JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor János, Balázs László,
Mucsi András, Barkász Sándor, Rácz Attila, 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
Holopné Dr. Sztrein Beáta osztályvezető helyettes
Sápi András intézményi referens
a Polgármesteri Hivatal munkatársai
meghívottak
Igazoltan távol: Koppné Dr. Hajdú Anikó, Deákné Domonkos Julianna 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.
Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyalják
meg.
Zárt ülésen kell tárgyalni az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján a IV/11. – IV/13. sorszámú
előterjesztéseket.
Az elhangzott módosításokkal együtt szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
180/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2016. május 26-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 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. A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója 2015. évről
Békés város vonatkozásában
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2015. évi működéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó
értékelése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Békési Férfi Kézilabda Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és
szakmai beszámoló
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Beszámoló a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Beszámoló a Békés-Ferment Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

IV.

Egyéb előterjesztések
1. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. TOP-os pályázatok beadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Előterjesztések elektronikus kiküldésére átállás
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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5. Beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlásával kapcsolatos nyilatkozatok
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

6. Belvízrendezés az élhetőbb településekért pályázat lezárása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

7. Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet kérelme a Békés, Jantyik
u. 29. szám alatti ingatlan bérletére
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

8. Szatmári Márta kérelme a 1764 hrsz telekrészlet megvásárlására
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

9. Telekhatár rendezési ügyek
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

10. Dr. Józsa Csaba kérelme a 2190 hrszú telek vételi ajánlat
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

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

Izsó Gábor polgármester

12. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Zárt ülésen
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

13. Lakáscsere kérelem elbírálása
Zárt ülésen
Előterjesztő:
V.

Izsó Gábor polgármester

Bejelentések, interpellációk

NAPIREND TÁRGYA:

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

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Átadásra került május 21-én a felújított I. világháborús
emlékmű. Több százan vettek részt az avatáson. Az emlékmű felújítása több mint 4 millió
forintba került. Egy millió forintot pályázaton nyertek. A talapzatra el fognak helyezni még
egy márványtáblát. Megköszöni a Műszaki osztálynak és Minya Gábornak az elvégzett
munkát.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A főtéri kút két honapja le van zárva. Mi ennek az
oka? Mi a probléma? A postától errefelé menet a kátyúkat a Petőfi utcában nem javították ki?
Már a második olyan eset van az anyagban. ahol több millió forintot veszít a város. Most az
energia takarékos pályázattal kapcsolatban kell 2%-ot visszafizetni, ez közel 4,5 millió forint.
Szalai László képviselő úr perben áll a várossal. közérdekű adat kiadása miatt. Nem érti, hogy
miért tagadták meg tőle az információt. Nincs befejezve a per. Szeretne többet tudni erről az
ügyről. Hétfőre van kitűzve a kézilabda munkacsarnok ügyében egy lakossági fórum.
Amennyiben erről van új információ, azt megköszönné. A polgármester úr sajtótájékoztatót
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tartott az országgyűlési képviselővel a börtön építésével kapcsán. Azt látja, hogy a város
ehhez ingyen ad területet. Igazak-e azok a rémhírek, hogy önkormányzati lakásokat ajánlottak
fel? Igaz-e, hogy a fogvatartottak a városban fognak dolgozni? Ha cáfolni tudja, ezeket a
polgármester úr az jó lenne. Mit vállalt még a város?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezen kérdések jelentős része interpelláció. Majd írásban fog
válaszolni. A börtönnel kapcsolatban folyamatosan érkeznek az új információk. Sok mindent
nem tudnak még. A gyulai BV intézet igazgatója és a gyulai polgármester is készségesen áll
mindenki rendelkezésére. Pontos adatokat még nem lehet tudni sem arról, hogy be fognak-e
járni a településre, sem, hogy konkrétan hány fő elítélt lesz. A képviselő-testület valamennyi
tagját meghívja június 7-én délelőtt 10. órára Gyulára. Itt lesz egy előadás a fogva tartásról és
annak körülményeiről. Fontos, hogy minden információt megkapjon a lakosság. Nagyon sok
fogvatartott jár ki dolgozni, de ez csak enyhe büntetésnél lehetséges. Azokat nem engedik ki
dolgozni, akik veszélyesek a társadalomra. Sokan kerülnek börtönbe szabálysértés miatt is,
nem tudja kifizetni a büntetést. A börtön falain belül fogják őket foglalkoztatni. Nem szeretné,
ha elébe mennének ezeknek az információknak. Gyula üdülőváros, 150 fős börtönnel.
Gyakorlatilag észre sem veszik, hogy ott van. A börtönnel 250 munkahely jön létre. Szalai
László perével kapcsolatban elmondja, hogy megvolt a tárgyalás, ítélet nem született. A
kézilabda csarnokkal kapcsolatban elmondja, hogy minden új információt a fórumon el
fognak mondani.
GÁL ANDRÁS osztályvezető: Az NFM eljárásával kapcsolatban egy épület energetikai
pályázatról van szó. Nem engedélyköteles beruházásról van szó. Ennek alapján készült el a
költségvetés is. A szabálytalansági eljárásnál a változás bejelentést kifogásolták meg. Sajnos
itt 11 kazán volt, itt nehezen lehet pontosan megállapítani minden egyes tételt. 301 ilyen tétel
keletkezett, valószínűleg ez nem tetszhetett az NFM-nek. A költségvetés nem volt pontosan
előkészítve. Minden pályázó ugyanolyan feltételekkel adhatott ajánlatot. Nincs olyan terv,
amiben költségvetés egyezni fog a megvalósulással. Minden dokumentációt be tud mutatni,
ha szükséges. Ezek miatt értek jogorvoslati kérelemmel.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Amennyiben a jogorvoslatnak nem adnak helyt, ezt a büntetést
tovább fogják terhelni a költségvetés készítőjére. Ezt nem az önkormányzat fogja kifizetni.
RÁCZ ATTILA képviselő: A közétkeztetési tanács megalakult. Kérdezné, hogy ki választotta
ezt meg? Mi a legitimitása? A tagjaik, úgy döntöttek, hogyha nem következik be ez
elkövetkező egy hónapban hathatós változás a főzött ételek kapcsán, akkor a képviselőik
kezdeményezni fogják a szerződés megszüntetését. Akkor is elmondta, hogy ez nem egy jó
döntés az étkezést kiszervezni. Nehézkesebb lesz ezt kezelni. A 13-as pont sajtótájékoztatóról
szól. Ez most már része lesz a beszámolónak? Most értesült arról, hogy lakossági fórum lesz,
miért nem kapott erre meghívót? Ez a kérdés összbékési ügy. Ez nem csak a Fáy utcában
élőket érinti, hanem az egész várost. Ezzel kapcsolatosan nem tervezi-e a város népszavazás
kiírását? Vagy akár a börtönnel kapcsolatban? Amennyiben nem, az ő képviselőik
elgondolkodnak majd ezen. A képviselők egyharmadának kezdeményezése esetén a kérdést
napirendre kell tűzni. A szabálytalansági ügyről megint nem lettek értesítve. Akkor ez a
büntetés nem adóforintból lesz visszafizetve? A közérdekű adatigényléssel kapcsolatban már
korábban is keletkezett anyag, amit szintén nem kaptak meg. Ez egy régebbi ügy. Itt már
keletkeztek iratok. Ki képviselte a várost ebben az ügyben?
DR. TARI BÉLA aljegyző: Elmondja, hogy május 24-én volt az első tárgyalási nap. A
keresetlevél a törvényszékre lett benyújtva hibásan. Jó maga képviselte a várost polgármester
úr meghatalmazásával. A tárgyalás 3 perc volt. A bíró elmondta, hogy jogkérdésről van szó.
Június 28-án fog döntést hozni.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A főzött étel jó. Úgy mondanak róla véleményt, hogy meg sem
kóstolták. Ő maga 3 hete azt eszi. A bírság természetesen nem adóforintból lesz visszafizetve.
A közétkeztetési tanács az ő kezdeményezésére jött létre, hogy delegáljanak bele tagot az
intézmények és a szülők is, valamint a Városgondnokság és a szállító. Az ülésről jegyzőkönyv
készült. Az első két hétben valóban ehetetlen volt az étel. Nagyon rossz volt, sótlan volt.
Voltak gondok. Türelmet kért a szállító és ezeket a hibákat korrigálta. A cég nagyon
együttműködő. Megbeszélték, hogy min kell változtatni. Ő maga is ezt eszi. Az étel jó. Az
óvodák pozitívan nyilatkoznak az ételről. A Dr. Hepp iskola annyira nem elégedett. A unokái
is azt eszik, elégedettek vele. Mesterségesen hergelt dologról van szó, ugyanígy a börtönnél a
csarnoknál is. Világosan elmondta, hogy a börtön esetében is csak részinformációkkal bír.
Békéscsaba, Orosháza is pályázott börtönre, de nem nyertek. Az információk folyamatosan
érkeznek. A feszültséget lehet gerjeszteni. Nyilvánvaló, hogy minden kérdésre meglesz a
válasz. Arra is, hogy a látogatás hogyan megy, hogy a kijárás hogyan megy. Gyulán sem okoz
ez semmilyen problémát. Kéri, hogy mindenki legyen türelemmel. Ő maga is itt él, a
szándékai egyértelműek. Nem fog olyat támogatni, ami bármi veszélyt, vagy gondot
jelentene. Ez a fejlesztés fontos lehet a városnak. A 250-300 munkahely is csábító. A várost
nem fogják veszélyes helyzetbe belekeverni. Egy népszavazást akkor lehetne kikényszeríteni,
ha minden információ rendelkezésre áll. Ha erről népszavazás lesz, azt el fogják fogadni.
Ennek a lebonyolítása több millió forintba kerül. A csarnok esetében, ha nem a Fáy utca a
legoptimálisabb, akkor nem azt a helyszint jelölik ki. Jelenleg 4 helyszínt vizsgálnak. Azt kell
nézni mi a legoptimálisabb a városnak. Fölösleges feszültséget szítani. A csarnok méretével
kapcsolatban nincsenek újabb információk. Ezúton vár a fórumra minden képviselőt. A
polgármester a döntésekről tájékoztatja a lakosságot, ezért szerepelt az anyagban a
sajtótájékoztató.
DR. SERES ISTVÁN képviselő: A Fáy utcai fórumot jónak gondolja, ezzel meg lehet
nyugtatni a lakosságot. A börtön kapcsán sokan megkeresték őt is. Gyuláról kapott
információk alapján ahol börtön van, ott megnő a közbiztonság. Azonban többen érkeznek a
városba látogatási céllal is. Elmondja, hogy a leves az kitűnő az étkeztetésben. Az az
információja a kislányától, hogy a leves mindig finom a második rossz. Elmondja, hogy
meglátogatta a szociális szövetkezetet, jó kezekben van az állomány. A betyár út nagyon rossz
állapotban van. Ez az út a Kamuti csárda és a Kondorosi csárda között van. Jó lenne, ha ezt az
utat fel lehetne újítani. A dánfoki üdülőközpontról elmondja, hogy akkor is fizetni kell a
belépésért, amikor nincsen szezon. Ezt nem tartja helyesnek, ezen változtatni kell. Fizetni
csak a szezonba kelljen.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mindenki ilyenkor mondja el az interpellációját, holott erre a
képviselő-testületi ülés végén van mód. Ha nem lenne tv már régen a 15. napirendnél
tartanának. Rengeteg olyan téma került elő, ami nem ide tartozik.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Rácz Attilának elmondja, hogy a börtön kérdése amikor
felmerült neki is volt egy véleménye, hiszen a téma minden rendes ember komfortzónáján
kívül van. A börtönt valamennyien megszavazták. Népszavazást nem utólag kell
kezdeményezni, hanem mielőtt megszavazta volna. Ő maga a szavazás előtt begyűjtötte az
információkat, tájékozódott. Neki is voltak félelmei, de tájékozódott. Azt szűrte le a
kérdésben, hogy rengeteg pozitív dolog köthető a városhoz ha megvalósul a beruházás,de
minderről a szavazása előtt tájékozódott és nem utólag. A ki be, járás kérdését pedig az
elkövetés módja már el is dönti. A népszavazást hisztéria keltésnek érzi, inkább nem mondana
erre jelzőt, de furcsának tartja.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A telekátadást ő maga meg fogja szavazni. Kérdése,
hogy ezen kívül más kedvezményeket vállat-e a város? Kérése, hogy konkrét helyszínre,
5

időpontra hívja meg a polgármester úr a lakossági fórumra. A főtéri kútra sem kapott még
választ.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A főtéri kút interpellációs kérdés, de a megoldás folyamatban
van. A kút olyan állapotban van, hogy nem lehet helyre állítani, az alsó 50 m-es szakasza
beomlott. Gyakorlatilag egy új kutat kellene fúrni. Jó lenne valahogy ivó kúttá alakítani. Ezen
kutak élettartama a csőszerkezet miatt 80-100 év. A lakossági fórumról írásban fog meghívót
kapni minden képviselő. Erre elsősorban a Fáy utcai lakosokat hívták. Senkit nem akar kizárni
a kérdésből. A börtönhöz infrastruktúrát ajánlottak fel. A gáz, víz a villany ami a helyszínen
meg is van. Ezeket ígérték. Szolgálati lakásokat nem ígértek. Lakásokat amennyiben kell,
akkor fognak átadni.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: A közétkeztetéssel kapcsolatban szeretné
elmondani, hogy a tegnapi nap volt egy megbeszélés az intézményben, ahol minden fél
képviseltette magát. Egy kulturált beszélgetésen vannak túl. Őszintén elmondták a
problémákat, kéréseket. Megtudták, hogy milyen jogi háttér határozza meg mit, hogyan kell
készíteni. Nem rejti véka alá a problémákat. Kettő szakaszra bontható az elmúlt időszak. Az
első két hétre és az azt követőre. Senki semmit sem akar a szőnyeg alá söpörni. Az első
pillanattól kezdve partneri a viszony a szolgáltatóval. Az elején valóban sok probléma
vetődött fel, amely akadályozta a gyors és kulturált étkezést. Ezek zömében megszűntek. A
szolgáltató kezdeményezte az egyeztetéseket is. Törekednek arra, hogy szeptembertől még
jobb legyen a szolgáltatás. Ő maga igyekszik az intézményt jó irányba terelni és megegyezni a
szolgáltatóval. Ő maga is azt az ételt fogyasztja. Komoly javulás figyelhető meg az utóbbi
időben.
RÁCZ ATTILA képviselő: Mivel Barkász Sándor megszólította így elmondja, hogy a tavalyi
évben felelős döntést hozott, mikor hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat ezen a
pályázaton részt vegyen. Ez nem azt jelentette, hogy a BV intézet építésének a társadalmi
egyeztetése is lezajlott. Az, hogy Barkász képviselő úr úgy gondolja, hogy a lakosság
megkérdezése nélkül lehet egy ilyen döntést meghozni az az ő dolga. Ő úgy gondolja, a
lakosságot meg kellene kérdezni. hiszen ha nem akarják akkor ezt tudomásul kell venni. Mint
ahogy annó nem akartak szemétégetőt stb. stb. Vannak olyan kérdések, amelyeket nem lehet
csak pályázati tételként vizsgálni. Információ csúszást vél felfedezni. Az interneten megtalálta
a pályázati kiírást és a jelentkezést is a börtön építéshez. Ebben érdekes kiírások vannak. A
pályázat kapcsán ugyanis előnyt élvez az, aki bérlő kijelölési jogot ad át a BV intézetnek. A
környezet legyen alkalmas a személyzet lakhatásának biztosítására. A felajánló
közreműködést, hozzájárulást vállal az objektum kialakításában és működtetésében. Ez is
kardinális kérdés. A fogvatartottak 50%-ot meghaladó intézményen kívüli foglalkoztatására is
lehetőséget kell teremteni, március 31-ig kellett beadni a pályázatot. A pályázót 90 napon
belül értesítik. Ebben a pályázatban már több visszalépő önkormányzat van. Lehet olyan
döntést is hozni, hogy nem építik meg a BV intézetet. Nem minden információ ismert sem a
képviselő-testület, sem pedig a lakosság előtt. Ezért kell tájékoztatni és nem kioktatást kérnek
a képviselők.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Egy beadott pályázatnál a beadás előtt kell társadalmi vitát
folytatni nem utólag. Mielőtt a pályázat beadásra került volna., Aki beadja a pályázatát és
visszalép az komolytalan lesz. Aki igennel szavazott erre az elvileg ezt át is gondolta. Előtte
kellett volna gondolkozni és nem most meghátrálni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Amennyiben a lakosok véleménye túlnyomóan az lesz, hogy ne
legyen sem börtön sem csarnok akkor nem lesz. Senki sem akarja a városra erőltetni. Tudni
kell, hogy mindkettővel sokat nyerhet a város. Figyelembe fogják venni a lakosok
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véleményét. Fejleszteni akarják a várost. A börtön nem veszélyes, semmilyen befolyással a
városra nincsen. Vannak olyan kérdések, amelyekben a lakossággal konzultálni kell. Le kell
ülni és meg kell beszélni. A börtön esetében ennek még az elején vannak. A lakossági
fórumon nem szeretné azt, hogy más egyéb okon felhergelt emberek is ott legyenek. Itt az a
lényeg, hogy akiket közvetlenül érint, ők ott tudjanak lenni.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Egy következő napirendnél Békés város munkanélkülisége a
kérdés. Folyamatos az elvándorlás Békésről. Ő maga nem szeretne szembe menni a
kormánnyal. Sok város harcolt ezért a lehetőségért. Több száz új munkahely jönne létre, nem
közmunkás fizetésért dolgoznak majd ott emberek. A lehetséges munkaerőt helyben
igyekeznek majd megoldani. Akik pedig majd ide költöznek, itt fogják taníttatni a
gyermekeiket. Ennek ő maga örül. Amennyiben már csak 100 Békésinek lenne, munkája már
örülne. Olyan településeken ahol most is van BV intézet, nincsen negatív tapasztalat.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Akár lesz népszavazás akár nem, valahol ez
összecseng azzal, amit a polgármester úr is kezd elfogadni. Soha sem elég az információból
ami a lakosság tájékoztatását illeti. Ebben a jelenlegi városvezetésnek óriási deficitjei vannak.
A lakossági fórum is még titkos. A lakosságot tájékoztatni kell a fórum után is, mert ez városi
ügy.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Pillanatnyilag sem a sportcsarnokról sem a börtönről nincsen
több információ. Ami van azt eddig megosztották, egy folyamatban vannak benne.
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő: Sokat beszélget a szülőkkel a börtönről.
Sokan megrémülnek első körben, de szerencsére online sokat meg lehet már tudni erről a
kérdésről.
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: 10 fő. (Barkász
Sándor megérkezett az ülésterembe)
A képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
181/2016. (V. 26.) 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.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
182/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének fontosabb
jogszabályi változásokról

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
183/2016. (V. 26.) 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: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató a Civil
Alap tartalékkerete felhasználásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
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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: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
185/2016. (V. 26.) 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:

A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának
tájékoztatója 2015. évről Békés város vonatkozásában

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. Látható, hogy a szakképzett munkaerőből van hiány a
településen. Nehezen tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ezért kell a településnek
minden lehetőséget megragadnia, ami munkahelyeket teremt. Örömét fejezi ki, hogy vannak
képzések.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselőt: A Békési Járásban közel 1500 álláskeresőt tartanak
nyílván. Sok eszközzel igyekeznek előmozdítani, hogy ez csökkenjen. Egyre nagyobb
probléma a kereslet kínálat eltérése. Sok esetben csak állami támogatással lehet elhelyezni
embereket. Sok járásban csökkent a munkanélküliség, itt viszont nőtt. Megállapítható-e
valami folyamat, ami ennek a hátterében van?
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Az is komoly gond, hogy a pályaválasztás is komolytalan. A
diákok meggondolatlanul választanak pályát. Sok esetben nem tudják megszeretni azt a
szakmát, amit választottak. Vagy olyan szakmát választott, amivel nem tud elhelyezkedni.
Dolgos, szorgalmas szülők gyermekei komolytalanul veszik a pályaválasztást.
RÁCZ ATTILA képviselő: Több pozitív üzenetet olvasott ki az anyagból. Látható a kormány
törekvése, hogy a foglalkoztatás nőjön. Ő maga is többször tudott így a kormány
támogatásával foglalkoztatást megvalósítani. Sokan évek óta ezen dolgoznak, hogy ez
javuljon. Jó üzenete van ennek a beszámolónak.
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NEMESNÉ MILE TÍMEA osztályvezető: Sajnos valóban még mindig nem azok a számok,
amiket szeretnének. Az álláskeresői létszám szerencsére nem nő. Álláskeresők száma Békés
járásban közel 2500 fő. Békésen ez 1500 fő. Egyre több a 25 év alatti. Nagyon sokan mennek
a szülők után a közfoglalkoztatásba. Igyekeznek a fiataloknak képzéseket nyújtani, és abba az
irányba terelni őket, hogy tanuljanak. Fontos, hogy legalább egy szakképzést szerezzenek. A
képzéseket mindig úgy tervezik meg, hogy előtte az ügyfeleket megkérdezik. Bízik abban,
hogy a TOP programok és a tervezett beruházások megvalósítása csökkenti majd az
álláskeresők számát.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni az elkészített beszámolót. Sajnos a fiatalok körében
a legnagyobb a munkanélküliség. Sajnos a rendszerváltás és a fiatalok előtt lévő példa nem
inspirálja őket munkára. Örül annak, hogy nagyon jó az együttműködés a Járási Hivatallal.
Partneri kapcsolatban vannak. Elmondja, hogy a Szociális Szövetkezet is 24 embernek ad
munkát. Ez is hozzájárul a foglalkoztatáshoz.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatóját 2015.
évről Békés város vonatkozásában tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport
és Turisztikai Központ 2015. évi munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Nagyon
részletes és tartalmas beszámolót kaptak, nagyon sokrétű a feladatuk. A rendezvények
látogatottsága folyamatosan nő. Dánfok kihasználtsága is egyre nő. Az uszoda látogatottsága
is duplájára nőtt. Az úszás oktatásban is kiemelkedően fontos szerepe van az intézménynek.
Gratulál a munka elvégzéséhez.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja. Csatlakozik elnök asszony dicsérő szavaihoz. Az
uszoda 5 év alatt megduplázta a látogatottságát. Egy uszodát nagyon nehéz nyereségesen
működtetni. Amennyiben a hiányt tovább tudják csökkenteni, akkor már jó úton járnak. Az
oktatásban is nagy szerepe van az intézménynek. Véleménye szerint a marketingen javítani
kell, javítani kell az idegen nyelvűségen is. Ezen vendégeket is meg kell tudni szólítani.
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RÁCZ ATTILA képviselő: Maga az intézmény többrétű tevékenységgel foglalkozik. Az első
oldalon látható, hogy ezt a munkát 29 fő végzi 60 fő helyett. Ez nagyon dicséretes. Jó, hogy
nő a látogatottság. A gyógyvíz pedig egyedülálló, ennek is köszönhető, hogy az uszoda
látogatottsága nő. A kikötőnél nem érti, hogy a számottevő bevétel mit jelent? Ez mekkora
összeget takar? Mintha csökkent volna a látogatottság? Új stégek kerültek kihelyezésre, ez
örömteli. A beszámoló minden tekintetben egységes.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A beszámoló értékes, egyet ért az előtte szólókkal.
KOSZECZ SÁNDOR igazgató: Megköszöni az elismerő szavakat. Az intézményben fontos
hangsúlyt fektetnek ezekre az adatgyűjtésekre. Ezeket tudják feldolgozni, kiértékelni. A
kikötő esetében jobban állnak, mint az elmúlt évben, természetesen időarányosan. Amikor a
kikötő üzemszerűen működik, a hajók kint vannak a vízen. 65-70 hajó bérel helyet a
kikötőben. Valóban a pontonok cserére kerültek. A költségvetést úgy tervezik, meg hogy
minden egység önállóan megálljon, természetesen az önkormányzati támogatással. A kikötő
költségvetése ebben a legszerényebb.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Látható, hogy folyamatos forgalom és bevétel növekedés
figyelhető meg. Ez nagyon sok mindent igazol. Az intézményt jól vezetik, az adott
körülmények között. Közmunkás támogatással, tudnak csak lábon maradni. Dánfokot nagyon
rossz állapotban örökölték meg, most mégis működőképessé vált. Az összevonás is jó
döntésnek bizonyult. Megköszöni az elvégzett munkát. Az uszoda önmagában nem termel
pénzt, ennek a hozadéka a város élhetőségében mutatkozik meg. A Madzagfalvi napok
programja is összeállt. Az Ismerős Arcok, Ocho Macho és a Hooligans zenekar fog fellépni.
Bízik abban, hogy sokak örömére fog válni.
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 (Barkász
Sándor elhagyta az üléstermet.)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2015. évi
működéséről

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.
Tájékoztatást kaptak arról a beszámolóban, hogy a gyermeklétszám fogyatkozása itt is
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problémát jelent. Kiemelkedő tevékenységet folytatnak még ennek ellenére is. Sok pályázaton
vesznek rész, sok programot szerveznek. Nagyon jó légkör tapasztalható a könyvtárban.
2017-ben pályáznak a minősített könyvtári címre is. Gratulál az elvégzett munkához és
további sikereket kíván.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Az internetezők száma az elmúlt években megduplázódott. E mellett is sikerült a
könyvtárnak helytállni. Elkezdték a múzeum anyagainak a digitalizálását. Ez egy nagyon
hasznos dolog. A felnövekvő generáció már az internetről tanul, erre kell felkészülni. Ez lesz
a jövő. A pályázataik révén nagyon komoly összegeket nyernek. Így lehet fejlődni. Nagyon jó
a légkör.
RÁCZ ATTILA képviselő: Egyre több könyv letölthető az internetről is, de nagyon reméli,
hogy azért a könyv még sokáig megmarad. Korábban a képviselők minden TÉKA kiadványt
megkaptak a leg utóbbiakat nem. A minősített könyvtár milyen privilégiumokat jelent?
DR. SERES ISTVÁN képviselő: A könyvkiadás valóban nagyon megváltozott, egyre több
könyv jelenik meg elektronikusan. Az internetes olvasás elvonja az embereket a könyvtárból.
A könyvtáraknak színvonalas műsorokat kell szerveznie.
ERDŐSNÉ SÁGI MÁRIA igazgató: A törvényi előírás miatt, az összes könyvtárnak át kell
esnie egy vizsgálaton. Ez dönti el, hogy maradhatnak-e a nyilvános könyvtárak jegyzékén. A
Békési könyvtár ezt sikeresen teljesítette. Az ellenőrzés mindent maximálisan rendben talált.
A minősített jelző megszerzése pedig azért fontos, mert ez egy magas szakmai elismerés
lenne a könyvtárnak. A pályázatok esetében is ezzel plusz pontokat lehet szerezni.
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
188/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés
Városi Püski Sándor Könyvtár 2015. évi működéséről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

azonnal
Izsó Gábor társulási elnök
Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2015. évi
munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Mind
szakmailag mind pénzügyileg rendben van az intézmény. Az elmúlt évben 5.5 millió forint
pályázati forrást sikerült lehívni. Példa értékű az a tevékenység amit a múzeum végez.
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Rengeteg tartalmas programot szerveznek, amelyekre egyre nagyobb az érdeklődés. Az
önkormányzatnak pedig vannak még feladatai az intézménnyel, hiszen sok felújításra szoruló
épületrész van.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Örül annak, hogy sikerül külső forrásokat igénybe venni. Számos kiállítást, kiadványt
e nélkül nem lehetett volna megvalósítani. A múltat meg kell őrizni, az a kérdés, hogy a
következő generációnak ezt, hogyan tudják majd átadni. A régi Békést meg kell ismertetni az
itt élőkkel.
RÁCZ ATTILA képviselő: Megköszöni a magas szintű beszámolót. Nagyon örül annak, hogy
a múzeum jól használja ki a helyi média adta lehetőségeket.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szinte megszámolni sem lehet azt a rengeteg rendezvényt, amit
az előbb tárgyalt intézmények szerveznek. Nagy örömét fejezi ki emiatt. Bíztatja a
Békésieket, hogy használják ki ezeket a lehetőségeket.
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
189/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés
Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:
NAPIREND TÁRGYA:

Izsó Gábor polgármester
azonnal
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátásának átfogó értékelése

feladatok

2015.

évi

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. Ez az
anyag nagyon sok dologra hívja fel a figyelmet. Sajnos a lakosságszám csökken, a feladat
viszont egyre több. Az oktatási intézmények számíthattak a szociális szolgáltatóra. A
problémákat közösen meg tudták oldani. A központ az intézményekkel remek kapcsolatot
ápol a mindennapok során.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja. Sajnos a társadalom egy jelentős rétege csúszik le,
vagy pedig vegetál. A városban egy nagyon magas színvonalú szociális védőháló működik.
Kivalló szakemberek segítik ezeket az embereket. Nagyon sok féle szociális segítséget tudnak
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igénybe venni az erre rászorulók. Megköszöni az elvégzett munkát. Békés városától más
települések is tanulhatnának ebben a kérdésben.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A lakosságszám nagyon jelentősen csökkent az
elmúlt évek alatt. Az elmúlt 9 év alatt 7%-al csökkent a lakosságszám, míg a gyereklétszám
17%-al.
RÁCZ ATTILA képviselő: Azt látja, hogy 813 fiatal hiányzik, azaz annyival kevesebben
születtek. Sajnos ez nagyon komoly probléma, ezek rémisztő adatok. Mire kell készülni a
jövőben? Rövid időn belül komoly létszámproblémák lesznek az óvodákban, bölcsődékben,
iskolákban. Ezzel a problémával komolyan foglalkozni kell. Az elvándorlás is egy komoly
probléma. Van-e mód valamiféle beavatkozásra?
KÁDASNÉ ÖREG JULIANNA igazgató: Sajnos a csökkenő gyereklétszámnak csak a
negatív hatásait élik meg. Ők maguk nem érzik ezt, hiszen ettől a problémák még megvannak.
Ugyanannyi gyerek jelenleg jóval több feladatot ad, mint régen. A megduplázott létszámmal
is nehezen boldogulnak. A helyben tartás ügyében, az önkormányzat sokat tesz. Sajnos ezek a
problémák nem csak Békést érintik. Az idősellátást látják leginkább most égetőnek. Az
ellátórendszer nagyon le van maradva az idősek számához képest.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni az elvégzett munkát. Nagy szakmai hozzáértéssel
végzik a munkájukat. A munkájuk nagyon feszített, mégis nagyszerűen helytállnak. Nagyon
nagy szükség van a munkájukra.
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
190/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, melyet
elfogad. Felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy
az értékelés határidőben megküldésre kerüljön a Békés
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztálya részére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Békési Férfi Kézilabda Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló
pénzügyi és szakmai beszámoló

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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DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, tárgyalásra alkalmasnak tartotta. A
kézilabdázás nagyon jól működik a városban. A klub az egyik legeredményesebb utánpótlás
nevelő egyesület. Nagyon remek a szakmai kapcsolat. Egy szakmai konferencián vett részt,
ahol további jövőbeni célokat fogalmaztak meg. Gratulál az elvégzett munkához.
POLGÁR ZOLTÁN ügyvezető: Az elmúlt heti konferenciáról elmondja, hogy a három város
Békés, Békéscsaba és Gyula írt alá egy együttműködési megállapodást. Kormánymegbízott úr
is jelen volt, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége. Egy teljesen egyedülálló
kezdeményezésről van szó. Két hét múlva pedig befejeződnek a városi sportcsarnok felújítási
munkálatai. Ezzel egy több évtizedes probléma oldódik meg. Felújításra került a tető, az
öltözők. Beszerzésre került egy kilenc fős mikrobusz is. A sportcsarnok további felújítása
szerepel a tervek között. A parketta teljes felújítása és egy légkondicionáló berendezés
beszerzése a cél. A Pénzügyi Bizottság ülésén volt egy felvetés, mely szerint a Kft. mire költi
az anyagi jellegű kiadásait. Ez három részből áll össze. Anyagi jellegű kiadások a
sporteszközök, szolgáltatási rész az utazás. Egyéb kiadások a hirdetések, reklámok. A leendő
sportcsarnokról muszáj két mondatot mondania. Nem érti azokat a mondatokat, amelyekben
valakik politikai tőkét akarnak kovácsolni abból, hogy egy sportcsarnok épülhet Békésen.
Arról van szó, hogy 8 év alatt a békési kézilabda ezt érte el, hogy lehet egy új pálya. Ez ennek
a munkának a dicsérete. A helyszint azt érti. Amikor erről van, szó azt kérné, hogy keressék
meg ezzel kapcsolatban. De eddig senki sem kereste meg. Ő rendelkezik a legtöbb
információval, ami jelenleg nem sok. Egy régiós összefogás bontakozott ki a már említett
konferencián. Azt kérné, hogy a képviselő-testület is húzzon egy irányba ebben a kérdésben.
Ne arról beszéljünk, hogy mikor lesz a fórum, ezt Dr. Gosztolya Ferenc képviselő is tudja. Itt
arról van szó, hogy épül egy csarnok, több ezer sportoló problémája oldódik meg. A jelenlegi
csarnok 100%-ig telített. Bocsánatot kér ezért, de reméli, hogy nem politikai tőkét akarnak
kovácsolni. Bízik abban, hogy rosszul érzi.
RÁCZ ATTILA képviselő: Megköszöni a választ. A csarnok építése ellen nincs kifogása. A
fenntartását nem látja egyelőre. A TAO garancia lehet erre. A helyszínnel van probléma. A
véleményét már ezzel kapcsolatban megfogalmazta. Olyan helyszínt kell választani, még ha
pénzbe kerül is, de a legjobb megoldást vetíti előre. A Durkó utcai kosárgyár tulajdonosával
tudomása szerint folytak egyeztetések. A Fáy utca a legrosszabb helyszín. A kosárgyár a
legalkalmasabb erre. Így a hasznosítás megoldott. Az iskola mellett épüljön meg a csarnok, de
ha ennek ára van, azt vállalni kell. Nincsenek a csarnok ellen.
DR.GOSZTOLYA FRENC képviselő: Ügyvezető úrnak indokolt volt előzetesen bocsánatot
kérnie. Van miért. Nem érti, mit kér számon. A képviselő-testület egységes abban, hogy a
csarnok épüljön meg. Mi a probléma? A város meg akarja építeni. Használhatja a kézilabda
klub. Mi a probléma? Természetes, hogy felvetődnek más kérdések is. Akármelyik helyszín is
legyen a kézilabda klub éljen a lehetőséggel, de ne szóljon bele olyan dolgokba, ami nem
tartozik rá. Természetesen tudta, hogy mikor lesz a fórum. Az a probléma, hogy a képviselőtestület többi tagja nem tudta. Titkosságot csinálnak ebből a kérdésből. Azt szeretné, ha senki
sem mondaná azt, hogy ez politika, itt lakossági kérdésről van szó. Nyugodtan a helyére lehet
ülni és lehet intézni az ügyeket.
MUCSI ANDRÁS képviselő: Ez nyílván nem politikai kérdés. Van egy olyan érzése, hogy
bármit próbálnak csinálna az úgysem lesz jó. Ilyen mentalitás van emberekben. Néhányan az
interneten ennek hangot is adnak, és legyen szó bármiről az rossz. Ez furcsa számára. Mindent
meg akarnak fúrni, aztán pedig megkérdezni, hogy miért nem valósult meg. Az érintettekkel
le kell ülni ezt megbeszélni, ezért kell is a fórum. Nincs olyan döntés, hogy a Fáy utcán lesz
ez a csarnok. Lehetséges helyszín még csak.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mind a börtönt, mind a Fáy utcai területet a jelen lévők
megszavazták. A jelenlévő ellenzékiek is.
DR. SERES ISTVÁN képviselő: Ő maga is ellenzéki, de semmi kifogása nincsen a
csarnokkal. Fontosnak tartja. A múltban is hangsúlyozta a fórum fontosságát. Fontos, hogy a
diákok tornázni tudjanak. Az iskola melletti terület ideális.
POLGÁR ZOLTÁN ügyvezető: Nem akarta megbántani képviselő urat. Ő maga sportszakmai
szempontból nézi a kérdést. Ez a testület nem ült össze arra, hogy megbeszéljék, hogy a
csarnok hol legyen. Játszanak itt azzal, hogy hol legyen. A legnagyobb félelme az, hogy amíg
vitatkoznak, nehogy aztán a csarnokot elvigyék más településre.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Amennyiben azt látják, hogy itt szórakozik a testület, valóban
előfordulhat, hogy a csarnokot és a börtönt is máshol építik meg.
DR. SERES ISTVÁN képviselő: Ő maga mivel nem Békési annyira nem ismeri a várost. Ő
maga is megszavazta, hogy legyen csarnok. Sok lehetséges helyszínt bejárt. Több helyszint
megmutattak neki.
RÁCZ ATTILA képviselő: Ez a probléma nem csak a Fáy utcai lakosok gondja. Nem csak
azok fognak ezzel szembesülni, akik ott élnek, hanem valamennyi városlakó. Ezt a fórumot
nem szabad beszűkíteni. Mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy elmondhassa a
véleményét.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt a fórumot senki sem dugja el. Ő maga kapott egy levelet,
amit 200 fő írt alá. Ezeket az embereket hívták meg erre a fórumra. Nem ragaszkodnak egyik
helyszínhez sem. Hajlandóak kompromisszumra.
DR.GOSZTOLYA FRENC képviselő: Még egyszer ügyvezető úr. Akarják és meg is
szavazták ezt a létesítményt. Az is ki fog derülni, hogy hol lesz. Bizonyára abban hibáztak,
hogy az ügyvezetőt nem kérdezték meg ezekről a kérdésekről. Ő abban a hitben van, hogy
kérdezhet a polgármester úrtól, alpolgármester úrtól. Lehet ő maga nem kérdezett elég embert.
Attól a lehetőségtől sem ebben a teremben sem ebben a városban nem ijed meg senki, hogy
nem ide fog kerülni a csarnok. Innen már csak egy fél mondat az, hogy ha nem úgy lesz
ahogy szeretnétek, akkor nem is lesz. Kár ezt. Nincs erre szükség.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további 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
191/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési
Férfi Kézilabda Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló pénzügyi
és szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.
2015. évi tevékenységéről

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.
DR.GOSZTOLYA FRENC képviselő: Mindig meg kell ragadni azt a lehetőséget, ha az
ügyvezető úr személyesen van jelen. A zöldhulladék elszállítása rendben van. Ismerik a
tavalyi tapasztalatokat. Amikor a szállítási nap ünnepnapra esik a kft. megad pótnapot. A
pótnap nem más, mint a következő szállítási nap. Így tehát nincs is pótnap. Így tehát kevesebb
a szállítás, amiért ettől független fizetni kell. Az összegyűlt szemét kezelhetetlenné tud válni,
nem tudja mennyire valós ez a probléma.
ILYÉS PÉTER ügyvezető: A zöldhulladék nem marad ott sehol sem, ezt a problémát
megoldották. Annyi a kérés, hogy a hulladékot akkor tegyék ki, mielőtt azt elszállítják. Az
ünnepi szállítással kapcsolatban, ebben az évben módosítottak. Nem az ünnepet követő napon
szállítják el a szemetet, hanem az előtte pénteken. Az a hulladékszállítási naptárban szerepel,
a honlapjukon is elérhető.
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
192/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ
PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Beszámoló a Békés-Ferment Környezetvédelmi Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. 2015. évi tevékenységéről

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.
DR.GOSZTOLYA FRENC képviselő: Ezzel a kft.-vel voltak elképzelések, most lényegében
nem működik. Mi a terv ezzel?
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ILYÉS PÉTER ügyvezető: A kft. ebben az évben megkezdte a működését, városüzemeltetési
feladatokat látnak el.
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
193/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BékésFerment Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet
módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 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: 8 fő (Dr. Seres
István elhagyta az üléstermet.)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
194/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
Függeléke helyébe a következő Függelék lép
Az ingyenes használat
alapításáról szóló
képviselő-testület
határozat száma

A használati joggal terhelt
ingatlan (ingatlanrész)
megnevezése, címe
(helyrajzi száma

A használati jog
jogosultjának neve,
címe

A használat
időtartama

-

Jantyik u. 5. sz.
3 helyiség

Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat

2001. szept. 3-tól
Határozatlan időre

1.
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2.
3.

-

Petőfi u. 4. sz.
1 irodahelyiség

-

Petőfi u. 4. sz.
4 irodahelyiség

-

Kispince u. 44. sz. 2979 m2
területű kert

4.

5.

139/2007.(IV.26.)
71/2008. (II. 28.)

6.

247/2008. (V. 29.)

7.
396/2008. (IX. 30.)

8.

374/2010. (X. 28.)

Petőfi u. 24. alatt
található 1343 telekrész
és az azon található 619
m2 alapterületű épület
Csabai út 18.
(3234 hrsz)
Békés, Szarvasi u. 34.
Sportpálya területén lévő
kb. 150 m2-es salakos volt
kézilabda pálya hrsz.:
3917/1.
Petőfi S. u. 42.
(2270 hrsz)

Magyar
Vöröskereszt területi
szervezete
Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde
Biokultúra
Egyesület (5630
Békés, Csíkos u.
17.)
Békési
Önkormányzati
Tűzoltóság

Határozatlan időre

Békési Tenisz Klub

2008. október 1-től
2029. november 25ig

Békési Polgárőrség
Közhasznú
Szervezet

2010. 11. 15–
2030. 11. 15.

Korona u.3.
(2366.hrsz.)

Surman Box Club

10.

400/2011.(XII.1.)

Tátra u.36.
(1151.hrsz.)

Békési Kajak Kenu
Club (Békés)

11.

265/2012.(VIII.30.)

Puskaporos tó (3720.hrsz.)

12.

34/2015.(II.02.)

Békés, Nevelő
u.1.(6413/2.hrsz.)

13.

96/2016 (III.31.)

14.

97/2016 (III.31.)

15.

20/2016.(I.28.)

Határidő:
Felelős:

1999. ápr. 7-től
Határozatlan időre

2008. július 1-től
2058. június 30-ig

30/2011.(I.27.)

Békés, Fúró u.5.
(2345.hrsz.)

1998. jún. 23-től
Határozatlan időre

Békési Kisgazdakör
5630 Békés
Korona u. 3.

9.

Békés, Petőfi u.35. hátsó
épület (812.hrsz.)
Békés, Széchenyi t.4.
(Kazamata pincehelyiség)
2236.hrsz.

2000. febr. 4-től
(határozatlan időre)

Minya Gábor Békés,
Darab u.1.
Együtt Könnyebb
Közhasznú Együtt
(Békés, Jámbor
u.34.)
Szent Lázár
Alapítvány
Békési Motoros
Baráti Kör (Békés,
Bethlen G.u.16.)
Küldetés Alapítvány
(Békés, Teleky u.
39.)

2011.02.01az ingatlan
önkormányzat általi
értékesítésének
napjáig
2011.12.05határozatlan időre,
de legfeljebb 25 évre
2012.09.01-től
2017.08.31-ig
2015.03.01-től
2016.12.31-ig
2016.05.01-től
2017.04.30-ig
2016.04.01-től
2017.03.31-ig
2016.02.01-től
2018.04.30-ig

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2016. (V. 30.)
önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS
SZABÁLYAIRÓL
szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.
NAPIREND TÁRGYA:

TOP-os pályázatok beadása

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.
TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Egy apró gépelési hiba szerepel a határozati javaslatban.
Természetesen minden esetben a 3.2.1-15 TOP pályázatokról van szó és nem a 3.1.1-15-ről.
A határozatban természetesen ezt javítani fogják.
RÁCZ ATTILA képviselő: Az előterjesztésből nem derül ki, hogy ki készíti illetve, hogy ki
adja be a pályázatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Ezt nem is kell, hogy tartalmazza az előterjesztés.
RÁCZ ATTILA képviselő: Megnézte más önkormányzatok gyakorlatát, ott ez szerepelni
szokott. Meg szokták jelölni mely szervezeten keresztül nyújtja be a pályázatot. Többször
kifejtette a véleményét a KBC Kft.-vel kapcsolatban. Reméli, hogy ezek nem teljesülnek és
minden pályázat nyertes lesz.
IZSÓ GÁBOR polgármester: A hivatal munkatársai készítették a pályázatokat és a KBC Kft.n keresztül lesz benyújtva. Minden pályázat nem lehet nyertes, hiszen a Megyei
Önkormányzatnak sikerült olyan kiírást összehozni ami ezt nem teszi lehetővé.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslat I. pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő (Dr. Seres
István visszatért az ülésterembe.)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
195/2016. (V. 26.) határozata:
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I.
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP
3.2.1-15 kódszámú önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése
felhívásra
„Békés,
épületenergetikai
beruházások” címmel az alábbiak szerint:
I.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei: Békés, József
Attila u. 5. sz., Békés Jantyik Mátyás u. 23-25. sz.
I.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó
389.890.000,-Ft.
I.3. Az igényelt támogatás mértéke 89,74%, összege bruttó
349.885.000,-Ft
I.4. A saját erő mértéke 10,26%, összege bruttó 40.005.000,-Ft,
melynek fedezete a tarhosi ingatlanok vételára.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II. 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
196/2016. (V. 26.) határozata:
II.
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP
3.2.2-15 kódszámú Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz
illeszkedő,
megújuló
energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex
fejlesztési programok keretében felhívásra „Békés, napelem
rendszer kialakítása” címmel az alábbiak szerint:
II.1. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó
171.627.800,-Ft.
II.2. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó
171.627.800,-Ft
II.3. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat III. és IV. 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
197/2016. (V. 26.) határozata:
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III.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a TOP-3.2.1-15 és a TOP3.2.2-15 pályázatok vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés Város
Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési
szabályzatának
rendelkezéseinek
megfelelően
eljárjon,
szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el,
kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat
képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.
IV.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a TOP-3.2.1-15 és a TOP3.2.2-15 pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a
pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a
benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a kiegészítésben szereplő határozati javaslatot egyben.
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
198/2016. (V. 26.) határozata:
I. Békés Város Önkormányzata tagként részt vesz a közösségi
szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)
megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok
(HACS) megalakításában.
I.1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármesterét a helyi közösséghez történő
csatlakozásra, valamint a későbbiekben létrejövő HACS
megalakításához szükséges konzorciumi szerződés aláírására.
I.2. Megvalósítási terület: Békés város CLLD akcióterülete,
amely nem lehet fedésben a LEADER akcióterülettel.
I.3. A tervezett fejlesztési forrás mértéke: 800.000.000 Ft
I.4. Támogatási intenzitás: 100%
II. Békés Város Önkormányzata felkéri a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központot,
mint a helyi közösség, és konzorcium vezetőjét a helyi
közösségi fejlesztési stratégia elkészítésére.
III. Békés Város Önkormányzata a helyi közösségi fejlesztési
stratégia (HKFS) elkészítésére legfeljebb bruttó 7,5 millió forint
összegű pótelőirányzatot biztosít a Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ számára az
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Önkormányzat 2016. évi költségvetését jóváhagyó 6/2016. (III.
03.) önkormányzati rendeletben foglalt 5. melléklet I/6.
pontjában és sorában foglalt előirányzat terhére.
IV. Békés Város Önkormányzata felhatalmazza a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központot
intézményvezetőjét, mint konzorciumi vezetőt arra, hogy a helyi
közösségi fejlesztési stratégia (HKFS) elkészítésére a III.
pontban meghatározott keretösszeg terhéig szakértővel
szerződést kössön úgy, hogy a megkötött szerződésben a
megbízási díj 50%-a a helyi közösségi fejlesztési stratégia
elkészültekor, míg a fennmaradó 50% a pozitív támogatói
döntést követően esedékes.
V. Békés Város Önkormányzata felhatalmazza a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központot
intézményvezetőjét, mint konzorciumi vezetőt a IV. pontban
foglalt szerződés megkötését megelőző versenyeztetési eljárások
lebonyolítására,
kapcsolódó
feltételekben
történő
megállapodásra, valamint a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

2016. június 30.
Izsó Gábor polgármester,
intézményvezető

Koszecz

Sándor

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

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 javaslat 1. 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
199/2016. (V. 26.) határozata:
1.
Békés Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerint Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot
nyújt be egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség
fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
pályázati céljaként a Békési Gyógyászai Központ és
Gyógyfürdő Békés, József Attila utca 5. szám alatti telephely
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elektromos hálózatának felújításával. A beruházás bekerülési
költsége bruttó 31.578.931,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó
29.999.984,-Ft, mely az összes költség 95 %-a. Békés Város
Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 1.578.947,-Ft
önerőt (5 %) a fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja.
Határidő:
Felelős:

pályázat beadásra 2016. június 2.
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat 2. 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
200/2016. (V. 26.) határozata:
2. Békés Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerint Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot
nyújt be és a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
pályázati céljaként a Békés Tárház utca aszfaltozását jelöli
meg. A beruházás bekerülési költsége bruttó 25.400.000,-Ft,
a megpályázott támogatás bruttó 21.590.000,-Ft, mely az
összes költség 85%-a. Békés Város Önkormányzata a
pályázathoz szükséges bruttó 3.810.000,-Ft önerőt (15 %) a
saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások
keretéből biztosítja.
Határidő: pályázat beadásra 2016. június 2.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Előterjesztések elektronikus kiküldésére átállás

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 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: Tudomásul veszi, hogy ez a fejlődés útja. Az
megriaszthat egy-két képviselőt, hogy tanfolyamon is részt kell venni. Vagy vizsgázni kell-e?
Mi ennek a menete?
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A tanfolyam az egy óra lesz. Bízik abban, hogy aki képviselő
mandátumot szerzett egy óra alatt ez el tudja sajátítani.
RÁCZ ATTILA képviselő: Egy nagyon előkészített anyagot kaptak. Az a megyében
egyedülálló rendszer lenne és példaértékű. Az előterjesztésből nem tűnik ki pontosan, hogy
tablet vagy laptop kerülne beszerzésre. Javasolná, hogy egy nagy kijelzős készülék kerüljön
beszerzésre, amelyeket kényelmesen lehet látni.
DR. TARI BÉLA aljegyző: A szoftver úgy lenne elkészítve, hogy a laptopot csak ki kelljen
nyitni és onnan automatikus lenne. Minimális informatikai tudás elegendő lesz ennek
elsajátításához. Kifejezetten úgy lett piackutatás végezve, hogy a legkényelmesebb eszköz
legyen beszerezve, ez laptop lesz. Szeretnék, ha az elektronikus anyagokhoz is lehessen
jegyzetelni.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Az iparűzési adó elektronikus bevallását hiányolja,
ezt bizottsági ülésen is elmondta. Bízhatnak abban, hogy erre sor kerül?
DR. TARI BÉLA aljegyző: A bizottsági ülés óta vannak újabb hírei. Az országgyűlés
elfogadott egy törvénymódosítást, amely bevezeti az ASP rendszert. Teljes informatikai
átállás lesz, ez első körben az adózást érinti. Ezt követően lesz erre mód.
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
201/2016. (V. 26.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy legkésőbb a 2016. évi rendes soron
következő szeptemberi ülésétől az előterjesztéseket, és
egyéb képviselő-testületi munkát segítő anyagokat, és
dokumentumokat kizárólag elektronikus úton küldi meg a
képviselők, és a bizottsági tagok részére.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az előterjesztések elektronikus úton történő
kiküldésének jogi lehetőségének megteremtése érdekében
előkészíti, és az előkészített anyag alapján módosítja
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az előterjesztések elektronikus úton történő
kiküldésének bevezetéséhez maximum 5.000.000,- Ft
összeget az Önkormányzat 6/2016. (III. 03.) rendeletével
elfogadott 2016. évi költségvetésének 5. melléklet I/6.
sorában foglaltak terhére biztosítja.
4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az előterjesztések elektronikus úton történő
kiküldésének bevezetéséhez szükséges laptop-beszerzési,
szoftverfejlesztési és egyéb informatikai versenyeztetési
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eljárások lebonyolítására, kapcsolódó feltételekben történő
megállapodásra, az Önkormányzat képviseletében történő
aláírásra, valamint a szükséges jognyilatkozatok
megtételére felhatalmazza polgármesterét.
5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az előterjesztések elektronikus úton történő
kiküldésének bevezetéséhez szükséges nyilatkozatok
megtételére, szerződések megkötésére, a társ- és felügyeleti
szervek tájékoztatására, oktatások megtartására, a hivatal
belső előkészítési eljárásrendjének megváltoztatására, a
speciális
szoftver
tesztelésére
felhatalmazza
polgármesterét.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Beépítésre szánt terület
kapcsolatos nyilatkozatok

térítésmentes

felajánlásával

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 Pénzügyi Bizottság tárgyalásra
alkalmasnak tartotta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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: 9 fő
A képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
202/2016. (V. 26.) határozata:
I.
1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 1/1 tulajdoni
hányadát képező, békés belterület 3777/1 helyrajzi számból
telekalakítási eljárást követően keletkező - börtön objektum
céljára alkalmas, mintegy 60.000 m2 nagyságú, kivett
állami terület II. besorolású - telket a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
108. § (2) bekezdése alapján a büntetés végrehajtási
szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 1. § (1)
bekezdésében meghatározott közfeladat ellátásának
elősegítése végett ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába
kívánja adni.
2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilatkozik arról, hogy az érintett terület rendezési-terv
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módosítása különleges rendeltetésű területté Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a 158/2016 (IV.
28.) határozata alapján folyamatban van.
3) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilatkozik arról, hogy Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a 198/2015 (IV.29.) határozatával
elfogadott önkormányzati vállalásokat 2016. december 31.
napjáig befejezi.
II.
1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
békés belterület 3777/1 helyrajzi számú, - az
önkormányzati
vagyonról
és
vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29.) önkormányzati
rendelet
szerint
forgalomképtelen
vagyont
forgalomképessé nyilvánítja. Kifejezi szándékát, hogy a
békés
belterület
3777/1
helyrajzi
számból
telekmegosztással keletkező ingatlanokat a földhivatali
eljárást követően a forgalomképes vagyonelemek közé
sorolja.
2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy a 3777/1 helyrajzi számból telekalakítási
eljárást követően létrejövő telek, Magyar Állam részére
történő ingyenes vagyonátadása megfelel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX.
törvény 108. § (3) bekezdésében foglaltaknak. Nem
veszélyezteti a kötelezően ellátandó feladatok ellátását, az
ingatlan a köznevelési feladatok, vagy ezek finanszírozási
forrásának biztosítására, illetve az Önkormányzat
költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem
szükséges.
3) Békés Város Önkormányzata hozzájárul a nevének és
székhelye címének kezeléséhez.
III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
vállalja, hogy a telekalakítási eljárást követően, az ingyenes
vagyonátadás kapcsán érintett ingatlan értékbecslését a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. § (4) bekezdés
szerinti
piaci
érték
megállapításához
független
értékbecslővel elkészítteti.
IV. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy a Magyar Állam által történő ingyenes
vagyonszerzés kapcsán a Magyar Államot és a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t semmiféle fizetési
kötelezettség és felelősség nem terhelheti, valamint az
ingyenes állami tulajdonba adás visszakövetelése esetén, e
követeléssel összefüggésben semmilyen költség sem
terheli. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
vállalja, hogy a Magyar Állam általi ingyenes
vagyonszerzés kapcsán felmerülő valamennyi költséget
viseli.
V. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015
(II.04.) önkormányzati rendelet 18. § e) pontja alapján
felhatalmazza Békés Város Polgármesterét, hogy az
ingyenes vagyonátruházás kapcsán szükséges minden
jognyilatkozatot megtegyen.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Belvízrendezés az élhetőbb településekért pályázat lezárása

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.
RÁCZ ATTILA képviselő: A bizottságon sem támogatták ezt a javaslatát, de lenne egy
módosító javaslata mely szerint: „utólagos kifizetés számla ellenében sem történjen.” A felek
mindenben előre megállapodtak, tehát erre a célra nem kell összeget biztosítani.
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: Tizenhat település érintett ebben a kérdésben.
Kérdése, hogy ez az előterjesztés a többi település véleményét és támogatását is fogja
élvezni?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem történt egyeztetés ezzel kapcsolatosan. Ezt indokoltnak
tartják. Ez az 1%-os jutalom 900.000,- Ft. A projekt teljes összege 2,5 mrd. forint volt. Ez a
projekt meg lett mentve, ezért ez a jutalom méltányos.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
Rácz Attila módosító mely szerint: „utólagos kifizetés számla ellenében sem történjen.”.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 2 igen 6 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
203/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Rácz Attila
módosító mely szerint: „utólagos kifizetés számla ellenében
sem történjen.” nem támogatta.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 7 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
204/2016. (V. 26.) határozata:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért,
komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán I. ütem” elnevezésű, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon nyilvántartott projekt záróbeszámolóját elfogadja az előterjesztésben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint:
Teljes elszámolt összköltség:
DAOP támogatás:
NFM önerő támogatás:
BM önerő támogatás:

2 521 846 664
2 143 569 673
197 842 050
180 434 941

100%
85%
8%
7%

Békés Város Önkormányzatának kötelezettsége:
- Dokumentum-megőrzési kötelezettség 2021.12.31-ig,
- Fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a projekt pénzügyi zárásától 15 évig,
- Esetleges további ellenőrzések során tűrési és együttműködési kötelezettség,
- A fenntartási jelentéshez adatszolgáltatási kötelezettség konzorcium vezető részére.
Fenntartási jelentések benyújtása évente a projekt pénzügyi zárásától 15 évig
konzorcium vezető kötelezettsége.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a konzorcium vezető elkülönített
számláján 2016. 03. 18-án rendelkezésre álló, 85.460.614,-Ft összeg alábbiak szerinti
projektmenedzser és a tagok részére történő felosztással:
A projektet záró projektmenedzserek munkájának ellentételezésére a projekt működési
hozzájárulás összege a BM-önerő utolsó lehívott részlet 1%-nak megfelelő összeggel
növekedjen, melyre konzorcium vezető szerződést köt.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős:
Ribárszki Péter Kondoros város polgármestere, mint
konzorciumvezető és a konzorcium tagtelepülések
polgármesterei.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet kérelme
a Békés, Jantyik u. 29. szám alatti ingatlan bérletére

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: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
205/2016. (V. 26.) határozata:
1.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011.
(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése alapján
felmentést ad a pályáztatás alól.
2.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet
(székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2. képviseli: Izsó Gábor
igazgatóság elnöke, Jákli Jánosné igazgatósági tag, Hévizi
András igazgatósági tag) kérelmét jóváhagyja, és bérleti
szerződést köt az 5630 Békés, Janytik u. 29. szám (hrsz.: 5609)
szám alatti ingatlan 189 m2-es alapterületű hátsó épületrésze
vonatkozásában 2016. június 1. napjától 2017. május 31.
napjáig. A bérleti díj mértéke: 25.000,- Ft + ÁFA/hó (azaz
huszonötezer forint + ÁFA/hó)
3.
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötéssel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Szatmári Márta
megvásárlására

kérelme

a

1764

hrsz

telekrészlet

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.
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
206/2016. (V. 26.) határozata:
1)
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki, hogy a Békés Város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 1764 hrsz-ú és a
Szatmári Márta Békés, Sátor tér 13. szám alatti lakos tulajdonát
képező 1770 hrsz-ú ingatlan kapcsán telekhatár rendezési
eljárást kezdeményez.
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2)
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békés belterület 1764 hrsz-ú telek árát bruttó 1000,- Ft/m2 áron
állapítja meg, mely összeg áfa-t nem tartalmaz.
3) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a
településrendezési eszközeit. Felkéri a polgármesterét, hogy
Békés Város teljes területén a hasonló módon szabályozott
ingatlanok kapcsán végezze el a településrendezési eszközök
módosítását, lehetővé téve az egységes településszerkezet
kialakítását.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Telekhatár rendezési ügyek

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.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat 1. pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
207/2016. (V. 26.) határozata:
1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki, hogy a Békés Város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 5876 hrszú
ingatlan és a Hajnóczy Levente Békés, Kispince u. 88.
szám alatti lakos tulajdonát képező 5879/4 ingatlan
kapcsán telekhatár rendezési eljárást kezdeményez, mely
során az Önkormányzat tulajdonát képező, 5876 hrsz-ú
ingatlan területe csökken az Lf-1a övezetben található,
mintegy 73 m2-el. Felkéri polgármesterét a földhivatali
eljárás megindítására. A változási vázrajzok elkészítését
követően, a telekhatár rendezési megállapodás keretében
történő adásvételről a képviselő-testület dönt. Az érintett
ingatlanrészlet eladási értékét bruttó 1000,- Ft/m2 áron
állapítja meg, mely összeg áfa-t nem tartalmaz.
2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Hajnóczy Levente Békés, Kispince u. 88. szám alatti lakos
az 5879/4 és 5874/2 hrszú- ingatlan között húzódó 5876
hrsz-ú, Kö-u3 övezetbe sorolt, teljes útszakasz
megvásárlásra vonatkozó kérelmét városkép megőrzés
miatt elutasítja.
3) A telekhatár rendezési eljáráshoz szükséges díjakat
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Békés
Város
Önkormányzat
továbbszámlázza a kérelmezők fele.
Határidő:
Felelős:

képviselő-testülete

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat 2. pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2016. (V. 26.) határozata:
1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki, hogy a Békés Város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 1823 hrszú ingatlanból az 1821 hrsz és az 1822 hrsz között lévő
közterületet értékesíti Molnárné dr. Tarkovács Márta
Békés, Bodoky u. 1/1 részére, az érintett ingatlanok
kapcsán telekhatár rendezési eljárást kezdeményez, és
felkéri polgármesterét a földhivatali eljárás megindítására.
A változási vázrajzok elkészítését követően, a telekhatár
rendezési megállapodás keretében történő adásvételről a
képviselő-testület dönt. Az érintett ingatlanrészlet forgalmi
értékét: bruttó 1000,- Ft/m2 áron állapítja meg, mely
összeg áfa-t nem tartalmaz.
2) A telekhatár rendezési eljáráshoz szükséges díjakat
Békés
Város
Önkormányzat
képviselő-testülete
továbbszámlázza a kérelmezők fele.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat 3. pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2016. (V. 26.) határozata:
1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki, hogy a Békés Város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 1823 hrszú ingatlanból az 1821 hrsz és az 1825 hrsz között lévő
közterületet értékesíti Vágási Sándor Békés, Bodoky u. 1/2
részére, az érintett ingatlanok kapcsán telekhatár rendezési
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eljárást kezdeményez, és felkéri polgármesterét a
földhivatali eljárás megindítására. A változási vázrajzok
elkészítését követően, a telekhatár rendezési megállapodás
keretében történő adásvételről a képviselő-testület dönt. Az
érintett ingatlanrészlet forgalmi értékét: bruttó 1000,Ft/m2 áron állapítja meg, mely összeg áfa-t nem tartalmaz.
2) A telekhatár rendezési eljáráshoz szükséges díjakat
Békés
Város
Önkormányzat
képviselő-testülete
továbbszámlázza a kérelmezők fele.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat 4-5. pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
210/2016. (V. 26.) határozata:
1) Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete az
ingatlan értékesítések kapcsán az önkormányzati vagyonról
és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2012 (VI.29.)
önkormányzat rendelet 13. § d) pontja alapján felmentést
ad a pályázatás alól.
2) A telekhatár rendezési eljáráshoz szükséges díjakat
Békés
Város
Önkormányzat
képviselő-testülete
továbbszámlázza a kérelmezők fele.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Dr. Józsa Csaba kérelme a 2190 hrszú telek vételi ajánlat

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.
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 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
211/2016. (V. 26.) határozata:
1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki, hogy a Békés Város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 2190 hrszú és a Dr. Józsa Csaba Békés, Tölgyfa u. 13. szám alatti
lakos tulajdonát képező 2153/64 hrsz-ú ingatlan kapcsán
telekhatár rendezési eljárást kezdeményez.
2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki, hogy a Békés Város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 2190 hrszú és a Makai Zoltán Békés, Szilva u. 10. szám alatti lakos
tulajdonát képező 2153/51 hrsz-ú ingatlan kapcsán
telekhatár rendezési eljárást kezdeményez.
3) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Békés belterület 2190 hrsz-ú telek árát bruttó 1000,- Ft/m2
áron állapítja meg, mely összeg áfa-t nem tartalmaz.
4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
módosítja a településrendezési eszközeit.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 180/2016. (V. 26.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az
ülésterem elhagyására.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület n y í l t
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.

ülésen folytatja

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 11 képviselőből 9 képviselő jelen
van.
Bejelentések - interpellációk:
Interpellációkra adott válaszok:
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi dr. Gosztolya Ferenc képviselőt, hogy elfogadja-e a
V/1. választ?
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A választ elfogadja.
RÁCZ ATTILA képviselő: Az Iglói utcai lakosok keresték meg, hogy az utcába bejáró
szemétszállító autó nagyban megrongálja az utat. Májusra ígérték a javítást, de nem történt
meg. A Kert utca elején van egy mobil garázs. Éves szinten eddig 80. ezer forintot fizetett a
földhasználatért, most havonta kell ennyit fizetnie. Ezt sokallja. Mi indokolja ezt a
nagymértékű emelést? Rákóczi úti leányiskola felújítása megtörtént. A címerről a korona le
van verve. Ennek van-e mód a pótlására? A Tarhosi ingatlan eladásából származó bevétel
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tételes beérkezésére lenne kíváncsi, illetve a felhasználására képviselő-testületi határozatok
számával. Az idei terveket is szeretné megkapni, melyek ezek az összegek?
DR. GOSZTOLYA FERENC képviselő: A Petőfi utcán a kátyúzás nem történt meg a Posta
és a városháza felé vezető szakaszon.
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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