JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2017. április 27-én megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor János, Deákné
Domonkos Julianna, Balázs László, Mucsi András, Barkász Sándor, Rácz
Attila, Koppné Dr. Hajdú Anikó, Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Seres István
képviselők
Kálmán Tibor alpolgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Tari Béla aljegyző
Holopné Dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Gál András osztályvezető
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
a Polgármesteri Hivatal munkatársai
meghívottak
Az ülés kezdésének időpontja:

15.30 h

Izsó Gábor polgármester: Az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a képviselő – testület ülése
határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Köszönti a megjelent képviselő – testületi
tagokat, munkatársait.
A képviselő – testület döntésétől függően nyílt vagy zárt ülésen kell tárgyalni a 24. sorszámú
„Önkormányzati bérlakás forgalmi értékének meghatározása, vételi ajánlat ingatlanra” tárgyú
előterjesztést. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő – testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával
való rendelkezés esetén. Javasolja az előterjesztés tárgyára, valamint az önkormányzat üzleti
érdekeire való tekintettel a zárt ülés tartását. Aki javasolja, hogy a 24. sorszámú előterjesztést
zárt ülésen tárgyaljuk, igen-nel szavazzon.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Képviselő-testülete
126/2017. (IV.27.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Önkormányzati
bérlakás forgalmi értékének meghatározása, vételi ajánlat ingatlanra”
vonatkozó előterjesztést zárt ülésen tárgyalja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó alapján az előző ismertetett
módosításokkal tárgyaljuk meg.
Zárt ülésen kell tárgyalni az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján a 24 – 29. sorszámú
előterjesztéseket.

Az elhangzottak alapján a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2017. április 27-i ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. A Békés Városi Rendőrkapitányság beszámolója Békés Város közrendjének,
közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Tájékoztató a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2016. évi munkájáról
és a 2017. évi tervezett feladatokról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Tájékoztató a Képviselő – testület két ülése között történt eseményekről,
értekezletekről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi
változásokról
Előterjesztő: Tárnok Lászlóné jegyző
8. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Békés Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Beszámoló a 2016. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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13. Beszámoló a 2016. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámoló a 2016-os évről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Vállalkozói Alap 2017. évi pályázati felhívása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Békés Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 pályázat benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Békés Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése EFOP-2.2.19-17
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
18. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
19. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
20. Települési Önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
21. NS Delikatesz Kft. kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti üzlethelyiség
bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
22. Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan
hasznosítására vonatkozóan
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
23. Békés, Széchenyi tér 15. szám alatti ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
24. Önkormányzati bérlakás forgalmi értékének meghatározása, vételi ajánlat
ingatlanra
zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
25. Közművesítési hozzájárulási kérelem elbírálása
zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
26. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
27. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelem elbírálása
zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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28. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
29. Kis Csaba kérelme
zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
30. Bejelentések, interpellációk
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárgya:

A Békés Városi Rendőrkapitányság beszámolója Békés Város
közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Izsó Gábor polgármester: Köszönti Polyák Zsolt r. dandártábornokot a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság megyei rendőrkapitányát és Ladányi Zoltánt r. ezredest, Békés Város
Rendőrkapitányság kapitányvezetőjét.
Mucsi András képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Izsó Gábor polgármester: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
hosszan megtárgyalta a beszámolót. Ladányi Zoltán kapitány úr kiegészítéssel is élt. Most
nem kíván hozzászólni, de természetesen, ha van kiegészítés szívesen válaszol a felvetett
kérdésekre.
Mucsi András képviselő: A bizottsági ülésen megtárgyalta a bizottság a beszámolót, köszöni
a Rendőrség pozitív hozzáállását. Felvetődött a bizottsági ülésen a temetői viráglopások
kérdése. Az egyeztetés után el is kezdődött a felderítés ezzel kapcsolatban. A másik probléma,
hogy a lakásotthonokban élő fiatalok a Buszpályaudvar környékén randalíroznak.
Viselkedésükkel megbotránkoztatják a járókelőket. Már korábban jelezte, hogy a gyakoribb
rendőri és polgárőri jelenlét hasznos lehet a probléma kezelésére.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Szeretne köszönetet mondani a Rendőrségnek az
iskolákban kifejtett tájékoztató munkájukhoz. A Zebrazsaru és az Iskolarendőr programban a
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is részt vett. A tanulók
nagyon sok hasznos ismerettel gyarapodtak. Megköszöni a Polgárőrök munkáját is, hisz tőlük
is sok segítséget kap az intézmény.
Izsó Gábor polgármester: Megemlíti, hogy a városban nagyon jó a közbiztonság s ez
országos viszonylatban is pozitív eredmény. A Rendőrség hatékony felderítő munkája évről évre eredményesebb. Nagyon hatékonyak a tanulók körében folytatott tájékoztató előadások,
melyek hozzájárulnak a kerékpáros balesetek megelőzéséhez. A szakmai vezetés is elismeri a
Békési Rendőrkapitányság munkáját. Ennek eredménye, hogy megkapták „Az év helyi
szervezete” kitüntető címet. Mindehhez gratulál.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló
tudomásul vételét.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békés
Városi
Rendőrkapitányság
Békés
város
közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Tájékoztató a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2016.
évi munkájáról és a 2017. évi tervezett feladatokról

Izsó Gábor polgármester: Köszönti Gyarmati Sándor elnök urat a Békési Polgárőrség
Közhasznú Szervezet vezetőjét, illetve a Megyei Szervezetnek is ő a vezetője.
Mucsi András képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
megtárgyalta a tájékoztatót és egyhangúlag javasolja az elfogadását. Ez egy civil szervezet,
amely önzetlenül dolgozik a lakosság biztonságáért. Az Önkormányzat is elismeri a
munkájukat és a lehetőségekhez képest támogatja a civil szervezetet. A békési szervezet
országos viszonylatban is kiemelt helyet foglal el, melyre a város is nagyon büszke. A
Rendőrség és a Polgárőrség munkája nagyon összefügg. A tavalyi évben 295 alkalommal
járőröztek együtt. Bűnügyi feladatokban, eltűnt személyek felkutatásában is eredményes az
együttműködés. Köszönetet kell mondani az önzetlen feladatellátásukért.
Izsó Gábor polgármester: Megerősíti Mucsi András képviselő véleményét. Nincs olyan
társadalmi esemény ahol ne lennének jelen, ezzel is erősítve a lakosság biztonságérzetét. A
Polgárőrség mindig maximálisan teljesít, a város az idén a „Civilek a városért” kitüntető
címet adományozta a szervezetnek, ezzel is elismerve a munkájukat. A Városi Önkormányzat
támogatást nyújt egy műszakilag biztonságos gépjármű beszerzéséhez.
Gyarmati Sándor elnök: Megköszöni a város vezetőinek a kitüntető címet. Továbbra is szem
előtt tartják a lakosság biztonságérzetét és igyekeznek minden esetben helyt állni
munkájukkal.
Izsó Gábor polgármester: A polgárőrök is szem előtt tartják az utánpótlás nevelést. Várják az
érdeklődő fiatalok jelentkezését.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés 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 – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.

5

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Polgárőrség Közhasznú szervezet 2016. évi
munkájáról és a 2017. évi tervezett feladatairól szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évi tevékenységéről

Izsó Gábor polgármester: Köszönti Viczián György tü. alezredest a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnokát, Zahorán Gyula tűzoltóparancsnokot a Békési
Önkéntes Tűzoltóságtól és Araczki Zsolt parancsnok-helyettest.
Mucsi András képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
megtárgyalta a Békéscsabai, illetve a Békési Tűzoltóság beszámolóját és egyhangúlag
javasolja az elfogadását. Megdöbbentőnek tartja, hogy nagyon sok téves és szándékos
bejelentés érkezik a Parancsnokságokra, ami hátráltatja őket, hogy a valós esetekhez időben
megérkezzenek. Véleménye szerint az ilyen eseteket súlyosan kellene büntetni. Békés
városában egy szakmailag megalapozott tűzoltóság működik, mely megnyugtató a lakosság
számára, hogy időben kaphatnak segítséget azok, akik bajba kerülnek.
Izsó Gábor polgármester: Megköszöni a Békéscsabai Tűzoltóparancsnokság munkáját, amit
párhuzamosan a békésiekkel végeznek.
Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló
tudomásul vételétet.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi
tevékenységéről

Balázs László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag
javasolta elfogadni. Pénzügyi szempontból is rendben volt a költségvetésük, eredményesen
gazdálkodtak a 2016-os évben.
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Mucsi András képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
megtárgyalta a tájékoztatót és egyhangúlag javasolja az elfogadását. Kérdése, hogy a
szándékos és téves riasztások esetében történhet-e rendőri beavatkozás, hogyan lehet ezeknek
utána járni? A járási státuszhoz hozzá tartozik, hogy Békés városában működik egy
szakmailag megalapozott Önkormányzati Tűzoltóság. Az önkéntes tűzoltókat is bevonják a
munkába, illetve az ifjúságnevelésre, az utánpótlásra is odafigyelnek.
Viczián György tűzoltóparancsnok: Az elmúlt évben összesen 510 vonulásuk volt. Ez a szám
viszont annyiban torz, hogy ebben volt szándékos megtévesztés, téves riasztás is. A valós
beavatkozás ennél kevesebb volt. A beépített tűzriasztók is adhatnak téves jelzéseket, amely
adódhat karbantartás elmaradásából, használati szabályok be nem tartásából is. A technika
fejlődésével sokszor be lehet azonosítani a szándékos megtévesztést, és eljárást
kezdeményeznek ezek visszaszorítása érdekében.
Izsó Gábor polgármester: Megköszöni a beszámoló kiegészítését. A Tűzoltóság profiljába
nem csak a tűzoltás, hanem más tevékenység is bele tartozik – fakivágás, illetve
aszfaltlocsolás, a nyári nagy hőségben. Nagyon jó a közösségi élet, az önkéntesség és
ifjúságképzés is fontos szempont. Probléma, hogy az állami normatíva nem ad lehetőséget a
béremelésre, az Önkormányzatnak erre előirányzatot kell biztosítani. Talán van lehetőség
pótelőirányzat igénylésére, a tűzoltók bérének emelésére.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés 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 – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi működéséről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Tájékoztató a Képviselő – testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről

Izsó Gábor polgármester: Kiegészítést és javaslatot tesz ehhez a napirendi ponthoz.
„Az elmúlt évek konfliktusait igyekezte párbeszéd útján rendezni a magyar kormány, és a
most napirenden lévő ügyekben is erre fog törekedni” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök
az Európai Parlament 2017. április 26-i plenáris ülésén Brüsszelben, amelynek egyik fő
témája az alapjogok magyarországi helyzete volt. „Magyarország betartja a migrációval
kapcsolatos dublini rendeletet, ami miatt elismerést érdemel, és nem bírálatot” – mondta a
miniszterelnök. A Képviselő-testületnek javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Békés Város Önkormányzata szolidáris a magyar kormánnyal és támogatja annak
miniszterelnökét a Magyarországért, a magyar nemzetért vívott küzdelemben.
Aki egyetért az elhangzott határozati javaslattal, kéri igennel szavazzon.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő (Dr.
Gosztolya Ferenc elhagyta az üléstermet).
A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata szolidáris a magyar
kormánnyal és támogatja annak miniszterelnökét a
Magyarországért, a magyar nemzetért vívott küzdelemben.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Mucsi András képviselő: Egy örömteli hírről számol be, megjelent a Szent Lázár
Alapítványnak egy kiadványa, „Szebbé” a kiadvány címe, amely a szociális és egészségügyi
helyzetről számol be Békésen. Ez egy tájékoztató kiadvány, mellyel szeretnének segíteni a
lakosságnak, a különböző szociális szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatban. Fontosnak
tartja az egymásra való odafigyelést és a nehéz sorsú embereknek a segítségnyújtást.
Izsó Gábor polgármester: Gratulál a kiadvány megjelentetéséhez.
Dr. Seres István képviselő: Egyetért a kormány álláspontjával a migráció kérdésében. Zajlik
a plakátháború, de örömmel vette tudomásul, hogy a városban nem jellemző ezek rongálása.
Izsó Gábor polgármester: Nekünk csak a törvényes és igaz ügyek mellett kell kiállni.
Rácz Attila képviselő: Megköszöni a képviselő-testületnek a hozzáállást, hogy támogatja a
miniszterelnököt abban, hogy az Európai hadszíntéren képviseli a magyar emberek érdekeit.
Nemrégiben volt Rácz Rezső roma származású lakos 90. születésnapja, s ez alkalommal
hiányolták a polgármester jelenlétét. Kérdése, hogy mi ennek az oka?
Izsó Gábor polgármester: Sajnos nem volt erről tudomása az Önkormányzatnak. Közéleti
személy volt és a jövőben pótolni fogja a köszöntést.
Mucsi András képviselő: Informális úton jutott tudomására, mint magánember köszöntötte
Rácz Rezsőt. Többek között felhívta a család figyelmét, hogy jelezzék a Polgármesteri
Hivatal felé a születésnapi köszöntés igényüket.
Tárnok Lászlóné jegyző: A központi személyadat és lakcímnyilvántartás adatai alapján a
miniszterelnök úr által aláírt emléklap szokott megérkezni az Önkormányzathoz. Ennek
tudatában keresik fel a családokat, hogy kérik e a köszöntést. Egyeztetés után szokta átadni
személyesen polgármester úr a jókívánságait. Valószínű, hogy az emléklap még nem érkezett
meg, de utánanéznek.
Rácz Attila képviselő: Érdeklődik, hogy a BKSZ Kft.-nél az üres álláshely betöltésre került e? Hogyan indultak el a munkák és megtörtént - e az átadás-átvétel, valamint az elszámolás?
Váczi Julianna képviselő: A műszaki vezetői állás betöltésre került olyan végzettségű
szakember személyében, aki korábban is felelős beosztásban dolgozott, statikus mérnök
végzettséggel. Egyéb kompetenciákkal is rendelkezik, magas és mélyépítés, ill. műszaki
ellenőrzésre is van jogosultsága. A BKSZ Kft. építési vállalkozásait maximálisan ki tudja
majd szolgálni. Az átadás – átvétel megtörtént. Megvizsgálták, hogy a korábbi ügyvezetőnek
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pénzügyi tartozása nincs, a pénzügyek rendezettek. Mind a három Kft-vel kapcsolatban a
pénzügyi beszámoló elkészül.
Izsó Gábor polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott
el, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő (Barkász
Sándor és Dr. Gosztolya Ferenc elhagyta az üléstermet).
A képviselő-testület 9 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárgya:

Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott
határozatok és rendeletek végrehajtásáról

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárgya:

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb
jogszabályi változásokról

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi
változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárgya:

Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a civil tartalék
felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárgya:

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Izsó Gábor polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Tájékoztató a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárgya:

Békés Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Izsó Gábor polgármester: Köszönti Krizsán Miklós könyvvizsgálót.
Balázs László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag
javasolta elfogadni.
Mucsi András képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági is
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Krizsán Miklós könyvvizsgáló: A 2016. évi beszámoló a számviteli törvényben
meghatározottak szerint készült el, tényleges pénzügyi bizonylatok kerültek könyvelésre. A
gazdálkodás folyamatában megvolt a pénzügyi egyensúly.
Tárnok Lászlóné jegyző: Kiegészítést szeretne tenni a beszámolóval kapcsolatban helyesbíti
a 6. sz. mellékletben történt elírást a Kulturális Központ létszámkereténél a teljesítés nem 20,
hanem 30 fő. A 16. sz. melléklet benne van a rendeletben de 3 adat az előterjesztés során még
nem állt rendelkezésre. Ezt most szeretné pótolni. A BKSZ Kft-nél a tulajdonos részesedés
3.400.000- Ft, a működésből származó kötelezettség 40.722.586- Ft. A Békési Kézilabda Kft.
alapítói vagyonában 3.900.000- Ft a tulajdonosi részesedés, itt a működésből származó
kötelezettség 7.319.681- Ft. A Kommunális Szolgáltató Kft-nél a 30.000.000- Ft tulajdonos
részesedés, a működésből származó kötelezettség 50.360.624- Ft. Ezek az adatok
kiegészítésként kerülnek be a rendelet mellékletébe.
Izsó Gábor polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő
A képviselő-testület 7 igen 1 nem 2 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2017. (IV.27.) határozata:
I.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
készített beszámolót az elterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
II. A Békési Városgondnokság 47.350,- Ft és a Békési
Polgármesteri Hivatal 687.810,- Ft összeg, vállalkozási
tevékenységek miatt keletkezett befizetési kötelezettségét az
irányító szerv fizetési számlájára (az Önkormányzat) 2017.
május 31-ig köteles teljesíteni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
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Izsó Gábor polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet tervezetet, az elhangzott kiegészítéssel együtt.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő
A képviselő-testület 7 igen 3 nem szavazattal az alábbi r e n d e l e t e t alkotja
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Napirend tárgya:

Beszámoló a
munkájáról

Békési

Polgármesteri

Hivatal

2016.

évi

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Mucsi András képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági is
megtárgyalta az előterjesztés és a beszámolót elfogadta.
Tárnok Lászlóné jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy a Hivatali beszámolót a teljesség
igénye nélkül igyekeztek elkészíteni. A beszámolóhoz még több tevékenység is tartozik,
amelyet a képviselő-testület még ez után fog megtárgyalni. Megköszöni a vezető kollégáinak,
valamint az Önkormányzat többi dolgozójának is a 2016-os évben végzett munkáját.
Izsó Gábor polgármester: Jól előkészített anyagok állnak rendelkezésre. A munkatársak
készségesek és sajnos túlterheltek. Ennek következménye, hogy több jól felkészült szakmai
tudással rendelkező dolgozót elveszít az Önkormányzat, többek között az alacsony bérezés
miatt is. Nagyon sok pályázatot tudott beadni a Polgármesteri Hivatal, ez is a dolgozók
lelkiismeretes munkáját dicséri. Az Önkormányzati Hivatal a lakosság igényeit szolgálja és
fontos irányukban a toleráns hozzáállás. Megköszöni a dolgozók munkáját.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Nem csak az oktatási intézményekben történt
változás, hanem az Önkormányzatok életében is. Megköszöni a Polgármesteri Hivatal
munkáját, amely az oktatási intézmény átadás-átvételével felmerült. Hálás az eddigi
együttműködésért és a további években is kéri a segítő közreműködést az Önkormányzattól,
attól függetlenül, hogy már a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működik az oktatási
intézmény.
Mucsi András képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnökeként megköszöni az Önkormányzati Hivatal munkatársainak a szakmai segítségét és a
segítő közreműködését.
Izsó Gábor polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési
Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző
Napirend tárgya:

Beszámoló a 2016. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól.

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Balázs László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag
javasolta elfogadni.
Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Tényadatok igazolják az adózás folyamatait. Sajnos az
előző évhez képest 37 millió forinttal csökkent a helyi adókból a bevétel. Ez nem fest jó képet
a város vállalkozásainak lehetőségeiről.
Izsó Gábor polgármester: Bízik abban, hogy ebben az évben az adóbevételek jobban fognak
alakulni. Az elmúlt évben nem voltak nagyobb beruházások, ez is befolyásolta ezt a tényt.
Keresi a lehetőségét, hogy a különböző pályázatok elnyerésével a fővállalkozóknak, helyi
alvállalkozókat tud majd ajánlani, ezzel is lehetőséget biztosítva a város nagyobb bevételeire.
Perspektivikusan a 44-es út építése is befolyásolja majd a város jobb gazdasági helyzetét,
illetve egy turisztikai központi körzet kialakítása Gyula, Békéscsaba és Békés
vonatkozásában. A turizmus, vendéglátás és gyógyfürdő kihasználtsága is emelkedhet a
következő időszakban. Arra kell törekedni, hogy az itt élő lakosoknak kell munkát biztosítani,
hogy ne hagyják el a várost.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámoló
tudomásul vételét.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 8 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
évi helyi adózás tapasztalatairól szóló beszámolót –
hivatkozva a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjáraelfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző
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Napirend tárgya:

Beszámoló a 2016. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Balázs László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag
javasolja elfogadni.
Izsó Gábor polgármester: Nagy szükség van a mezőőrök munkájára nem csak a
mezőgazdasági területek vonatkozásában, hanem abban is, hogy többen költöztek a
külterületekre és ennek a figyelemmel kisérése is fontos feladat.
Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztett
beszámoló elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a
2016. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól szóló
beszámolót.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámoló a 2016-os évről

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Izsó Gábor polgármester: Köszönti Váczi Julianna a BKSZ Kft. ügyvezetőjét, Budai Ildikót
és Takács Judit ügyintézőt, akik a beszámolót készítették.
Mucsi András képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. A bizottsági ülésen Pásztor János
képviselő úr megfogalmazta aggodalmát és tapasztalatait a közfoglalkoztatással kapcsolatban.
A közfoglalkoztatásnak vannak negatív példái, de vannak pozitívumok is, amikor a
közfoglalkoztatásból sikerül a versenyszférában munkát találni. Véleménye szerint a
közmunkaprogramot nem szabad megszüntetni, mert munkájukkal sok értéket teremtenek.
Megköszöni Takács Judit empatikus hozzáállását, aki a közfoglalkoztatott dolgozókkal
kapcsolatos ügyeket intézi. Sok pozitív visszajelzést kapott ezzel kapcsolatban.
Balázs László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag
javasolja elfogadni.
Rácz Attila képviselő: Kifogásolja, hogy a közmunkaprogramban dolgozó brigádvezetők
szinte családtagok. Vannak, akiknek nem is kell megjelenni a munkában. Változásra lenne
szükség a szervezés és számonkérés terén.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: A közmunkaprogrammal kapcsolatban pozitív
példát szeretne említeni. Az oktatásban 15 fő munkatárs dolgozik közmunkásként, akik az
oktató-nevelő munkát segítik. Nagyon sok segítséget kap a megfelelő személyek
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kiválasztásában a közmunkaprogram ügyintézőitől. Aki lelkiismeretesen végzi a munkáját,
van lehetőség visszakerülni főfoglalkoztatásba. Az intézményben is van ilyen példa.
Megköszöni a segítőkész munkát.
Mucsi András képviselő: Reagál Rácz Attila képviselő felvetésére, miszerint családi
összefonódások vannak a közmunkaprogram brigádvezetői irányításában, illetve a dolgozók
körében. Utána járt ennek a dolognak, s megállapította, hogy nem egy családkör, akik az
irányítási munkával foglalkoznak. Viszont nem zárja ki, hogy vannak rokoni szálak.
Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: A közfoglalkoztatás jelenségével kapcsolatban elmondja,
hogy a társadalmi folyamatok olyan irányba haladnak, melyek következménye a
munkahelyek elvesztése. Sok ember rákényszerül, hogy a közmunkaprogram keretében való
foglalkoztatása jelenti a megélhetését.
Rácz Attila képviselő: Továbbra is kiáll a véleménye mellett, családi összefonódásokkal
kapcsolatban. Sajnos még van egy jelenség, hogy a brigádvezetők többsége iskolázatlan.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Dr. Gosztolya Ferenc képviselő úr hozzászólására
reagál. Valóban alacsony bérért teljes értékű munkát várnak el a közmunkásoktól. Nagyon
sokan vannak, akik továbbképzik magukat, valamint van lehetőség, hogy státuszba is
kerüljenek.
Bakász Sándor képviselő: Elmondja, hogy az évek során a brigádvezetők összetételében nem
volt drasztikus változtatás. A vezetők kiválasztásánál pedig elsősorban a rátermettség a fontos
és nem elsődlegesen az iskolai végzettség. A legnagyobb feladata egy vezetőnek az
emberekkel való bánásmód.
Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Nincs tudomása arról, hogy a mostani brigádvezetőket
mikor nevezték ki.
Izsó Gábor polgármester: A brigádvezetők legalább háromnegyed része lecserélődött. Egy
részük nem felelt meg a feladatnak, vagy távoztak. Vannak olyanok is, akik az évek során
beváltak, jól bánnak az emberekkel, képesek az irányításra. Ezeket az embereket nem szabad
lecserélni. A város is igyekszik megtenni mindent, hogy a közmunkából kiemelkedjenek
emberek. Ilyen a Szociális Szövetkezet ahol már 20 fő dolgozik, hálófonással foglalkoznak.
Beindult a Savanyító Üzem, ahol egyenlőre 3 fő dolgozik, de a szezon beindultával több fő
foglalkoztatására is szükség lesz. Még megemlíti a Zártkerti programot, ahol 4 fő dolgozik. A
város igyekszik kihasználni a helyi adottságokat, hogy munkához juttassák az embereket.
Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztett
beszámoló elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 9 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2016. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámolót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárgya:

Vállalkozói Alap 2017. évi pályázati felhívása

Balázs László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag
javasolja elfogadni.
Izsó Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat
mellékletét képező Vállalkozói Alap 2017. évi pályázati
felhívását elfogadja. Felkéri polgármesterét a részletes
pályázati felhívás közzétételére.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

2017. júniusi képviselő-testületi ülés
Izsó Gábor polgármester
Békés Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 pályázat benyújtása

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Balázs László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag
javasolja elfogadni.
Izsó Gábor polgármester: A fiatalokat lakáshoz és munkahely jutáshoz szóló pályázatról van
szó, amely ösztökélné a településen élő fiatalok helyben maradását. Megköszöni a Műszaki
osztálynak a pályázat kidolgozását.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2017. (IV.27.) határozata:
I.Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EFOP1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” felhívásra „Békés,
„Esély Otthon” pályázat” címmel az alábbiak szerint:
I.1. A megvalósítási helyszínek pontos címe: Békés
közigazgatási területe
I.2. A tervezett beruházás teljes költsége bruttó 199.999.600,Ft.
I.3. Az igényelt támogatás mértéke 100 %, összege bruttó
199.999.600,-Ft
II.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy az EFOP-1.2.11-16
kódszámú pályázat 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.
III.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy az EFOP-1.2.11-16
kódszámú pályázati dokumentációk összeállítását kezdje
meg, a pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a
benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja
ki.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Békés Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése EFOP2.2.19-17 pályázat benyújtása

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni.
Izsó Gábor polgármester: Pályázati pénzből kerülne felújításra a Rendelőintézet elektromos
hálózata, ablak és ajtócsere, illetve az épület hőszigetelése. Amennyiben még maradna pénz,
azt eszközfejlesztésre használnák fel.
Gál András műszaki vezető: A munkálatok 2017. június második felében kezdődnének és
augusztus végéig tartanának, a tervek szerint.
Izsó Gábor polgármester: Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2017. (IV.27.) határozata:
I.
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az
EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások
fejlesztése” felhívásra az alábbiak szerint:
I.1. A megvalósítási helyszínek pontos címe: Békés
közigazgatási területe
I.2. A tervezett beruházás teljes költsége bruttó 299.999.908,-Ft.
I.3. Az igényelt támogatás mértéke 100 %, összege bruttó
299.999.908,-Ft
II. Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy az EFOP-2.2.19-17
kódszámú pályázat 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.
III. Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy az EFOP-2.2.19-17
kódszámú pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a
pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a
benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Önkormányzati
feladatellátást
támogatására pályázat benyújtása

szolgáló

fejlesztések

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni.
Izsó Gábor polgármester: Ez a pályázat a Békés, Vásárszél utcai fogorvosi rendelők
infrastrukturális fejlesztését szolgálja, ami magában foglalja az akadálymentesítést, belső
nyílászárók cseréjét, burkolásokat és eszközbeszerzéseket.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot.
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2017. (IV.27.) határozata:
I.
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a
helyi
önkormányzatokért
felelős
miniszter
az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett,
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési
törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására. A pályázat célja fogorvosi alapellátást
szolgáló épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése,
felújítása. A pályázati összköltség bruttó 31.577.280,-Ft, az
igényelt támogatás mértéke 95%, bruttó 29.998.416,-Ft, a
saját erő mértéke 5%, bruttó 1.578.864,-Ft. A saját erőt az
önkormányzat elfogadott költségvetésében rendelkezésre
álló tarhosi ingatlaneladás bevétele biztosítja.
II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy az Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatására
benyújtandó pályázat 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.
III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy az Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatására
benyújtandó
pályázat
pályázati
dokumentációja
összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási
dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni.

19

Izsó Gábor polgármester: Ez a pályázat az óvodák melegítő – tálaló konyháinak felújítását és
eszközbeszerzését szolgálja. Ez is Belügyminisztériumi pályázat. Összesen 30 millió forintot
lehet nyerni.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2017. (IV.27.) határozata:
I.
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a
nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben meghirdetett, a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 6. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására. A pályázat célja az óvodák melegítőtálaló konyháinak felújítását eszközbeszerzéssel együtt. A
pályázati összköltség bruttó 17.907.000,-Ft, az igényelt
támogatás mértéke 95%, bruttó 17.011.650,-Ft, a saját erő
mértéke 5%, bruttó 895.350,-Ft. A saját erőt az önkormányzat
költségvetésében elfogadott és rendelkezésre álló tarhosi
ingatlaneladás bevétele biztosítja.
II.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy az Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
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.
III.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy az Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
pályázati dokumentációja összeállítását kezdje meg, a pályázat
megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához
szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárgya:

Települési Önkormányzatok rendkívüli támogatásra vonatkozó
pályázat benyújtása

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni. Ez a pályázat az Önkormányzati Tűzoltóság
támogatását szolgálná.
Izsó Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra bocsátja
az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 fő
A képviselő-testület 11 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2017. (IV.27.) határozata:
1) Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet III/1. pontja szerinti
települési támogatása kerete terhére, az önkormányzati
tűzoltóság támogatására.
2) Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy az Áht. 50. §-ában foglaltaknak
megfelel.
3) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és
a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárgya:

NS Delikatesz Kft. kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám
alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása
tárgyában

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni.
Izsó Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett határozati javaslat I. pontjának elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő (Koppné
Dr. Hajdú Anikó elhagyta az üléstermet).
A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről,
valamint
elidegenítésükre
vonatkozó
egyes
szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati
rendelet 36. § (2) bekezdése alapján az Békés,
Széchenyi tér 4. szám alatti, 2236 hrsz alatt
nyilvántartott, 240 m2 alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló üzlethelyiség bérleti szerződéseinek időbeli
hatályának
meghosszabbítása
vonatkozásában
felmentést ad a pályáztatás alól.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét
a
szükséges
jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett határozati javaslat II. pontjának elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő
A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az NS
Delikatesz Kft. (5900 Orosháza, Zombai u. 20. képviseli:
ügyvezető; a továbbiakban: Kft.) kérelmét jóváhagyja, és
bérleti jogviszonyát az Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti,
2236 hrsz alatt nyilvántartott, 240 m2 alapterületű, nem lakás
céljára szolgáló üzlethelyiség vonatkozásában 2018. április
30. napjáig változatlan feltételek mellett meghosszabbítja.
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok
megkötésére és aláírására.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám
alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
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Mucsi András képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni.
Izsó Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra bocsátja
az előterjesztett 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
151/2017. (IV.27.) határozata:
I.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017.
május 1-től 2018. április 30-ig az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező, Békés, belterület 812 helyrajzi szám alatt
felvett, természetben a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti
ingatlan hátsó épületrészét – a Szent Lázár Alapítvány (5630
Békés, Hunyadi u. 1/1. adószám: 18375839-2-04, képviselő:
Kovács Ildikó igazgató) részére ingyenes használatba adja.
II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét az előterjesztés mellékletét
képező ingyenes használati szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Békés, Széchenyi tér 15. szám alatti ingatlan hasznosítása

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Izsó Gábor polgármester: Ez az ingatlan a volt Földhivatal. A kiköltözés már megtörtént
de az épület átadása még nem.
Mucsi András képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Balázs László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni.
Rácz Attila képviselő: A házon belüliek nem tartanak igényt erre az ingatlanra?
Izsó Gábor polgármester: Az Ügyészség és a Bíróság tartózkodik még itt. A Bíróság szeretne
kiköltözni csak az anyagi fedezete ezt nem teszi lehetővé.
Izsó Gábor polgármester: Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
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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
152/2017. (IV.27.) határozata:
1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól
szóló
21/2012
(VI.29)
önkormányzati
rendelet
10. § (2) bekezdése alapján versenyeztetés útján adja bérbe az
előterjesztés
1. mellékletét képező pályázati felhívás alapján, az
összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a Békés
Város Önkormányzata 531/1657 tulajdoni hányadát képező,
Békés Széchenyi tér 15. szám alatti, 12 helyrajzi számú, 387
m2 alapterületű ingatlant.
2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri
polgármesterét az előterjesztés 1. mellékletét képező
pályázati felhívás közzétételére az önkormányzati vagyonról
és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI.29.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően. A
pályázati felhívás közzétételére az ingatlan Békés Megyei
Kormányhivatal részéről történő átadását követő napon kerül
sor.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 127/2017. (IV.27.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot, az ülésterem
elhagyására. A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv
készült.
A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület n y í l t ülésen folytatja
munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával
Napirend tárgya:

Interpellációs válasz

Izsó Gábor polgármester: Megkérdezi Dr. Pálmai Tamás képviselőt, hogy elfogadja-e az
interpellációs választ.
Dr. Pálmai Tamás képviselő: A választ elfogadja.
Bejelentések – interpellációk:
Mucsi András képviselő: Ibrány választókerületében a korábban megépített útalap
tönkrement, garanciális felújításra szorul. A Csallóközi utcán, a Gumis üzem környékén nincs
kiépítve gyalogjárda és nem megoldott a kamionok kifordulása sem az útszakaszra.
Elhanyagolt a terület az egykori Kettős-Körös felöli oldalon, a Református temető szélén
illegális szemét lerakóhely alakult ki, az tapasztalható, hogy még veszélyes hulladékot is
tartalmaz. Elhanyagolt még a Tavasz és a Váradi utca felőli terület is. A hulladékszállítást
meg kellene oldani erről a területről.
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Izsó Gábor polgármester: Tudomásunk van a problémáról, Gál András műszaki osztály
osztályvezetővel további egyeztetés folyik, az érintett felek összehívása a jövő hétre
megtörtént.
Dr. Seres István képviselő: Korábban a Malomasszony kertben lakók szóvá tették a
járhatatlan útviszonyokat. Örömmel tapasztalta, hogy elkezdődtek a kátyúzási útfelújítások.
Kapott jelezéseket a választópolgároktól, hogy a Pusztaszeri utcában is problémák vannak,
útfelújításra lenne szükség – bár nem az ő választókerületéhez tartozik.
Barkász Sándor képviselő: Az útalap rehabilitációja sok kérdést vet fel. Véleménye szerint
az a technológia amit alkalmaznak nem megfelelő. Törekedni kell az elhanyagolt utak
felújítására és nem a kevésbé elrongálódott utak helyreállítására. A Csallóközi utca és a
Tárház utca környékén valóban nincs megoldva a járda kiépítése. A lakosok által odahordott
törmelék elszállítását meg kellene oldani. Az Önkormányzatnak ebben a kérdésben meg van
kötve a kezet, mert az érintett terület a Református Egyház tulajdona. Sajnálatos tény, hogy
nem fogják tudni kideríteni, hogy kik hordták erre a területre a hulladékot.
Gosztolya Ferenc képviselő: A korábbi években ígéretet kaptak, hogy a kosárlabda pályán, a
kosárállványokat visszahelyezik. Ez sajnos eddig nem történt meg. A pályát nem lehet
használni, mert az aszfaltozása is elrongálódott, balesetveszélyes.
A Juhos fotó előtti buszmegállónál sincs megoldva a vízelvezetés. Esőzés idején az ott
elhaladó autók összefröcskölik az autóbuszra váró embereket. Talán egy víznyelő rács
beépítése megoldaná a problémát. Szeretné, ha minél hamarabb megoldódna ez a gond.
Nem tartja helyénvalónak, hogy a városközpont szélén lévő Gyógyfürdő területe nincs
parkosítva. Ez a terület is megérdemelne egy kis odafigyelést. Kéri az Önkormányzatot, hogy
ebben a kérdésben történjen megoldás.
A Gyógyfürdőben lévő szauna szolgáltatás a korábbi években nagyon színvonalas volt. Egy
műszaki meghibásodás után ez már nem jellemző. Kéri, hogy vizsgálják felül a műszaki
problémát, akár egy független szakértő bevonásával, hogy a szauna a korábbi színvonalas
szolgáltatást tudja nyújtani a látogatók részére.
Izsó Gábor polgármester: Ismert ez a probléma és javasolja a képviselő – testületnek, hogy
egy határozati javaslatot hozzanak az ügy megoldása érdekében. Független szakértők
bevonására lenne szükség a műszaki hiba megoldása érdekében, hogy az eredeti állapot
helyreállítása megtörténjen. Egy esetleges balesetveszély felelősségét nem lehet áthárítani
senkire.
Barkász Sándor képviselő: Elhamarkodottnak tartja a külső szakértő felkérését. Véleménye
szerint a termosztát fizikailag rossz helyre van felszerelve, ezért a hőt nem az elvárásnak
megfelelően tudja érzékelni. Ezzel kapcsolatban nem támogatja a határozathozatalt.
Izsó Gábor polgármester: Hivatalos megoldást kell választani az esetleges baleset elkerülése
végett. A termosztátot egy megalapozott műszaki vélemény nélkül, felelőtlenül nem szabad
áthelyezni.
Gosztolya Ferenc képviselő: Közös álláspontra kell hozni a kérdést. Egy műszaki
felülvizsgálatra szükség van, akár Önkormányzaton belül, vagy egy külső szakember
bevonásával. A kivitelezés határidejében kellene megállapodni. 1 hónapot javasol, mely
garancia lehet arra, hogy a műszaki hiba elhárítása megoldódik.
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Rácz Attila képviselő: A szauna kérdésében az a véleménye, hogy határidőt kell szabni a
helyreállításra, melyet 30 napon belül meg kell oldani. A környező településekkel esetleg fel
lehetne venni a kapcsolatot – ahol gyógyfürdő üzemel - és tapasztalatot is lehetne cserélni
szauna üzemeltetéssel kapcsolatban.
Az útalap elkészítésével észrevételezi, hogy amit lakossági összefogással megvalósítottak, azt
felszedték és rosszabb minőségű útalap került kialakításra, a lakosok nemtetszésére.
Állásfoglalást, ütemezést kér, hogy az útalap rongálódása mikor kerül felújításra.
A lakosság érdeklődését tolmácsolja a kézilabda munkacsarnok kialakításával kapcsolatban.
Ez hogyan valósulna meg, mely időpontban?
A börtön építkezésre vonatkozóan sem lehet látni mozgást a kijelölt területen? Van-e újabb
információ?
Milyen stádiumban van a tarhosi ingatlaneladás, szeretne írásos visszajelzést kapni.
Izsó Gábor polgármester: A kézilabda munkacsarnok felépítésével kapcsolatos kérdés még
kormánydöntésre vár. A végleges helye nincs eldöntve, ez még a Kormányhivatallal történő
egyeztetés után tisztázódik.
A börtönnel kapcsolatban az infrastrukturális feltételek és az építkezésre fordítandó
pénzösszeg rendelkezésre áll. A város részéről nincs akadálya az építkezésnek.
Ez egy TOP-os pályázat iparterületi infrastruktúra fejlesztés, mely 110 milliós beruházást
jelent. A pályázat elbírálása már két szűrőn keresztül ment, várja az Önkormányzat az
eredményt.
Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: Bejelentések alapján meggyőződött, hogy a Pusztaszeri
utcában az úttesten esőzés után megáll a csapadékvíz. Azt tapasztalta, hogy az útpadka
magasabban helyezkedik el az útnál, ez okozza a problémát.
Másik észrevétele, hogy szeretné, ha a rendezvényekre a meghívókat inkább e-mail formában
vagy SMS-ben továbbítsák, mert postai úton sokszor késik a meghívó.
Izsó Gábor polgármester: Pásztor János képviselő írásban benyújtotta interpellációs
kérdéseit, ezt a jegyzőkönyvhöz csatolják. Mivel a képviselők részéről több interpelláció
nincs, azért javasolja a képviselő-testületnek, hogy a következő határozati javaslat alapján
szavazzanak a Gyógyfürdőben lévő szauna műszaki felújításáról.
A Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya 30 napon belül járjon el, hogy a Gyógyfürdőben
lévő szauna jelenlegi állapotának megvizsgálása után, szakértő bevonásával, milyen mód van
arra, hogy a normális hőmérséklet hogyan áll vissza és erről tegyen jelentést. Ha ez
megtörténik, akkor állítsa helyre az eredeti állapotot.
Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő bizottsági tagok száma: 9 fő
A bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2017. (IV.27.) határozata:
Békés Város Képviselő – testülete kéri a polgármestert,
hogy a Gyógyfürdőben lévő szauna műszaki
felülvizsgálatáról, szakértő bevonásával gondoskodjon.
Tegyen intézkedést az eredeti állapot helyreállítására. A
szakértői vizsgálat eredményéről 30 napon belül
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a
hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület nyílt ülését befejezettnek nyilvánítja.

K.m.f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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