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Településszerkezeti terv jóváhagyása, Helyi Építési Szabályzat
(HÉSZ) 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: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság
egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
157/2016. (IV. 28.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vicza
sor telektömbbe benyúló közlekedési terület besorolását
kereskedelmi szolgáltató területre változtatja.
2. Az élővíz csatorna partján lévő közlekedési terület
besorolást a Kispince utca és Jámbor utca között falusias
lakóterületi besorolásra változtatja. Megszünteti az élővíz
csatornán áthaladó és a Kispince utca végén lévő
közlekedési területet és vízgazdálkodási, illetve falusias
lakóterületbe sorolja.
3. A 6929/10 hrsz-ú területen az üdülőházas és közlekedési
területek lényeges csökkentésével új gazdasági és közjóléti
(turisztikai) erdő területek kerülnek kialakításra.
A fenti módosításokat a határozat
településszerkezeti tervében jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

mellékletét

képező

azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2016. (V. 04.)
önkormányzati rendelete
Békés Város Szabályozási Tervéről, valamint
Építési Szabályzatáról szóló
42/2007. (IX. 7.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

Településrendezési eszközök módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
158/2016. (IV. 28.) határozata:
I. Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a településrendezési eszközeit a
Csallóközi utca, Híd utca és Tárház utca kereszteződésében a már meglévő gazdasági
funkciók igényeinek kielégítésére érdekében.
II. Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a településrendezési eszközeit az
alábbiak szerint:
Az Oncsai területen különleges rendeltetésű terület jön létre, valamint megújuló forrást
felhasználó energiatermelő funkció elhelyezése történik. Rendezésre kerül az egykori
szeméttelep, és további gazdasági területek jönnek létre.
III. Békés Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő településrendezési eszközök
módosításának folyamatai és eljárása során az alábbi partnerségi egyeztetési eljárást
állapítja meg:
A partnerségi egyeztetés szabályai
1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre:
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a)

a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú természetes
személy, aki Békés város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, és ezt lakcímet igazoló hatósági igazolványának bemutatásával igazolja,
b) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú személy, jogi
személy, akinek javára Békés város közigazgatási területén jogot jegyeztek be az
ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával
igazolja, vagy Békés város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkezik.
2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása és
eszközei:
a) A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja:
A partnerek az Önkormányzat honlapján és a városi hirdetőtáblán kapnak tájékoztatást a
készítendő településrendezési eszközről vagy a meglévő településrendezési eszköz
módosításáról.
A véleményezési szakaszban azok a partnerek vesznek részt, akik az előzetes
tájékoztatási szakaszban írásos alapon jelezték részvételi szándékukat.
b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja:
A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai szerint
történik. A beérkezett dokumentumokat a főépítész megküldi a tervezőnek, aki azokat
megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az elfogadásra nem javasolt véleményeket
– indokolással együtt – visszajuttatja a főépítésznek.
c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje:
Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok indokolását a polgármester a
Képviselő-testületi ülésén ismerteti. A Képviselő-testület dönt a vélemények
elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. A Képviselő-testületi döntéseket, valamint azok
indokolását a főépítész összesíti, a terv ügyiratához csatolja, valamint elküldi a
tervezőnek.
d) Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedések:
Az elfogadott Településrendezési Eszköz az Önkormányzat honlapján és a városi
hirdetőtáblán kerül közzétételre.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester
Csökmei László Erik főépítész

NAPIREND TÁRGYA:

Gördülő fejlesztési tervben foglalt feladatok elvégzésére
pénzügyi keret biztosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság 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: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
159/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a békési
ivóvízellátó rendszer és a szennyvízelvezető és tisztító rendszer
2015. és 2016. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervében
foglalt feladatokra 155.400.000,-Ft-ot biztosít a költségvetésben
elkülönített és rendelkezésre álló rekonstrukciós keret terhére.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Reményhír intézmény óvodai pályázata

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság
egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
160/2016. (IV. 28.) határozata:
I.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Reményhír Intézményfenntartó
Központnak „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című, TOP-1.4.1-15 kódjelű pályázaton való
részvételét a tulajdonát képező 5377 helyrajzi számú, Békés, Móricz Zs. u. 44. sz. alatti
ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja.
II.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ingatlan tulajdonosaként kijelenti, hogy
kizárólag akkor ad egyházi fenntartású intézménynek hozzájáruló és támogató nyilatkozatot,
ha nyertes TOP-1.4.1-15 kódjelű pályázat esetén az egyházi fenntartó vállalja, hogy az
önkormányzati tulajdonú ingatlanon végzett értéknövelő beruházást a pályázat fenntartási
idejének leteltével könyveiből kivezeti és az ingyenesen Békés Város Önkormányzatára száll
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át, azzal kapcsolatban anyagi igényt nem támaszt. Erre vonatkozóan a támogató nyilatkozatok
megadásával egy időben az önkormányzattal megállapodik.
III.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a
megállapodás megkötésére és ezzel egy időben a támogató nyilatkozat aláírására.
IV.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsába delegált tagjait, hogy a fenntartói hozzájárulást a társulás ülésén
támogassák.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Oktatási ingatlanok használati szerződése

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
161/2016. (IV. 28.) határozata:
1.
Békés Város Önkormányzata a Békési Református
Egyházközséggel mint társtulajdonossal egyetértésben a Békés,
Petőfi u. 7-9. sz. alatti, 792. helyrajzi számú ingatlan
használatára vonatkozóan a határozat 1. mellékletét képező
ingyenes használati szerződést kötik határozatlan időre. A
képviselő-testület felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a
szerződés aláírására.
2.
Békés Város Önkormányzata a Tarhos, Petőfi u. 1. sz.
alatti, 119/1. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a
határozat 2. mellékletét képező ingyenes használati szerződést
köti a Gál Ferenc Főiskolával határozatlan időre. A Képviselőtestület felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

A Békési Tisza Kálmán Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola
és
Kollégium
igazgatói
pályázatának
véleményezése

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 tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
162/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KLIK
Békéscsabai Tankerülete felkérésének eleget téve Aléné Kucsera
Andrea kinevezését támogatja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Dr. Malatyinszki Anita tankerületi igazgató
Pályázat kiírása a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum
igazgatói álláshelyére

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 tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Elmondja, hogy nagyon színvonalas munka folyt a múzeumban. Nagyon sok értékes
munka jelent meg, számos kiállítást rendeztek. Bekapcsolódtak a Múzeumok éjszakája
sorozatba.
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: 119 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
163/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés
Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói álláshelyére a
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2016. október 1. – 2021. szeptember 30. közötti 5 év
határozott időre pályázatot ír ki a határozat részét képező
közzétételi felhívás szerinti tartalommal.
Határidő: intézkedésre azonnal
beszámolásra 2016. augusztus 30.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló
a
Békési
Önkormányzati
Közgyűlésének 2016. április 12-i üléséről

Tűzoltóság

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
164/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlésének üléséről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Békés Airport üzletrész vétel

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta. Menet közben jöttek újabb információk. Erről a képviselő-testületnek
kell döntenie.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az ajánlattevő tartja az ajánlatát, ezért kívánják megvenni ezt az
üzletrészt.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Itt érdemben más lett a javaslat. A Pénzügyi
Bizottság ülésén elhangzott, hogy 3.150.000. forint névértékű üzletrészről van szó. A
taggyűlés kötelezheti a tagokat, hogy az üzletrész névértékének megfelelő pótbefizetést
tegyenek a tagok. Eddig 100 ezer forint pénzügyi teher volt ez a városnak, most ez 3.250.000.
forintra emelkedhet. Valaki ezt csak át gondolta, hogy ez miért üzlet az önkormányzatnak. A
három város működteti, de Békés csak jelképes összeggel szállt ebbe bele. A viszonyok
megváltoztak. Aki ezt most el akarja adni az nyílván tud valamit, és meglehet, hogy okosabb
mint az önkormányzat. Ő maga nem lát ebben fantáziát.
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RÁCZ ATTILA képviselő: Nem derül ki, hogy ez az üzletrész névértéken mennyit ér. A
pótbefizetésekkel és a tagi kölcsönökkel emelkedett 3.150.000. forintra, vagy ez az értéke.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A pótbefizetés maximum 200. ezer forint lehet.
DR. TARI BÉLA aljegyző: A pótbefizetés mértéke a tagok törzsbetétjével azonos lehet. Ez
Békés város esetén 100. ezer forint volt, a Layer Kft. esetén pedig 200. ezer forint. A
tulajdonos gondolja azt, hogy ez az üzletrész 3.150.000. forintot ér. A taggyűlés a törzsbetét
mértéke alapján határozza meg a befizetéseket. A Layer Kft. továbbra is fenntartja az 500.
ezer forintos árat. Békés városa ha él ezzel a vételi ajánlattal akkor évente maximum 300. ezer
forint pótbefizetésre lesz kötelezhető.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A pótbefizetés a névértéket nem változtatja meg,
ebből csak elszámolási viszony keletkezik. Amikor a repülőtérnek lesz nyeresége akkor
visszafizeti ezeket az összegeket. Akar-e a város nagyobb tulajdonrészt a kft.-ben ez a kérdés?
Ezzel a vásárlással nem fog nőni a város beleszólása a Kft.-be. erre most véleménye szerint
nincsen szükség.
DR. TARI BÉLA aljegyző: Elmondja, hogy hat tagja van a Kft.-nek. A Magyar állam,
Békéscsaba, Békés, Gallicoop Zrt, egy ejtőernyős egyesület és a Layer Kft. Összesen 3 millió
forint a jegyzett tőke.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Ennek a vásárlásnak gesztus értéke van. Kockázata nincsen.
RÁCZ ATTILA képviselő: Ez a kérdés a jövőről szól. Főleg a miniszterelnöki látogatást
követően. Békés városának is érdeke, hogy ez a fejlesztés elinduljon. Azt furcsálja, hogy
Gyula nem tagja ennek a cégnek. Amennyiben a fejlesztések megvalósulnak, annak Békés is a
haszonélvezője lesz.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Legyen benne a határozati javaslatban, hogy 200.
ezer forint névértékről van szó.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot ezzel a kiegészítéssel
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő (Mucsi
András elhagyta az üléstermet.)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
165/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
LAYER Kft.-nek a Békés Airport Kft.-ben meglévő
200.000,- Ft névértékű üzletrészét 500.000,- Ft összegért
meg kívánja venni, elővásárlási jogával él. Békés Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét a szükséges jognyilatkozat megtételére, és a
LAYER Kft. tájékoztatására.
Határidő: értelemszerűen
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Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

Izsó Gábor polgármester
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002
hiánypótlása

kódszámú

pályázat

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2016. (IV. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 131/2016.
(IV.13.). számú határozatának az V.2. pontját az alábbiak szerint
módosítja.
V.2.A megvalósítási helyszín helyrajzi számai: 1741, 1746,
1759, 1764, 1774, 1778, 1783, 1784, 1816, 1819/55, 1834,
1853, 1866, 6929/45, 6929/6, 1876/2, 475, 490, 489, 187,
2013/3, 1887, 1888, 1889, 1638/2, 1051, 1148, 6413/2, 6412,
6478, 6479, 6383.
Határidő: Pályázati hiánypótlás benyújtási
(2016. május 9.)
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

határidejéig

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 140/2016. (IV. 28.)
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 10 képviselő jelen
van.
Bejelentések - interpellációk:
Interpellációkra adott válaszok:
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi dr. Seres István képviselőt, hogy elfogadja-e a V/1.
választ?
DR. SERES ISTVÁN képviselő: A választ elfogadja.
RÁCZ ATTILA képviselő: Kérése, hogy az első fokú ítélet határozatát melyben a Bóbita utcai
óvoda esetében visszafizetésre kötelezték az önkormányzatot, azt kapja meg.
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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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