
JEGYZŐKÖNYV

Készült Békés Város Képviselóttestületének 2017. május 25-én negtarto# nyilvános
üléséről.

Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés. Petőli u. 2.)

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester. Pásztor János, Dr. Pálmai Tamás, Barkász
Sándor, Deákné Domonkos Julianna, Balázs László. Mucsi András, Koppné
Dr. Hajdú Anikó. Rácz Attila, Dr. Gosztolya Ferenc. Dr. Seres István
képviselők

Tanácskozási logzal vett részt:
Kálmán Tibor alpolgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Tari Béla aljegyző
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Gál András osztályvezető
Sápi András intézményvezető
Polgár Zoltán ügyvezető
Szász lstvánné Városgondnokság igazgató
Váczi Julianna ügyvezető
Sveczné Jantvik Agota ügyvezető
Erdélyi Irnola igazgató
Nernesné Mile Tímea osztályvezető
Kádasné Üreg Julianna igazgató
Koszecz Sándor igazgató
Erdősné Sági Mária igazgató
Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató
Kovács András civil koordinátor
dr. Glózik Klára KBC ügyvezető

Az ülés kezdésének időpontja: 15.50 Ii

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő
testület határozatképes. mert 11 főböl 10 fő jelen van. Barkász Sándor képviselő később
érkezik meg az ülésre. A képviselő-testület ülését megnyitotta.

Javasolta új napirendi pontként a nyílt ülésen történt tárgyaláson felvenni a napirendi pontok
között nem szereplő ..EFOP-l.2.9-17 kódszámú pályázat benvújtása tárgyú előterjesztést.
Javasolta továbbá, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben
tárgyalják meg azzal. hogy a I 8-as sorszámú, ..KBC Nonprofit Kit 2016. évi tevékenységéről
szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása, 2017. évi üzleti terv jóváhagyása”
előterjesztés a nyílt ülés végén kerüljön megvitatásra. Zárt ülésen kell tárgyalni a 28-32-es
napirendi pontokat.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazávnál jelenlévő képviselők száma: JOfő.



Szavazásra bocsátotta a meghivóban nem szereplő napirendi Pont felvételét és a tárgyalási
sorrendet az elmondottak szerint.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a módosító
javaslatot elfogadta. és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép vise!ő-testületé,wk
185/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Képviselő-testülete a nyilvános ülés I 8-as sorszámú, a „KBC Nonprofit
kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása, 2017.
évi üzleti terv jóváhagyása” előterjesztést a nyílt ülés végén tárgyalja.

A képviselő-testület Új napirendi pontként. a nyílt ülésen történő tárgyalással felveszi a
Meghívóban nem szereplő 34. sorszámú „EFOP-l.2.9-17 kódszámú pályázat
benyÚjtása tárgyú előterjesztést.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a Fent elfogadott módosításokkal együtt a
meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Smvozás előtt nzegáUapí/ja. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő

- Megállapította, hogy a képviselö-testütet 10 igen, egyhangú szavazattal a módosított
napirendi pontokat elfogadta. és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testüktének
186/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Képviselő-testü]ete a 2017. május 25. napján tartott nyilvános ülésének
napirendi pontjait — a módosítások Figyelembe vételével — az alábbiak szerint elfogadta:

NAPIRENDI PONTOK:

N;’ilvá,zos ülés:

I. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről. értekezletekrőt
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Támok Lásztóné jegyző

4. Tájékoztató a civil tartalék felbasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

6. A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója Békés város
munkanélküliségének helyzetéről
Előledesztő: Izsó Gábor polgármester

7. Beszámoló a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ működéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

8. Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár működéséről
Előwresztő: Izsó Gábor polgármester

9. Beszámoló a Békés Városi Jarnyik Mátyás Múzeum működéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

10. Városgondnokság tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

II. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

12. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása
Elő! ci Jesztő: Izsó Gábor polgármester

13. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel vagyonhasznosítási szerződés
megkötése, lakásrendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

14. A Békési Férfi Kézilabda Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása, egyéb cégügyek megtárgyalása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

15. A BKSZ Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadása, egyéb cégügyek megtárgyalása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

16. A BKSZ-PLUSZ Nonprofit Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása, 2017. évi üzleti terv jóváhagyása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

17. A BÉKÉS-FERMENT Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

l8.Tájékoztató a Békési Kístérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évi
zárszámadásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

19. Modern Város Program — Zöld folyosó projekt megvalósítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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20. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtott pályázat módosítása
Előwrjeszűí: Izsó Gábor polgármester

21. A Városgondnokság megszüntetéséhez kapcsolódó egyéb döntések
E/őt erjesztő: Izsó Gábor polgármester

22. KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kit kérelme
Előlerjesztő: Izsó Gábor polgármester

23. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit-vel az inkubátorház vonatkozásában
kötendő vagyonhasznosítási szerződés
Elől etiesztő: Izsó Gábor polgármester

24. Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés. Petőli ii. 33. szám alatti ingatlan bérleti
szerződésének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

25. Tarhos. Petöí u. I. szám alatti ingatlan hasznositása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

26. Díszoklevél adományozása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Liii ülés:
27. A Békési Férfi Kézilabda KFt. ügyvezetőjének díjazása

Előteijeszűi: Izsó Gábor polgármester

28. Lejárt lakásbérleti szerzödéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: izsó Gábor polgármester

29. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
E/őíeriesztő: Izsó Gábor polgármester

30. Soron kívűli elhelyezéssel kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

31. Javaslat a ‚.Békés Megyéért’ kitüntető díjra
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Vyilvá,,os ülés:
32. KBC Nonprofit kit 206. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló

elfogadása. 2017. évi üzleti ten’ jóváhagyása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

33. EFOP-12.9-l7 kódszámú pályázat benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor po]gármester

34. Bejelentések, interpellációk
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

4



1 képriselő—íes/z7k/ ülésére nwgérke:eu Barkós: Sándor képviselJ A képviselő-testület
létszáma: 11 Jő.)

Napirend tár2va: Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről,
értekezletekről

Írásos tíVékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja ás űz 50. alapján.

Mucsi András bizottsági elnök: Örömmel számolt be arról. hogy folyik a Reformáció 500
rendezvénysorozat. Az elmúlt testületi ülés óta két rendezvény volt a városban. Békés város
460 éve protestáns mezőváros. azonban ebben az évben emlékeznek meg az országban. de
még a világban is a Reformáció 500. évfordulójáról. Békés város múltját és jelenét is
meghatározza ez az esemény. A rendezvénysorozat lényege. hogy a helyi közösségek
szervezik meg az alkalmakat, így az önkormányzatnak nem kerül semmilyen költségbe. Volt
a héten egy zenés Irodalmi est, szombaton pedig Erdélyből érkezett egy férfi kórus, amelyik a
Kulturális Központ nagytermében teltházas rendezvényt tartott. Ezt az alkalmat az adventista
közösség szervezte. A Reformáció 500. évfbrdulójáról méltón megemlékezik a város. Osszel
lesznek kerekasztal beszélgetések, p1. Európa Jövője, migráció, vallások párbeszéde témában,
amelyeket egyetemi oktatók tartanak meg. Ezt is a különböző helyi felekezetek szervezik
meg. Orül annak. hogy Békés város öntevékeny. és ha segíteni kell, akkor mindig vannak,
akikre számíthatnak.

Izsó Gábor polgármester: Tájékoztatásul elmondta. megbízta Mucsi András képviselőt azzal.
hogy Békés várost képviselje a Reformáció ünneplését előkészitö értekezleteken, amelynek
szorgalmasan eleget is tesz a képviselő.

Dr. Seres István képviselő: A református temetők helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy
Mucsi András képviselővel kimentek a temető állapotát megnézni. Sajnos a temetőben
katasztrofális állapotok vannak. Református város lévén. sok nagy ember lett ott eltemetve,
így sok díszes sírkő is van a temetőben.
Javasolta, az önkormányzat gondolja végig. hogyan lehetne védetté tenni azokat az
obeliszkeket. amelyek régi városi elökelőségek, bírák sírjait takarják, vagy azon emelkednek,
különben ezek előbb-utóbb az enyészetéi lesznek.

Polgármester Úr felé jelezte korábban is, hogy több szülő megkereste a háziorvosi rendelők
nyári renoválás ügyében. Tervek szerint a dr. Hepp Ferenc iskola Új épületében lesznek az
alapellátásban dolgozó háziorvosok elhelyezve a felújítás időszakára. Fontosnak tartja, hogy
megnyugtassák a kedélyeket, mert a szülők félnek attól, hogy csúszik a beruházás és nem
sikerül időben kimeszelni és fertőtleníteni az iskolában, ami miatt a gyerekeknek esetleg
egészségügyi problémái lehetnek. Szülőként is érintett a problémában. Elképzelhető, hogy a
gyerekek vándorolhatnak a nagy iskolában termet keresve, ami nagyobb problémákat is
okozhat.

Kérte az igazgató asszonyt, hogy nyílt fórum keretében tájékoztassák a szülőket a
beruházásról.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök: Megnyugtatná a közvéleményt és az érintett
szülőket is a nyári orvosi rendelés kapcsán. Több fórum is volt, ahol Erdélyi Imola
igazgatóval és a város vezetéssel is egyeztettek. Az intézményben dolgozó pedagógusok is
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elfogadták azt az álláspontot, amelyet közösen képviseltek. A Gyulai Tankerületi Központ
megadta az engedélyt az önkormányzatnak és az iskolának is a háziorvosok fogadására.
Polgármester úrral egyeztettek a tankerűlet vezetőjével együttműködési megállapodás, illetve
garanciát jelentő írásos dokumentáció készitéséről. Sajtó tájékoztatót is tartottak már a
témában.

Az iskola segítséget kapott az önkormányzattól. Így 2016. augusztus 3 l-én birtokba vehették
az Új épületet. amit a diákok és pedagógusok is belaktak már. Ebben részesek voltak a szülők
is, amit meg is köszönt.
Szívesen bocsátják rendelkezésre az épületet az orvosoknak. mert most viszont tudnak
segíteni. Az együttműködés kiváló volt ezen a területen. Az iskola dolgozói is rendelkezésre
állnak, és közcélú dolgozók segítik majd a költöztetést, a portaszolgálatot és a takarítást is. A
nyári szabadságot mindenki igénybe tudja venni. Az utolsó héten tisztasági festésre kerül
majd sor (a folyosót és minden olyan helyiséget kifestenek, ahol a betegek megfordulhattak).
Minden olyan fontos dologban egyeztetni tudtak, ami felmerült. illetve a felvetődött
kérdésekre is választ adtak. Semmiféle aggodalomra nincs ok.
Az iskola öneröböl a Bajza utcai épületben egy játszó udvart létesített, aminek az avatása
holnap délelőtt lesz. és erre az ünnepségre mindenkit szeretettel meghívott.

Izsó Gábor polgármester: Az ÁNTSZ véleményét is kikéne az önkormányzat, és
egyetértettek azzal, hogy a háziorvosok a dr. Hepp Ferenc iskolába kőltözzenek át a felújítás
idejére. Három héten keresztül lesz háziorvosi rendelő az iskolában és nem lesz semmilyen
fertőzés, odafgyelnek a gyerekekre. Az évzáró ünnepségen is tájékoztatják majd a
jelenlévőket erről a helyzetről, ahol a főorvos is jelen lesz majd.

Niucsi András bizottsági elnök: A dr. Seres István képviselő által felvetett probléma a
temetők vonatkozásában sajnosjogos. Eleken a régi sváb temetőben folyamatosan eltüntették
a fekete sírköveket és eladták, majd újrahasznosították. Ezzel a múltat semmisítették meg,
ezért az önkormányzat helyi védettség alá helyezett több sírkövet. Békésen is azt látják, hogy
a város nagyjai (országgyülési képviselők, lelkészek, tanárok. iskola igazgatók,
polgármesterek, stb.) nyugszanak a temetőben, és 25 év eltelte után újrahasznosításra
kerülnek a sírkövek. A helyi védettség kérdését meg kellene vizsgálni a városvédőkkel együtt.

A jelenlegi orvosi rendelő épületében is nagy a zsúfoltság a folyosókon. Az iskolaépület
alkalmas az orvos-beteg találkozás helyszínének biztosításához. Meg lehet oldani az iskola
épületében, hogy a háziorvosok és védönők megfelelő körülmények között tudjanak rendelni.

Az ÁNTSZ felügyelete mellett történik az átköltözés. amiből egy gyermeknek sem lesz
hátránya. Azért kerül sor a költözködésre, mert az önkormányzat 30 millió forintot nyert egy
pálázaton a villanyvezeték megújítására.

Az előterjesztésben szerepel egy másik érdekes adat is a pályázatoknál. amely szerint 400
millió forintot nyert az önkormányzat egy TOP-os pályázaton, amelyben a rendelőközpont
épületenergetikai megújítása történik majd. A 30 millió forintos pályázat végrehajtása is
nehézséget okoz. pedig csak ezután következik a 400 millió forintos pályázat megvalósítása.
A múlt héten a megyei közgyűlés tárgyalást tartott, ahol egy 150 millió forintos békési
pályázattal kapcsolatban gyakorolta döntési jogát a megyei közgyűlés. A fejlesztésekböl,
beruházásokból fakadó keHemetlenségért mindenkitől elnézést kért.
A rendelőintézet épülete már megérett egy rendbetételre, felújításra, mert már eléggé
elhasználódott.
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Izsó Gábor polgármester: A békési rendelőintézet 1969-ben épült.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A felújítást követően jobbak lesznek a körülmények.
Nehezen lehetett volna azt megoldani. hogy a háziorvosok szabadságát ehhez a beruházáshoz
igazítsák. Jobb, ha van orvosi rendelés, még ha más helyen is, mintha egyáltalán nem lenne.
Bízik abban, hogy időben elkészül a beruházás. Kétszer kapott ígéretet arra, hogy a képviselő
testületi ülések jegyzőkönyvei felkerülnek a városi honlapra, azonban még ennek a teljesítése
nem történt meg. Kérte az önkormányzatot, hogy ennek a kérésnek tegyen eleget, és a
hátralék folyamatosan csökkenjen a hivatal leterheltsége csökkenésének ütemében.

Dr. Seres István képviselő: Azért Fontos a háziorvosi rendelő költözésének témája. mert a
szülők nem tudnak azokról a fórurnokról, amelyek ebben a témában kerültek megtadásra.

Korábban interneten azért kérték számon, hogy miért támogatta a börtön létesítését, illetve a
sportcsarnok építését, és helyette miért nem teszik rendbe a békési rendelőintézetet. Most meg
amiatt problémáznak némelyek.

Deákné Domonkos Julianna képviselővel és egyben iskola igazgatóval korábban is beszéltek
már a rendelőintézet költözéséről, így nem lepődött meg azon, hogy megkeresték ebben a
témában. A lakosság tájékoztatásával vannak problémák, amelyen a jövőben változtatni
kellene.

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: A háziorvosok is Úgy gondolták, hogy a beruházás egy
részét szabadság alatt kell elvégezni, ami a szakrendeléseknél megoldható, de az
alapellátásban nem. A neurológiai szakrendelés a beruházás 3 hetes ideje alatt szünetel, akkor
veszik ki a szabadságot a dolgozók. Az alapellátásnak kötelező működnie. nem szüntetheti
meg a rendelést, hogy a lakosok 3 hétig csak az ügyeleti ellátást vehessék igénybe. Ezt a
törvény nem engedélyezi.

Dr. Seres István képviselő felvetésére. és a közvetítést nézők tájékoztatása végett elmondta,
hogy a fenözés veszély nem létező probléma. A Békés-Békéscsabai buszon Jóval nagyobb
esélye van bárkinek fertőző betegséget összeszednie a zsúfoltság miatt. mint egy
egészségügyi intézményben, ahol kevés a Fertőző beteg, és az is csak abból áll, hogy valaki
meg van fázva, köhög, stb. Az ANTSZ bejárta az épületet, és azt rendelésre megfelelőnek
találta. A tisztasági festés jót tesz a fertőtlenítésnek. Egészségügyi célra nem használt
épületben nagyságrendekkel kevesebb esélye van bárkinek bármilyen fertőzést összeszednie,
mint a most működő. 1969-ben épült rendelőintézetben. amelynek a falai már át vannak
itatódva. A háziorvosi rendelés átköltözése nem hordoz magában fertőzésveszélyt a majdan
visszakerülő diákok számára.

Rácz Attila képviselő: Kérdése: nem lehetne-e úgy logisztikázni a felújítás ütemezését.
ahogyan az alpolgármester is említette a neurológiai szakrendelés kapcsán? Dr. Pálmai Tamás
alpolgármester által elmondottak szerint Ugyanis a neurológiai szakrendelö rendelőit a 3 hetes
szabadság alatt újitják majd fel. Vannak-e olyan szakrendelők, amelyek üresek. és így az
alapellátás biztosítása nem oldható-e meg egyes háziorvosok vonatkozásában a
rendelőintézeten belüli elhelyezéssel? A betegeknek ugyanis fontos, hogy ott találják meg a
háziorvost, ahol korábban, a leletezés is gyorsabb és egyszerűbb. Ha a beteget be kell
rendelni, vagy tovább kell utalni (p1. röntgenre, stb.), akkor nem kellene az iskola és a
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rendelőintézet épülete között járkáltatni őket. Van-e lehetőség. hogy házon belül erre
megoldás szülessen?

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Ebben a megoldásban is gondolkodtak, azonban a
kivitelezők szintenként tudják megoldani a felújítást. Először kiköltöznek az emeletrőL ahol
van háziorvos és szakrendelő is, majd ezt követően a Íbldszinti rendelőket ürítik ki. A
kivitelezők a teljes kivitelezési időszak alatt építési területnek tekintik az épületet, Így arra
kértek mindenkit, hogy minden szükséges eszközt, stb. vigyenek magukkal 3 hétre, mert
utána nem mehetnek vissza addig, amíg el nem készül a felújítás a balesetveszély elkerülése
érdekében.

A költözés az alapellátásban dolgozók számára is költségekkel jár, azonban mindenki
szempontjából az a legjobb. ha egy szintet kiürítenek. A felújítás időpontja szerencsés abból a
szempontból. hogy a nyári idöszakban az alapellátásban kisebb a forgalom. mint ősszel vagy
télen. Amíg télen kb. 120-130 Fő jelenik meg a rendelőben az influenza idején, addig nyáron
kb. 50 Fő van naponta. Arra is gondoltak. hogy a kővetkező békési lapszámokban (Békés
Mátrix. televízió, rádió, stb.) és mindenhol. ahol hirdetni tudnak, felkérik a lakosságot, hogy
akinek beutalóra. receptre van szüksége. azok szerezzék be ezeket előre. mert a háziorvosok 3
hónapra előre tudnak dolgozni ezek tekintetében, és a felújítás alatti nyári 3 hetes időben csak
azok keressék fel a háziorvosukat, akiknek akkut egészségügyi problémáik vannak.

Rácz Attila képviselő: Alpolgármester úr említette, hogy a költözésnek lesznek költségei az
alapellátás tekintetében. Kérdése: kit terhel ez a költség?

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Az alapellátásban dolgozóknak a 3 hetes költözés miatt
szerződést kell módosítaniuk. Ezt az ANTSZ kéri egy tön’ényre hivatkozva. Ez a költség 30
ezer forintot jelent kiköltözéskor. azonban a mai információi szerint, elképzelhető. hogy ezt az
összeget visszaköltözéskor is ki kell fizetni, mivel 3 hétre megváltozik a rendelö címe. Ezt a
költséget a vállalkozó házion’osoknak kell megfizetniük. Szürrealisztikus ez az egész eljárás
számára, mivel szolgálati okból kell kiköltözniük és ezért kétszer 30 ezer Forintot kell
kifizetniük. amiből 20 ezer Forint a bejárás költsége.
A bejárás abból állt, hogy kijött egy szakember, bejárta a Bajza utcai épületet és ezért 20 ezer
Forint/szakorvos/háziorvos költséget kell fizetni. A rendelőintézet igazgatójának is ki kell
fizetnie ezt az összeget a szakrendelő költözése miatt. Azt, hogy hol kifizeti meg ezt az
összeget, megbeszélés tárgyát képezi. Békésesabán hasonló folyamat zajlik a jaminai
rendelők felújítása kapcsán. Budapesten például valamelyik kerületben konténerben rendelnek
a háziorvosok. Ahol nagyobb, tehetősebb önkormányzatok vannak, ott az önkormányzatok
átvállalták a háziorvosoktól, szakrendelőktöl ezt a költséget. Ez a város tehetősségének és
egyezségnek a kérdése.

Izsó Gábor polgármester: Bízik abban. hogy a felsorolt összeg nem terheli túl a háziorvosok
büdzséjét annál is Inkább, hogy tavaly elengedte az önkormányzat a háziorvosok iparűzési
adóját, Így kb. 4 millió forinttal több bevétele maradt a háziorvosoknak.

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Az iparűzési adó elengedését megköszönte az
önkormányzatnak, hisz ez az adható kategóriába tartozik. Ez automatikusan nem vonatkozik
mindenkire, és Békésen vannak olyan háziorvosok, akik az iparűzési adó elengedésének
lehetőségével nem tudtak élni. Van egy plafon, amit, ha túllépnek, akkor ki kell fizetni az
iparűzési adót. Az iparűzési adó elengedéséből megspórolt pénz nem marad a háziorvosok
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„zsebében”, hanem a praxis költségvetésébe került. amiböl a háziorvos kifizette az
alkalmazottakat. a benzinpénzt. a fecskendőt. a gyógyszert és a rezsi költségét.

Izsó Gábor polgármester: Se Gyulán. se Békésesabán. se Mezőberényben nem engedték cl a
háziorvosok iparűzési adóját. ezzel szemben a legszegényebb település elengedte, amit
értékelni kellene. Orül annak. hogy a meglévő körülmények között is jó háziorvosi ellátás
van.jól működik az alapellátás és ajövöben is mindent megtesznek a háziorvosokén.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Van egy befolyásos réteg. amelyik ilyen adókedvezményt cl
tudott érni. Azt szeretné, ha az ország és a Város anyagi helyzete is tágabb körben lehetővé
tenné hasonló kedvezmények biztosítását. ami még sok esetben indokolt lenne.

Izsó Gábor polgármester: Nem annyira a befolyásosság döntött ebben a kérdésben, hanem
sokkal inkább annak figyelembe vétele, hogy a háziorvosok a lakosságot szolgálják, illetve
fontos szempont volt a háziorvosi ellátás biztonságának erősítése. a praxisok ellátásának
megkönnyítése. A város egészségügyének biztonsága mindig fontos cél volt.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök: Egészen más témáról kíván beszélni. A mai
nap folyamán az olimpiai iskolák intézményvezetőinek találkozóján volt Budapesten. Az
elmúlt héten a Mező Ferenc Sportiskolába kapott meghívást. A MOA vezetésében
bekövetkezett változásokról tájékoztatták őket, illetve a MOA vezetését érintő feladatokról
ejtettek szót. és az olimpiai iskolák 2017. évi munkájáról vitt fel személyesen egy beszámolót.
Bízik abban, hogy az olimpiai iskolák körében kiemelkedő munkát tud végezni a dr. Hepp
Ferenc iskola.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés. észrevétel, nem volt.

S’cn’azás elől! uwgúllupüotta, ho.’ ci s:urcizsnál jelenlévő képviselők száma: 11 Jő

Szavazásra bocsátotta a tájékoztatás elfogadására vonatkozó javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkoruzán i’zata Kép viselő-testületének
187/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Képviselö-testűlete a ..Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között
történt eseményekről. értekezletekröF szóló előterjesztésében foglaltakat tudomásul
veszi.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárRva: Beszámoló Békés Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között
hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 206. évi teljesítéséről

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzökönyvhöz az Mötv. 42.9 (7.) pontja ás az 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra került sor.
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S:avazcis clőu nwgáUapííotta. Izon ci .cava:ásncW jelen/ávó kápviselők száma: I I tő.

Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület Ii igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormán j’zata Kép viselő-testületének
188/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAKK Zrt. között hatályos
menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység eLlátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesitéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Ilatáridő: értelem szerint

Napirend tárva: Tájékoztató az előzö testületi üléseken elfogadott határozatok és
rendeletek végrehajtásáról

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőköizyvhöz űz Mötv. 42. (7) pontja ás űz 50. ‚ alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Így szavazásra került sor.

Szavazás előtt ;negá/Íapííotta, hogy ci szavazásnál jelenlévő képi’Lelők száma: I I fő

Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormán vzata Képviselbttestüktének
189/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Képviselő-testülete a „Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott
határozatok és rendeletek végrehajtásárór szóló előterjesztésében foglaltakat
tudomásul veszi.

Felelös: Izsó Gábor poIgánester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárva: Tájékoztató a Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb
jogszabályi változásokról

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzó’köm’vhöz űz Mötv. 42. (7) pontja ás űz 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra került sor.

Szavazás elől! megállapította. hogy cm szavazasnál jelen/ávó képviselők száma: II/ő
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Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen. egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta. és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkornián i’zata Kép viselő-testü letének
190/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Képviselő-testülete a „Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a
fontosabb jogszabályi változásokrór szóló előterjesztésében foglaltakat tudomásul
veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
[latáridő: értelem szerint

Napirend tárEva: Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzőkömvhöz az Möt% 42.9 (7,) pontja és az 50. W alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Igy szavazásra került sor.

S:avuzás elől! megállapította. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: Ii/ő

Szavazásra bocsátotta a tájékozató elfogadására vonatkozó javaslatot.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormáni’zata Kép viselő-testületének
191/201 7. (V 25.) határozata:

Békés Város Képviselő-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról”
szóló előterjesztésében foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárva: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiröl

Írásos tájékoztató csatolva a jegvzőköny;’höz az Mötv. 42.W (7,) pontja ás azSO. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt, igy szavazásra került sor.

Szavazás előtt megállapííoua. hogy ci szavctzávnál jelenlévő képviselők szinia: II/ő

Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormán rzata Kép viselő-testületének
192/201 7. (V. 25.) határozata:

Békés Város Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseirör szóló előterjesztésében foglaltakat tudomásul veszi.

Tárv: A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója Békés város
munkanélküliségének helyzetéről

Írásos előterjesztés csatolva a jegizőkönrvhöz az Mötv. 42. (7) pontja ás az 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte Nemesné Mile Tímea osztályvezetői. Megköszönte az
elkészített beszámolót, amely részletes és precíz.

Mucsi András bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság a beszámolót megtárgyalta, és azt a képviselő-testület számára egyhangúlag
elfogadásra javasolta.

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Hiteles és valós beszámolót kaptak egy olyan szervezettől,
amelyik mindent megtesz azért, hogy lehetőségei szerint segítse az emberek elhelyezkedését.
Az. hogy a munkanélküliség csökkentése terén bármilyen erőfeszítés csak korlátozott
eredménnyel jár, az a város helyzetéből is adódik. Látni kell, hogy bármilyen szépen
alakulnak a statisztikák, mindig más városok mögött kullognak, Békésen mindig nagyobb a
munkanélküliség. A megyében is egyre inkább hátra csúsznak. A munkában állók közül is
nagyon sokan átjámak Békéscsabára, Dunántúlra vagy akár külföldre dolgozni. Tapasztalják,
hogy milyen sok üres, eladhatatlan ingatlan van a városban. A város lakossága egy év alatt
253 fővel csökkent hivatalosan, ami 1.2 %-os csökkenést jelent. Nem az idősebbek költöznek
el a városból. hanem a fiatalok. A közmunka program nem igazán jelent megoldást. A pozitív
esetek. amelvekröl hallani lehet a testület ülésén, inkább csak kivételként énékelhetők. A
kormányzat új irányelveket határozott meg abban a tekintetben, hogy ki mikor lehet
közmunkás (2 hónap, vagy 3 hónap után különböző Feltételek mellett). Ez egy eszközrendszer
arra, hogy a kevesebb pénz mellé szigorúbb követelményeket támasztva még kevesebb ember
kapjon közmunkát. Sajnos ajövőt illetően nem optimista, csupán abban a tekintetben. hogy a
télvégi adatok mindig rosszabbak a foglalkoztatási adatok1 mint a nyári statisztikák.

Mucsi András bizottsági elnök: Pedagógusi minőségében részt vett egy konzultáción. ahol a
lemorzsolódásról beszélgettek Békésen. A vállalkozók beszélgetnek általában arról. hogy
szakember hiány van, és más régiókból szedik össze a munkavállalókat. Van olyan békési
vállalkozó. aki szakalkalmazottat keres és nincs olyan tudású jelentkező, aki be tudná tölteni
azt a munkakört. A közmunkánál lecsapódik, hogy sokan nem végzik el az iskolát, vagy nem
sikerül megfelelő módon elsajátítaniuk egy adott szakmát, Így tudásukat tekintve nem
alkalmasak a végzettségüknek megfelelő munkakör betöltésére.
Több olyan fiatalembert is ismer, aki nem jár át Békéscsabára egy gyárba három műszakba
dolgozni. hanem megfelel számára a közmunka is. Rá kell szorítani az ilyen embereket arra,
hogy visszatérjenek a munka világába. Véleménye szerint a munkaügyi központ, illetve a
kormányhivatal is mindent megtesz annak érdekében, hogy az emberek képezzék magukat.
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Kevés a közmunka a városban és jönnek a szigorítások. Kérdés, hogy mi a megoldás? Az,
hogy életvitelszerűen berendezkedjenek a közmunkára? Olyan szigorítás várható, amely
szerint, ha valakinek felajánlanak egy munkát, és nem vállalja e, akkor megszüntetik az
ellátását, juttatását. A kormány igyekszik kezelni a közmunkával kapcsolatos problémákat.
A közmunka arra jó, hogy az embereket visszaszoktassa lépésenként a munka világába.
Pozitív hatása is van ennek, mert a családban egy gyerek láthatja azt, hogy a szülő reggel
Felébred és készül munkába menni. Ennek nevelő hatása is van. Más kérdés. hogy a
szegényebb észak-magyarországi, vagy kelet-magyarországi önkormányzatok mit fognak
kezdeni majd közmunkások nélkül. Edékelni kell. hogy a munkaügyi központ Igyekszik
munkát ajánlani, munkaközvetítést Végez a munkavállalók és vállalkozók között is.
Tapasztalni lehet, hogy ez a munkaközvetítés sok esetben sikeres. A munkaügyi központban
különböző képzéseket is ajánlanak a náluk nvilvántartouak számára.

Amíg a környék infrastrukturális lehetőségei nem Fejlődnek, addig nehéz lesz kezelni a
munkanélküliség problémáját. Orül az M44-es projekt elkészítésének, mert várhatóan lesz
pozitív hatása, bár ezzel a fejlesztéssel 15 évet elcsúszott az ország. Nem tudja, hogy lehet a
régiót visszaemelni a megfelelő szintre. azonban a megye kiürülése félelmetes méreteket ölt.
Azén kell dolgozniuk, hogy ez a helyzet kezelhető legyen.

Rácz Attila képviselő: Dr. Gosztolya Ferenc képviselővel szemben nem látja annyira borúsan
a helyzetet. A kormányzat részéről van egy erőfeszítés, ami a beszámolóból is tükröződik.
Ugyanis megjelenik a kormány azon törekvése. hogy a munkaerő legjobb hasznosítása
irányában történjen elmozdulás A kőzmunka egyre kevesebb. azonban a szakképzett
munkaerőhiány is megjelent a térségben. Ez azt mutatja, hogy van valamilyen irányú
elmozdulás a munkaerőpiacon, még akkor is, ha a folyamatok kiértékelése most történik. A
beszámolóból látható, hogy több helyen javulnak az arányok: a foglalkoztatás javul, az
álláskeresők száma csökken. A nyári idénymunkában mindig kevesebb ember jelenik meg
álláskeresőként. Van pozitív elmozdulás, és a kormányzati törekvés is meglátszik az
anyagban. Bármilyen ügyintézés kapcsán is jelent meg a munkaügyi központnál mindig
konstruktív személyekkel találkozott. és az álláskeresők maguk is igy nyilatkoztak. Bízik
abban, hogy a beruházások. útépítések kapcsán Békés megye fel tud zárkózni és meg lesz a
megtartó ereje is.

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: A beszámolóban olvasható, hogy nagyrészt képzetlen
munkaerő keres állást. Az elmúlt években a munkaügyi központ beszámolóiban arról volt Szó,
hogy képzetlen munkaerőket kerestek a munkaadók. Mára a szakképzettség lenne az
elvárható. Lépéseket kellene tenni abba az irányba, hogy ne a tehetséggondozás legyen a
legkiemeltebb feladat a városban, hanem legalább akkora szerepet kapjon a felzárkóztatás
kérdése is. Sajnos olyan mértékben alakul át a város összetétele, hogy nem a
tehetséggondozás a legnagyobb probléma a városban, hanem arra van kisebb igény, és sokkal
nagyobb problémát jelent az iskolapadot elhagyók száma. Más településekhez hasonlóan
olyan iskola utáni otthonok, tanulókörök megszervezése lenne szükséges, amelyek
biztosítanák azokat a körülményeket, eszközöket, amelyek otthon nem állnak rendelkezésre.
Olyan szakemberekre lenne szükség. akik ezeket a lemorzsolódott fiatalokat segítenék az
iskola idő után is. hogy csak a vacsora és alvás idejére térjenek haza. Ha a város munkaerő
problémáját meg akarják oldani, akkor a felzárkóztatásról nem lehet elfeledkezni,

Izsó Gábor polgármester: A képviselő asszony elég szélesre kitárható ajtót nyitott ki. A
városban vannak felzárkóztatási programok. és a jövőben is igyekszenek ezen a területen
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lépéseket tenni. Tudomásul kell venni, hogy Békésnek milyen a humánpolitikai és a
gazdaságföldrajzi helyzete egyrészt az országon belül, másrészt pedig a megyén belül. A
fejlesztések jelentős része Békéscsabán és Gyulán Valósul meg. Meg kell nézni azokat a
lehetőségeket. amelyeket az önkormányzat ki tud használni. Objektív okokat is figyelembe
kell venni, mint p1. az M44-es megépítése. A város nem tehet arról, hogy ez az út eddig még
nem épült meg. Az önkormányzat szociális szövetkezetet hozott létre, munkahelyeket
teremtett (p1. uszoda. a férfl kézflabda klub, stb.). Ezeket u lehetőségeket az önkormányzat
saját erejéből teremtette meg, és ehhez még hozzáadódik az, amit a vállalkozások teremtenek
meg.
A közfoglalkoztatásban dolgozók közül igyekszenek a tehetségesebb embereket felkarolni és
átvezetni a munka világába. Erre a szociális szövetkezet jó példa. Hamarosan indul a zárt kerti
program, amelynek keretében 5 zárt kertet gondoznak, ami jó néhány embernek munkát ad
majd. Ezek mellett vonzani kell a különböző vállalkozásokat is, azonban tudják, hogy
vállalkozás csak akkor jön Békésre, ha megfelelő munkaeröt és helyet talál. A képzett
munkaerő egy része már elment Békésről. Békés térségének a felzárkóztatása akkor lesz
sikeres, ha Békéscsaba. Gyula és Békés összefog és egységesen lép fel minden tekintetben.
Bizonyos területeken jó összefogás van a három város között. ami munkahelyteremtéssel is
jár. Részben a most megvalósuló pályázatoknak köszönhetően közel 300 Új munkahely jöhet
létre a városban, ami egy ilyen kis településen nem kevés. Ha a 44-es Út megépül, annak ig
vonzó hatása lesz.

Fontos, hogy ne csak a munkanélküliség tekintetében, hanem az ellátási színvonalát tekintve
se süllyedjen lejjebb a város. Az intézmények, a különböző kulturális, sport és szabadidő
eltöltési lehetöségek. a rendelőintézet. a kiszolgáló állami intézmények - amelyek a
járásszékhely törzsét is adták - maradjanak meg a városban, mert arra lehet építkezni.
Felmerült korábban az is, hogy 3-4 szakrendelőt áthelyezzenek Békéscsabára, de a
rendelőintézet vezetése nem engedte meg. Felmerült az is. hogy a bíróságot megszüntetik, és
elég komolyan kell lobbizni azért, hogy ne igy történjen. Ez a legkisebb bíróság a megyében,
és szeretnének új épületbe költözni, azonban erre még a bíróság nem kapott forrást. Sajnos
megindulhat egy ilyen amortizáció a városban, ami nem tenne jót. Csökkentették a létszámot
nagyon sok intézménynél, de az a lényeg, hogy megvannak, itt vannak a városban és
működnek is. Ez a törzs, erre lehet építeni. Ha a fejlesztésekkel meg tudják előzni magukat.
akkor optimisták lehetnek. A beszámolóban az egyik diagram szerint a békési járásban
csökkent legnagyobb százalékos arányban a munkanélküliek száma az előző évihez képest
(17 %-ról csökkent 13.9 %-ra). Megköszönte Nemesné Mile Tímea osztályvezető asszonynak
az elkészített beszámolót.

Mucsi András bizottsági elnök: A Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő által elmondottakkal
egyetért. A legnagyobb problémát a lemorzsolódás jelenti, az iskolából való kimaradás, a
sikertelenség és a negatív pályára való állás.
A szociálliberális kormányban mindig a felzárkóztatásról volt szó. Fontos a felzárkóztatás, de
a tehetséggondozás miért nem Fontos? A polgári réteg miért nem kaphat valamit? A város
átalakult szociálisan. Ha még a minimális tehetséggondozást is visszaveszik. akkor még
többen mennek el Békéscsabára vagy Gyulára a városból. Vannak olyan gyerekek, akik már
első osztályt sem Békésen kezdik meg. A hátrányos helyzetűek sok ösztöndíjprograrnot
vehetnek igénybe, mint p1. a Maczika, az Utravaló vagy a Tanoda programok. Az a
legnagyobb baj, hogy a békési önkormányzatnak nincs iskolája, nincs köznevelési
intézménye, mivel az óvoda is a kistérségi társuláshoz tartozik. Nem várható el, hogy ezt
megszervezzék. de a közreműködésben részt vehetnek. Az irány jó, és jogos is, de az összes
iskola saját maga végzi a felzárkóztatást. vannak fejlesztőpedagógusaik. stb. A Reményhír
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intézmény inditott egy szakiskolát pont ennek a rétegnek a felkarolására. El kell menni és meg
kell nézni, hogy működik ez az iskola. A hátrányos helvzetüeket kell bent tartani az iskolában.
segíteni kell nekik szakmát tanulni.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Érdeklődéssel olvasta a beszámolót, amelyet mind
iskolavezetőkénL mind képviselőként nagyon tanulságosnak tart. Az intézményük munkáját
évek óta segítik közcélú munkatársak. Jelenleg a Gyulai Tankerületi Központtól kell kérni
közfoglalkoztatottakat. A járási hivatal foglalkoztatási osztálya, a tankerület és az intézmény
vezetése között jó az együttműködés. A dr. Hepp Ferenc iskolában Jelenleg is 10
közfoglalkoztatott segíti az oktató-nevelő munkát. Büszke arra is, hogy a közfoglalkoztatottak
közül az elmúlt félévben is kerültek át státuszba az intézményükben. Ez is azt mutatja, hogy
azok a közfoglalkoztatottak, akik megbízhatóak, munkájukat jól végzik, előbbre tudnak lépni.
Megköszönte a munkaügyi központ vezetőjének a beszámolást és az együttműködést.

Barkász Sándor képviselő: A tehetséggondozás nagyon minimálisan fogalmazódott meg
szinte mindegyik kormánynál. Azok az emberek tudnak tenni másokért, akik tudnak és
akarnak tenni magukért, a saját előrelépésükért. Sok minden szólt a felzárkóztatásról: a
továbbképzés. a munkanélküli segély biztosítása, stb. Valamilyen módon minden kormány
kudareként éli meg ezt a területet.

Nincs valódi tehetséggondozás. mert ez nem arról szól, hogy ki milyen érdemjegyet szerzett
az iskolában, hanem. arról hogy kinek van affinitása kicsit többre. valamit mesterfokon
végezni. Teljesen mindegy, hogy ez egy kőműves. egy technikus. egy mérnök vagy egy
orvos, mert az a lényeg, hogy a saját területén többre akar jutni, mesterévé akar válni a
munkájának, ezzel mintát adva a többieknek. Ezért karolta fel a tehetséggondozást évekkel
ezelőtt. mert ez hiányzik. Az embereknek szükségük van mesterre, akire fel tudnak nézni, aki
élen jár, stratégiája van, elképzelése van, munkakultúrája van. Véleménye szerint a szükség. a
kényszer tud felzárkóztatni. Túlságosan liberálisan kezelik a felzárkóztatást és sokan
visszaélnek vele.

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: Bizonyos nagynevű pszichológusok szerint a tehetséget
nem kell gondozni, mert az van, és az utat keres magának. Itt már alapvető különbség van a
nézeteik között. Az sem mindegy, hogy az ország mely területeiről van szó. Egy
polgárosodottabb településen biztosan nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tehetséggondozásra.
A felzárkóztatás azért fontos, mert aki kimarad a szervezett oktatásból, nehezen tud
visszailleszkedni és Újra kezdeni a tanulást, részt venni egy másik képzésben. Ez biztosan nem
olyan hatékony, mint ki sem maradni belőle. Ha megszokja valaki a rendszerességet, a
szen’ezettséget, annak a munkában is reménvteljesebb a helyzete.

Nem saját rendelőben dolgozik. hanem az állam által finanszírozott. felügvelt rendelőben és
meg is lehet nézni. hogy a különböző rendelőkben mennyire eltérő munka zajlik. Valamiféle
szabadsága az Oktatási intézményeknek is van, és eldönthetik, hogy mire fektetnek nagyobb
hangsúlyt.

Dr. Cosztolva Ferenc képviselő: A felzárkóztatást és a tehetséggondozást senki nem akarja
egymással szembe állítani, illetve versenyeztetni egymással. Egészen más célcsoportról van
szó, és mind a kettőre szükség van. A tehetséggondozás tekintetében úgy látja, hogy a
jelenlegi kormány megnehezíti a tehetséges, de anyagilag rászoruló fiatalok továbbtanulását.
A szociálliberális kormány is többet tett ezen a területen. Fiatalkorában sikeres és komoly
programok voltak ezen a területen. O maga is ennek köszönhetően tudott továbbtanulni.
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Minden egyes időszaknak megvannak a feladatai, és azokkal a lehetöségekkel kell élni,
amelyek éppen meg vannak adva.

Izsó Gábor pol1ármester: Az önkormányzat és a munkaügyi központ elsősorban a
közfoglalkoztatás révén van munkakapcsolatban. Megköszönte a város nevében a munkaügyi
központ együttműködését. A központ naprakészen és rugalmasan segíti az önkormányzat
munkáját a közfoglalkoztatás kapcsán is. Kérte az osztályvezető asszonyt, adja át az
önkormányzat köszönetét a munkatársainak is.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Így szavazásra került sor.

Szavazás elő/i inegáUczpíÍoua, hogy a szaia:ásnál jelenlévő képviselők száma: 11 Jő.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselö-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
193/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatóját 2016. évről Békés város vonatkozásában
tudomásul veszi.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Tárv: Beszámoló a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ működéséről

Írásos beszámoló csatolva a jegyzőkönyvizöz űz Mötv. 42.g (7) pontja és az 50. alapján

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte Koszeez Sándort. a kulturális központ igazgatóját.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. A kulturális központ intézményegységeinek részletes
bemutatása történt meg az anyagban. A számok és a leírt konkrétumok önmagukért beszélnek.
Látnak előrelépést, tudják azt is, hogy komoly pályázatírói munka Folyik az intézményben.
2016-ban több mint 210 ezer vendég fordult meg az intézményben. Tudják azt is, hogy az év
során változások is történtek, így 2017. január 1. napjától a békési uszoda a Békési
Gyógyászati Központ és Gvógvfürdö intézménvegvségeként üzemel tovább. Ezek a
változások nem akadályozták a kulturális központ működését. hiszen eredményes munkát
végeztek. Munkájukhoz gratulált.
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén az igazgató részt vett, a Felmerült kérdésekre
válaszolt. A bizottság a kulturális központ beszámolóját egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.

(A képviselő-testület üléséről Barkós: Sándor képviselő kiment. A testület létszáma: 10/ő,)

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a kulturális központ igazgatójának munkáját. Az
intézmény sokkal szélesebb tevékenységet folytat, mint egy klasszikus kulturális központ,
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részben a sport miatt. részben pedig kulturális központi szerepéből. A régi kultúrházas
rendezvények. a klasszikus elöadások és szakkörök mellett a mai kor követelményeinek
megfelelő és ajövőre is előremutató előadások. konferenciák is zajlanak az intézményben. A
sportot is beengedték házon belülre is. Az intézmény által összeállított kínálat között bárki
talál magának szabadidő eltöltésére alkalmas programot. Megköszönte az intézmény
igazgatójának és munkatársainak a sokszínű és igényes programokat. Sok esetben nincs egy
stabil anyagi háttér egy-egy program mögött még év elején, mint például a Madzagfalvi
napok esetében sem látják még január-február körül, hogy milyen forrásból fedezik a fellépő
zenekarok tisztektdiját. Nem tudják előre azt sem, hogy a BETAZEN rendezvényre nyernek
e pályázaton vagy sem, így ezek kockázatot jelentenek, de megoldották mindig közös erővel.
pályázati támogatásból. és Dankó Béla országgyűlési képviselő is sokat segített a források
biztosítása tekintetében. Ehhez olyan csapat kell, mint amilyen van a kulturális központban is.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra került sor.

Szm’azós előtt mególlaputotta, hogy ci szavcz.zásnál jelenlévő képviselők száma: 106.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta. és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
194/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturáűs és Turisztikai Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárva: Beszámoló a Békési Városi Püski Sándor Könyvtár működéséről

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhőz az Mötv. 42.59 (7) pontja és az 50. 59 alapján

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén Ságiné Erdős Mária
igazgató asszonyt.
Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök: A könyvtár működéséről minden évben
tartalmas beszámolót olvashatnak. A város kulturális intézményei magas szinten látják el
feladataikat, illetve a meghatározott célkitűzéseket maradéktalanul megvalósítják. Ahogy
polgármester Úr is említette, a létszámcsökkentés nem igazán segíti a színvonalas munkájukat.
Az intézmények lelkiismeretesen. akár erőn felett is ellátják feladataikat. Néha olyan
feladatokat vállalnak fel. amelyek újszerűek. vagy más szervezet feladatkörébe is
tartozhatnának. A könyvtár igazgatója mindig körültekintően [ogalmazza meg gondolatait.
céljait. Akik olvasták a beszámolót édhették az igazgató asszony szándékát, illetve azt, hogy
töretlen optimizmussal vezeti az intézményt. Gratulált az igazgató asszonynak a magas
színvonalú munkájukhoz.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangú szavazattal a beszámoló elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
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Nincsi András bizottsági elnök: A könyvtár egy kis kulturális sziget, mini kulturális központ.
tekintettel arra, hogy nemcsak a klasszikus könyvtári szolgáltatásokat biztosítja, hanem
nagyon sok programot szervez, és sok ember számára biztosít elfoglaltságot.

Az ‘90-es években, amikor még nem volt internet, nagyon sokan jártak a könyvtárba könyvet
kölcsönözni, kötelező olvasmányokat elolvasni. A 2000-es évek környékén megjelent az
internet, bár ekkor még kevés ember számára volt elérhető otthon, és a könyvtár kihasználta
ezt és asztali számítógépen lehetővé tette az internetezést az intézményben. Ez is nagyon sok
flatalt vonzott a könyvtárba. Ezt követően egyre gyorsabban terjedt az internet, szinte minden
családban elérhetővé vált, majd megjelent a telefonokon is. Teljesen átalakult az a világ,
amiben a könyvtámak a tevékenységét kell végeznie. 30 év alatt minden megváltozott, Így
meg kell keresni a könyvtár Új szerepét, funkcióját.

Az előterjesztésben szerepel, hogy a könyvtárban évek óta digitalizálják a könyveket. Igy ha
valaki szakdolgozatot, vagy szemináriumi dolgozatot készít, nem megy el a könyvtárba,
hanem az internetről letölti a könyveket és otthonról folytatja a kutatást.
Egyetért azzal, hogy a könyvtár folytassa a digitalizálást a könyvek. a helytörténeti anyagok, a
régi békési Újságok tekintetében is. Fontosnak tartotta elmondani. hogy a könyvtárban
barátságos, segítökész munkatársak dolgoznak. Odafigyelnek azokra, akik bemennek
hozzájuk, és ez nagyon fontos, mert ezzel is szolgáltatnak kifelé. A városismertetés, a
turizmus, a turisztikai információs pont, a várossal kapcsolatos ismertető anyagok
digitalizálása lehet a könyvtár jövőbeni Funkciója. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a
könyvtár dolgozói házhoz viszik a könyvet, vagy az időseknek kiviszik a szociális otthonba is.
Ez is nagyon jó, azonban egyre inkább a digitális világ felé tart az élet. Meg kell oldani, hogy
az „emberek dolgozószobájába vigyék” a könyveket. El kell érni, hogy ha valaki felkeresi a
város honlapját, akkor minél több anyagot elérjen digitálisan. A városban született anyagokat
is fel kefl tenni digitális formában a honlapra. Ezt látja kitörési lehetőségnek. A könyvtár
nagyon sok pályázatot nyújt be, idegen országokat mutat be. Ha valaki elmegy egy
érdekesebb országba külföldre. azt meghívják előadást tartani, stb. Jónak tartja azt. hogy a
könyvtár közösséget teremt.

Rácz Attila képviselö: Az anyag olvasása közben az fogalmazódott meg benne, hogy mint
minden intézmény, amely a múltban gyökerezik, és nagy hagyományokkal bír, hogyan tud
megfelelni a mai kihívásoknak? Kérdés, hogy a könyvtárak hogyan találják meg a helyüket a
jövőben? Milyen szolgáltatás az, amelyik mint közösségi tér igénybe vehető a könyvtárak
által? Például a ‘SO-as években zenét hallgatni is jártak a könyvtárba, mert ott volt egy
zenetár. később már filmet is lehetett nézni az intézményben. Sajnos ezek mára már
megszűntek, mindenki számára elérhetőek otthon ezek a szolgáltatások.
Kérdése az igazgató asszonyhoz: tud-e olyan példákat mondani, amelyekkel ma a szakma
előrevetít bizonyos lépéseket. hogy hol lesz ajövő könyvtárának a szerepe?
A digitalizálás országos trend. a nagy könyvtárak anyagait is elérhetik már. Az adatokból is
látszik, hoEy a személyes használat csökkenő tendenciát mutat. Ebben látszik az. hogy a
személyes látogatottság kicsit csökken, míg a digitális látogatottság nö. Látható, hogy az
Internet használat, ugyanúgy, mint a zenehallgatás. csökkent a könyvtárban. A regisztrált
használók száma konstans. nincs változás. ami jó jel, mert ezek szerint nem csökken a
regisztrált használók száma. Evközben még növekedés is tapasztalható volt.

Kérdése igazgató asszonyhoz: körvonalazódik-e valami arról, hogy milyen könyvtárak
lesznek ajövőben?

18



(Burkúsz Sándor kcpvivdő visszajöfl a kúpvisulő—ws;ület üIúvére. A lestülci létszáma: 11 fJ,L

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: Kérdése az igazgató asszonyhoz: hangos könyvekkel
rendelkezik-e a könyvtár. Vagy a látássérültek számára rendelkeznek-e valamilyen
szolgáltatással?

Erdősné SáEi Mária igazgató: A digitalizálással maguk e]Ien dolgoznak, azonban azt vallják,
hogy az írott és a digitális kultúrának egymás mellett. egymást segítve kell fejlödnie. A
digitalizálás területén úgy állnak, hogy a BEKESI TEI(A, a múzeum kiadványának anyagai
már digitalizálva vannak, már csak a honlapon kell megjeleníteni azt.

A kulturális szaktárca által is megfogalmazódott, mint a könyvtár jövőbeli feladata a kis
közösségek építése, közösségi rendezvények szervezése. A békési könyvtárban is működik az
Irodalmi Svédasztal. ahol klasszikus és modern műveket tárgyalnak meg havonta egyszer.
Ezen a rendezvényen 20-50 Fő is megjelenik egy-egy alkalommal. Amikor érettségi tételeket
dolgoznak fel, akkor diákok is részt vesznek ezeken a programokon, hogy más irányból is
szerezzenek információt a tananyaghoz.
Másik ilyen kisközösségük a Családfakutató Klub, ami már lassan éve működik. Ezt a
programot a levéltárral együtt müködtetik. Ugy látja. hogy ajövőben Is fontos szerepe lesz az
intézményben a közösség építésének. A kulturális központban nagyobb volumenű
rendezvények zajlanak, a könyvtárban pedig a kis létszámú, 20-100 főt vonzó rendezvényeket
szerveznek, ahol mindenféle célesoportot megcéloznak (óvodásokat, iskolásokat, stb.). Az
óvodával nagyon jó a kapcsolatuk, egy pályázat tekintetében a napi munka vonatkozásában is
kötöttek egy együttműködési megállapodást. Már kisgyermek korban beiratkoznak a gyerekek
a könyvtárba, és vannak területek, ahol mára babák beíratását is szorgalmazzák.

Kevés az a terület, az a hely. ahova el tudnak menni az emberek. és talákozni tudnak
egymással. Jó látni egy-egy rendezvény kapcsán. amikor az emberek nem rohannak el.
hanem leülnek és beszélgetnek egymással.

A könyvtámak van hangos könyve. elég szép gyüjteménnyel rendelkeznek ezen a területen.
A könyvtárnak vannak öregbetüs könyvei is.

Jelenleg E-book olvasókkal nem rendelkezik a könyvtár, de azt is szeretnének beszerezni.

A jelenlegi pályázatuk is a közösség építésében jelentene segítséget. Benyújtottak egy
pályázatot, amivel kapcsolatban a jogosultsági stádiumon már túljutottak. Azt szeretnék
elérni, hogy a közösségi terek megoszthatók legyenek, és egy időben több tevékenységet is
folytathassanak. Oktatást is végeznek, digitális írástudás tekintetében, de leginkább
nyugdíjasok számára szerveznek számítógép-használói tanfolyamokat. Mindig sokan
jelentkeznek, és szeretnek eljönni erre a programra.

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte az igazgató asszony által elmondottakat, és azt a
sokrétű munkát, amelyet a könyvtár és dolgozói végeznek. A kulturális központ, a könyvtár és
a múzeum a civil szervezetekkel együtt gondoskodik arról, hogy a város kulturális élete,
lehetőségei minél szélesebb körben biztosítva legyenek.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra került sor.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 tő.
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Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

- Megá]lapította, hogy a képviselő-testület 1] igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselóttestiiktá,wk
195/201 7. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Városi Püski
Sándor Könyvtár 2016. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárva: Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum
rnűködéséröl

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzőkön,’vhöz az Mötv. 42. (7) pontja ás 0; 50. ‘ alapján

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató asszonyt a
képviselő-testület ülésén.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
ülésén is jelen volt az igazgató asszony, akinek megköszönte az elkészített beszámolót. A
múzeum a városi társintézményekkel, civil szervezetekkel és egyházakkal is jó
munkakapcsolatot ápol. A Múzeumok éjszakája különleges programsorozatot jelent. Orül
annak, hogy ezen rendezvény iránt elég nagy az érdeklődés, egyre többen látogatják azt. A
következő rendezvényen igyekszik részt venni majd. Az intézmény sokszínű munkát végez,
és a lehetőségekhez képest igyekszik minden olyan programot megvalósítani, ami ehhez az
érdeklődési körhöz tartozik. Megköszönte az intézménynek a dr. Hepp Ferenc iskola
pedagógusainak és diákjainak nyújtott segítségét. amelyet évröl évre tapasztalnak ugyanúgy,
mint ahogyan a könyvtár részéről is. A bizottság a beszámoló elfogadását egyhangú
szavazattal támogatta.

Mucsi András bizottsági elnök: Az intézmény nyitott a különböző rendezvények szervezése
iránt. A Reformáció 500 program keretében az igazgató asszony azonnal abban gondolkodott,
hogyan lehet megoldani a programokat. Ez is az igazgató asszony rugalmasságát mutatja,
amelyet meg is köszönt. Számos kiemelt rendezvény megtartása fűződik az intézmény
nevéhez, mint p1. a „Nefelejes díjátadó”, vagy a Református Bál, amelyek a Múzeum
terniében kerültek megrendezésre. A múlt feltárása nagyon fontos, bár kevesen vannak,
akiknek ez a szív ügye. Dr. Seres István képviselö. aki kutató most készíti a ‘48-as könyvet.
amely Békés 1948-as múltját foglalja össze. Lehet. hogy nem sokan értékelik. mégisjó. hogy
ez megjelenik.
Oda kell figyelni a város múltjára és össze kell szedni ehhez az anyagokat. Nagy szívfájdalma
az, hogy Békés város néprajza ugyan megjelent már, azonban egy hasonló színvonalú Békés
története című kiadvány még nem készült. Lenne egy olyan csapat, amelyik elkészítené ezt a
kiadványt, ha lenne rá forrás. Békés a megye névadó települése. Pocsaji Ildikó segített az
„Udvözlet Békésről” könyvet összeállításában és a 20. századi fejezetet el is készítette.
Kiadták Vincze Gábor könyvét, amely az 1956-os eseményeket foglalja össze. Ezek mellett
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azonban szükség lenne egy nagyobb monográfiára is. Örülne annak, ha ennek az elkészítése
meg ebben a ciklusban elkezdödhetne.
A múzeum teszi a dolgát, összeszedik a régi tárgyakat. A beszámolóban le is írták, hogy
vannak olyanok, akik a régi tárgyakat behozzák. Biztatja a lakosságot is arra, hogy ha
hagyaték kapcsán régi dolgokat örökölnek (fénykép, tárgy, stb.) akkor azzal keressék meg a
múzeumot és adják le, mert ezeket a régi dolgokat szakszerűen restaurálják. katalogizálják.

Izsó Gábor polgármester: A véleményét a bizottsági üléseken részletesen elmondta. Mind a
három közmüvelődéssel foglalkozó intézményre Jellemző az. hogy hihetetlen aktivitással
dolgoznak annak érdekében. hogy a létüket igazolják, bizonyítsák, illetve a feladatukat
teljesítsék. Az Intézmények felveszik a versenyt a felgyorsult, harsány, digitalizált világgal
szemben. Sokan vannak, akik nem jártak még a könyvtárba, vagy a múzeumba, ezért
javasolta, hogy keressék fel ezeket az intézményeket, mert felüdülést jelent és Jól meg lehet
ismerni általuk a múltat, illetve kulturális kérdésben is segítséget kaphatnak. Akkor lesz
létjogosultságuk az intézményeknek, ha ki tudják szélesíteni a látogatók körét.
Megköszönte a múzeum igazgatójának munkáját.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

S:avczzás előtt megállapüouu. hogy u .v:cn’azásnál jelenlévő képvi.velők száma: ii/ő

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen. egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéyviselóttestületének
196/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárgya: Városgondnokság tevékenységéről beszámoló

Írásos t4jékoztató csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja ás az 50. alapján.

Mucsi András bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Békésen a lakásgazdálkodás a többi településhez képest is példaértékű. Voltak olyan kollegák,
akik megkeresték a békési önkormányzatot tanácsot kérni.

A tartozások, kintiévőségek csökkennek. mert odafigyelnek a bérlőkre. A Városgondnokság
azért volt jó intézmény, mert a bérlőkkel egyezségre tudott jutni. Előfordult. hogy ha valaki
megcsúszott a gázszámla fizetésével, akkor meg tudták beszélni a fizetés módját, idejét, stb.
Orül annak, hogy az intézmény igazgatóhelyettese, Nánási Zsolt már a Polgármesteri
Hivatalban dolgozik osztályvezetöként, Így nagy rálátása és tapasztalata van erre a területre.
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A lakások Jövője biztosított, hiszen a BKSZ-nél Jó kezekben lesz. Az igazgató asszonnyal
átbeszélték a lakásokkal, az üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseket. A 2016-ban folytatott
lakásgazdálkodás folytatódik a jövőben is. A többi szakfeladat, amit a Városgondnokság
végzett, máshova lett delegálva, de azokon a területeken sem lesz probléma.

A tartozások minimálisak, a kintlévőségek pedig kezdve vannak. A lakókat rászoktatták arra,
hogy tartsák rendben a lakásokat, fizessék a költségeket. Ennek érdekében kimennek a
lakókhoz. beszélgetnek velük, így egyfajta interaktivitás van a két oldal között. Arra is egyre
inkább rászoktatják a bérlőket, hogy az általuk használt lakásokat újitsák l. Előfordult az is,
hogy valaki lakáscsere iránti kérelmet terjesztett elő, és azzal a feltétellel kapta meu a
nagyobb lakást. hogy azt saját költségén felújítja. Ennek van egyfajta szocializációs hatás is.
A Városgondnokság jól működött. azonban költséghatékonyabb annak átszervezése. Bízik
abban. hogy a 2017-es évben is nyereségesen látják el a feladatokat.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Izsó Gábor polgármester: A Városgondnokság igazgatója nem tud jelen lenni a képviselő
testület ülésén, azonban megköszönte az eddig végzett munkáját. Szász lstvánné Igazgató
nyugdíjba vonul május végével, azonban ha szükség lesz rá pénzügyi vonalon, pályázatok,
egyesületek ügyében, Szívesen beseuít.

Megköszönte az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság munkáját is, akik
nagyon sokat dolgoznak a megfelelö lakásgazdálkodás érdekében. A Városgondnokság és a
képviselők kitartó munkájának eredményeként mederben tartották a felújítást, a
lakásgazdálkodást. A BKSZ Kft. kezeli az önkormányzati lakásokat a jövőben, és a dolgozók
egy részét is átveszi. A jövőben is meg lesz oldva a lakások felügyelete, ellenőrzése és a
bérlőkkel való egyeztetés. A bizottság szinte az összes önkormányzati bérlakást végig járja,
ellenőrzi. és a bérlőkkel tartja a kapcsolatot, amit ezúton is megköszönt.

Szász lstvánné igazgató asszonynak és az ott dolgozóknak megköszönte a munkáját. A BKSZ
vezetésének pedig jó munkát kivánt.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt.
Szc,va:ós el/iii nwgciUczpíioiia, hogy ci s:aiaásmWjelenlévő képviselők száma: I I Jő

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéyviseíő-testületének
197/201 7. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési
Városgondnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Napirend tárva: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásának
átfogó értékelése

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzűkönyvhöz az Mőtv. 42.9 (7) pontja ás az 50. alapján

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéshez érkezett egy kiegészítés, kérte azt figyelembe
venni a napirendi pont tárgyalásánál. A képviselő-testület ülésén köszöntötte Kádasné Oreg
Julianna igazgató asszonyt.

Mucsi András bizottsági elnök: Az UgyTendi, Lakásügyi, Egészségügyi ás Szociális
Bizottsága részletes beszámolót megtárgyalta. és az abban foglaltakat elfogadásra javasolta.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is
megtárgyalta az elöterjesztést, és azt elfogadásra javasolta. Személyesen is megköszönte a dr.
Hepp Ferenc iskola nevében az intézmény vezetésének és a Polgármesteri Hivatal ezen
területen dolgozó munkatársainak az iskolájuk számára a gyermekvédelem területén nyújtott
segítséget.

Izsó Gábor polgármester: Sok köszönet elhangzik a beszámolók kapcsán, ezért Fontosnak
tartotta elmondani, hogy a beszámolók elérhetők Békés Város honlapján. ahol meg lehet
nézni. el lehet olvasni azokat.A köszönet mögött valóban sok munka van.

A beszámoló igen részletes. és elképzelhető, hogy 30-40 évvel ezelőtt lehet. hogy csupán egy
oldal lett volna, aminek oka, hogy korábban a gyermekjólét és a családvédelem általában a
családok feladata volt. A családok ekkor még együtt éltek (nagyszülők, szülők, gyerekek,
stb.). Volt egy gyámügyes a hivatalban, aki intézte az ügyeket, de igazából a családok
oldották meg a problémát. Ez most állami feladat lett, mert megváltozott a társadalom
szerkezete. Az intézményes családvédelemre szükség van. Ennek hátterében ne csak az
ügyintézőt lássák, aki rutinszerűen kezel ügyeket, mert ez nem igy van, hanem az
ügyintézőket mélyen megérintik az emberi sorsok. mentálisan igénybe veszi őket.
Megköszönte azok munkáját, akik ezen a területen dolgoznak, így az Igazgató asszony. az
osztályvezető asszony és munkatársaik munkáját is.

Az önkormányzat a költségvetésében több anyagi forrást különített el olyan feladatokra.
amelyek nem kötelező feladatok. és az adófizetök pénzéből biztosítják a továbbtanulási
támogatást, a beiskolázási segélyt. stb. A társadalom, a közösség feladata, hogy segítse a
nehezebb helyzetben lévőket, akiknek pedig az a feladata, hogy tanuljanak, a gyerekeiket Úgy
neveljék, hogy ne szoruljanak az állami, intézményi gondoskodásra.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök: Kérdése az igazgató asszonyhoz: idén is
megrendezik a kortárs segítő tábort?

Kádasné Öre2 Julianna igazgató: Igen, de várhatóan változik a helyszín. és valószínűleg a
Kispince utcai Tájházban rendezik majd meg a tábort tájházi körülmények között. Kicsit több
nitinnal rendelkeznek, mint korábban, így határozott elképzelésük van arról. hogy kiket
szeretnének az előadók között látni. Az első két évben hozzájuk érkezett gyerekek kinöttek a
táborozós korcsoportból, úgyhogy most a toborzás folyik, amiben kérte uz iskolák,
intézmények segítségét. Olyan gyerekekre van szükségük, akik nyitottak részt venni egy ilyen
táborban.
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Izsó Gábor polgármester: További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

S:m’c,zás elől! megáUapí(otta. hogy a szavazásnél jelenlévő képviselők szánta: 11 Jő

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
198/2017. (V 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyerrnekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta,
melyet elfogad. Felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy az értékelés
határidőben megküldésre kerüljön a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Szociális és Gvámügvi Osztálya részére.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
tiatáridö: azonnal

Napirend tárva; A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az M/ki’. 42. (7) pontja ás az 50. alapján.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előteijesztést, amelyhez
kiegészítést tettek. A kiegészítésnek megfelelően egyhangúlag javasolja a bizottság a
rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testületnek.

Mucsi András bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság megtárgyalta az elöterjesztést. és a kiegészitésként kiküldött anyag szerint javasolja
elfogadásra a rendelet-tervezetet.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy az italt árusító üzletek 100 méteres
körzetében megtiltják a szeszes ital fogyasztását az utcán. Bízik abban, hogy Így nagyobb
rend lesz a szeszes italt árusító üzletek környékén.

Rácz Attila képviselő: A tilalom megszegőjével szemben közigazgatási eljárás indul.
Kérdése: mi az utóélete a rendeletnek? A gyakorlatban mi történik azzal, aki megszegi a
rendeletet és közterületen szeszesitalt fogyaszt? Ez milyen eljárást, vagy bírságot von maga
után?

Tárnok Lászlóué jegvzö: A közösségi együttélésről szóló rendelet alapján a közterület
felügyelők helyszíni bírságot szabhatnak ki. illetve szabálysértési feljelentést lehet tenni.. A
tilalom ellen vétöket akár 150 ezer forintig is bírságolni lehet. Nem az lesz a cél. hogy
azonnal bírságoljanak.

Izsó Gábor polgármester: Nem a bírságolás a cél, hanem az, hogy a szeszes italt árusító
helyek környékén rend legyen.

24



További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

SzavczzcEv elő/i megállapította, how’ ci szcn’azásnál jelenlévő képviselők száma: 1] fö’.

Szavazásra bocsátotta a kiegészitésként kiküldött anyag szerinti rendelet-tervezet elfogadasára
vonatkozó javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotja:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2017 (V. 26.)
önkormányzati rendelete

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK

ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL szóló

20!20 13. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

un ó d o s I t ás ár ó I

A rendelet teljes szövege ajegyzőkönvv mellékletét képezi.

Tárv: A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel vagyonhasznosítási szerződés
megkötése, lakásrendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ci jegyzó’könyvhöz azMötv. 42. (7) pontja ás az 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéshez kiegészítés is készült, amelyet a képviselők
megkaptak. A kiegészítés alapján kell majd a szavazást lefolytatni.
Mucsi András bizottsági elnök: Az Ugyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt ügyrendi vitára alkalmasnak tartja.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság is megtáryalta az elöterjesztést. és a
kiegészítésként kiküldött határozati javaslatokat elfogadásra javasolja azzal, hogy az összegek
után plusz AFA értendö. Ez a szöveges részben szerepel is.

Izsó Gábor polgármester: További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Szavazás elő/i megállapította, hogi ci s:cn azásnál jelenlévő képviselők száma: II/ő.

Szavazásra bocsátotta a kiegészítésként megküldött anyagban szereplő határozati javaslatot

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodássa] a
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkonmínj’zata KéyviselótesdiIeté,zek
199/2017. (V. 2i) határozata:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról szóló
21/2012 (V1.29.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdése. a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. évi törvény 11. (17) pont felhatalmazása alapján, versenyeztetés
nélkül. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
* (1) bekezdés 9. pontja - a lakás- és helyiséggazdálkodás — közfeladat ellátása céljából
az alábbi ingatlanokat az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kft, mint Vagyonhasznosító (5630 Békés, Verseny u. 4.
képviseli: Váczi Julianna ügyvezető) részére vagyonhasznositásba adja. határozott
időtartamra. 2017. június I. napjától 2027. május 31. napjáig.

1) Önkormányzati bérlakások: az önkormányzati lakások és helyiségek
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIIl.26.)
önkormányzati rendelet 1. számú melléklet, 2. számú melléklet, 7. számú melléklet
szerinti lakásokat.
2) Önkormányzati helséuek: jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti ingatlanok.

A vagyonhasznosítás díja:
2017. évre (időarányosan 2017. június 1- 2017. december 31 napjáig) az önkormányzati
bérlakások esetében 1.750.000,- Ft, azaz egymillió hétszázötvenezer Forint + Áfa, az
önkormányzati helyiségek esetében 770.000,- Ft, azaz hétszázhetvenezer Forint +AFA. A
2017. évi díjak meghatározásánál figyelembe vételre került a BKSZ Békési Kommunális
és Szolgáltató Kü, mint Vagyonhasznosító által 2017. évben beszerezni kívánt
nyilvántartó szoüver bruttó 500.000,- Ft-os költsége is amellyel az időarányosan
fizetendő díj csökkentésre került.
2018. évtöl: az önkormányzati bérlakások esetében 3.000.000,- Ft. azaz hárommillió
Forint + Áfa. az önkormányzati helyiségek esetében 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió Forint
+AFA. Amennyiben a vagyonhasznosítás tört évre vonatkozik, úgy az egész évre járó díj
arányos része illeti meg a használatba adót. 2018. évre meghatározott vagyonhasznosítási
díj 2019. évtől kezdődően, évente a lakásbérleti díj változásának százalékos arányában
emelkedik, melyről a Képviselő-testület határozatban dönt, legkésőbb adott év április 30.
napjáig. Az emelt díj. adott év május I. napjától hatályos.

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
határozat mellékletét képező vagyonhasznosítási szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, I nem szavazattal és 2 tartózkodással
ajavaslatot elfogadta, az alábbi rendeletet alkotja:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2017 (V. 26.)
önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRÓL. VALAMINT
ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ

22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
m 6 d o s í t á s ár ó 1

A rendelet teljes szövege ajegyzőkönvv mellékletét képezi.

Tóruv:A Békési Férfi Kézilabda Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása. egyéb cégügyek megtárgyalása

Írásos előterjesztés csatolva ajegi’zőkönvvhöz űz Mötv. 42.9 (7) pontja és űz 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén Polgár Zoltánt, a Békési
Férfi Kézilabda KŰ. ügyvezetőjét.

Mucsi András bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és azt képviselő-testületi vitára alkalmasnak tartja.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: Ez a téma megémé a hozzászólásokat. Ugyanis az NBIB Férfi
kézilabda csapat 3. helyezést ért el, és emellett nem kellene szó nélkül elmenni. Ez az utóbbi S
év legkiválóbb eredménye, amióta kiléptek az NBI-ből. Ez nagyon tudatos felkészülési
munka eredménye. A kézilabda kfl. több mint 10 csapatot működtet. több mint 150 gyerekkel
dolgozik, és 10 fönél több alkalmazottja van. Ez azért fontos, mert a kézilabda klub, mint
munkáltató. és a sponegyesületek között is, mint zászlós hajó működik. Ebben benne van az a
koncepcionális döntés is, amelyet a képviselő-testület hozott 8 évvel ezelőtt, miszerint
felépítik azt a stratégiát, hogy a nemzeti kézilabda akadémia idekerüljön Békésre.
A képviselő-testület ülésén jelen van az ügyvezető. ha kell, nyilatkozni tud a jövő évvel
kapcsolatos elképzelésekről.

Mucsi András bizottsági elnök: A kézilabda klub anyaga tartalmazza a 2016 évi szakmai
tevékenységről szóló beszámolót is. Sajnálattal áflapította meg. hogy az oktatási bizottság
nem tárgyalta meg ezt az előtedesztést. pedig sporttal kapcsolatos az ügy.

A kézilabda kR. nagyon tudatos utánpótlás nevelést folytat. Óvodáskortól nevelik a
gyerekeket. Az osztályában ketten vannak, akik a sportiskolai képzésben kézilabdásként részt
vettek. és innen megtapasztalta a kézilabda nevelés pozitív hatását a személyiségfejlődésre
vonatkozóan. Az egyik tanuló idekőltözik Békésre, mert érettségit követően a férfi kézilabda
klub alkalmazásában fog dolgozni.. Ez azért jó, mert a városból nem csak elköltöznek
Fiatalok, hanem vannak, akik éppen ideköltöznek. Jónak látja azt, hogy a helyi cégek,
vállalkozások vonzzák a fiatalokat a városba.
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Az utánpótlás. a logisztika tudatosan fel van építve. ami elsősorban Polgár Zoltán
ügyvezetőnek köszönhető. aki megfelelő személy a kfl. vezetésére, és jól teszi a képviselő
testület, ha bizalmat szavaz neki.

A kézilabda kft. beszámolójában azt is leírta, hogy a Sportcsarnok tetöpala lecserélésére 33
millió forint támogatást bocsátott rendelkezésre. A sportcsarnok a kulturális központ része A
tusolók felújítására sem volt forrása a kulturális központnak. és a férfi kézilabda kü. 5 millió
forintot fordított erre a célra.
A kézilabda klubnak országos szinten neves versenyzői vannak. Van olyan játékos, aki
Székelyudvarhelyröl jön át Békésre. de emellett a helyiek kinevelése is folyik.

Deákné Dornonkos Julianna bizottsági elnök: Bizottsági elnökként kért szót, bár a bizottság
nem tárgyalta ezt az előterjesztést. A békési sportiskola 7 éve kezdte meg tevékenységét és
nagyon jól működik. A városban méltán lehetnek erre büszkék. A békési férfi kézilabda kh.
minden évben új alapokra helyezi és tovább bővíti a helyi iskolákkal, környékbeli települések
iskoláival a jó kapcsolatát. Ennek a sportágnak is, mint valamennyi más sportágnak is helye
van a városban. Megköszönte az ügyvezető együttműködését és a jövőben is számítanak a
közös munkára.

Barkász Sándor képviselő: Megköszönte Polgár Zoltánnak és csapatának az eredményeket.
Ha a kézilabdát ahhoz a focihoz hasonlítja, amit Békéscsabán próbálnak segíteni, akkor el
kell, mondani, hogy a kézilabda klub tevékenysége sokkal inkább a helyi utánpótlás
nevelésről szól. mint a futball. A városnak, a sportnak is nagy elismerés az, hogy a Békési
Férfi Kézilabda Klub az NBIB-ben harmadik helyczést ért el.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A képviselő-társai a sportszakmáról elmondtak mindent,
amit kellett. Azt azonban nem tudja értékelni. hogy ki van meghívva a vacsorára és ki nincs.
Ez a sportág is olyan, mint az élet: egyfelől kemény sport, másfelől sajnos ebben a sportágban
is előfordulnak sportszerűtlenségek. amelyek tudnak fájni. A képviselő-testület nem egy
egyszerű szurkolói kör, mert az anyag a 2016. évi és a 2017. évi gazdálkodásról, illetve a
működés kereteiről is szól. Egy csapatmunka eredményeként elfogadható a beszámoló.

Rácz Attila képviselő: Gratulált a kézilabdát müvelőknek. az irányítókriak és támogatóknak.
Sikertönénei a harmadik hely. A békési futball klub is hasonló sikerek előtt áll. mert megyei
első helyre várják őket. Komoly tárgyalásokra lesz szükség. hogy ősztöl tudja-e vállalni a
aitball klub a megye első osztályában való indulást. Három forduló van az zárásig és 4 pont a
békési csapat előnye. Hétvégén a gyomaiak ellen játszik a csapat, és ha nyernek, akkor a
tabella első helyén végeznek. Ha megye első osztályban indul a csapat, ahol helye van a 21
ezer lélekfót számláló városnak, akkor foglalkozni kell ezzel a kérdéssel is. Tisztában van
polgármester úr azon véleményével, amely szerint, ha egy településen a futball túltámogatott
és nagy eredményeket hoz. akkor a többi sportág kicsit háttérbe szorul. Békésen ez nem így
van. ezért a futball a megye elsö osztályig támogatható. bár a kézi]abda sikereinek is nagyon
örül.

Izsó Gábor polgármester: A futball is abban a helyzetben van, hogy nem kell túltámogatni,
így ezzel kapcsolatban meg is változott a véleménye. Egy preferált sportágról van szó, így
bízik abban, hogy az eredmények is ezt támasztják alá.

Az előterjesztés 8 határozati javaslatot tartalmaz, amelyről a képviselő-testület együtt szavaz,
azonban mindegyik külön határozatszámot kap.
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Szrn’a:ós elő/i ínególlapítviin, hogy ci sza vazásnúl jelenlévő képviselők s:ánw: I Ifő

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 8 határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal a határozati
javaslatokat elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-tesiüleré,,ek
200/201 7. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kft.
2016. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény
kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezető

Táruv: A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása, egyéb cégügyek megtárgyalása — 11.

A képviselö-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
201/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkoniiánvzatának Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kft.
2016. évi adózott eredményét (10.521 ezer forintot) az eredrnénytartalékba helyez.
Utasítja az ügvvezetőt a szükséges gazdasági intézkedések megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgánnester

Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kit ügyvezető
TárRv:A Békési Férfi Kézilabda Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi

beszámoló elfQgadása. egyéb cégügyek megtárgyalása — Ill.

A képviselő-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
202/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kft.
2017. évi Üzleti tervét elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kit ügyvezető

29



Tár2v:A Békési Férfi Kézilabda Kik. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása. egyéb cégügyek megtárgyalása — IV.

A képviselö-testület Ii igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéy;’iseIótestükté,wk
203/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda KR.
alábbi szabályzatait jóváhagyja:

• Gépjármű üzemeltetési szabályzat
• Leltározási szabályzat
• Kiküldetési szabályzat
• Önköltségszámítási szabályzat
• Pénztárkezelési szabályzat
• Kockázatértékelési szabályzat
• Munkaügyi szabályzat
• Tűzvédelmi szabályzat
• Bizonylati és irattározási szabályzat
• Szervezeti és Működési Szabályzat

• Mobi [telefonok/S IM kártya használatának szabályzata

Határidö: intézkedésre azonnal
Felelős: Polgár Zoltán Békési Férfi Kézi]abda Kik. ügyvezető

TárEv: A Békési Férfi Kézilabda Kik. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása, egyéb cégügyek megtárgyalása — V.

A képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata KéyviseIótestületének
204/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy határoz, hogy elfogadja a
Békési Férfi Kézilabda Kit székhely módosítását a határozat rnellékletét képező
módosító okirat szerint.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
Békési Férfi Kézilabda Kik. létesítő okiratávat kapcsolatos. és szükséges
jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kit ügyvezető
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Tár2v: A Békési Férfl Kézilabda Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása, egyéb cégügyek megtúrgyalása — VI.

A képviselő-testület I igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormá,,yzata Képvise1btestületének
205/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Férfi Kézilabda Kik.
döntéshozó szerve - a Polgári Tön’énykönvvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) 3:26. (4) bekezdése alapján - a Békési Férfi Kézilabda Kik.
llügvelőbizottsági tagjának választja Ilyés Tamást (születetett: Gyula, 1980.05.14.;
anyja neve: Szekerezés Anna Ilona; lakcime: 5630 Békés, Andor u. 7.) 2017. június I.
napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időszakra.

Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete felhatalmazza polgármesterét a
Békési Férfl Kézilabda Kit létesítő okiratával kapcsolatos, és szükséges
jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kit ügyvezető

Tárv: A Békési Fér[i Kézilabda Kik. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámo]ó elfogadása, egyéb cégügyek megtárgyalása — VII.

A képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Öjihonnányzata Kép viselő-testii letének
206/2017. (V 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete, mint a Békési Férfi Kézilabda Kik.
döntéshozó szerve Úgy határoz, hogy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:130. * (1) bekezdése alapján - a Békési Férfi Kézilabda
Kik. könyvvizsgálójának választja Krizsán Miklós bejegyzett könywvizsgálót (an.:
Kjiván Rozália, 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13.. könyvvizsgálói kamarai
száma: 002823) 2017. június I. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időszakra.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
Békési Férfi Kézilabda Kft. létesitő okiratával kapcsolatos, és szükséges
jognyilatkozatok. intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.
[]atáddő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kik. ügyvezető

TárEv: A Békési Férfi Kézilabda Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása, egyéb cégügyek megtárgyalása — VIII.

A képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
207/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Férfi Kézilabda KR.
döntéshozó szerve úgy határoz, hogy - a Polgári Törvénvkönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:2 I. * (3) bekezdése alapján a Békési Férfi Kézilabda
Kit ügyvezetőjének választja Polgár Zoltánt (születési ideje: 1977.03.10.; anyja neve:
Szilágyi Mária; 5630 Békés, Keserű sor 12. szám alatti lakos) 2017. június I. napjától
2022. május 31. napjáig terjedő időszakra.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
Békési Férfi Kézilabda Kft. létesítő okiratával kapcsolatos. és szükséges
jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kit ügyvezető

Napirend tár2va: A BKSZ Kik. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása, egyéb cégügyek megtárga1ása

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén Váczi Julianna ügyvezető
asszonyt.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzüzvi Bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést és
többségi szavazással elfogadásrajavasolja azt a képviselő-testületnek.

Mucsi András bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és azt egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak
minősítette.

Rácz Attila képviselő: A korábbi testületi üléseken is beszéltek a BKSZ átadás-átvételéről.
Várt volna a szokásos mérleg és tavalyi évi beszámoló mellé egy átadás-átvétellel kapcsolatos
beszámolót is. Kérte Támok Lászlóné jegyzőt. hogy ajúniusi testületi ülésre. vagy később, de
készüljön az átadás-átvétellel kapcsolatosan előterjesztés. Ugy emlékszik, volt ígéret arra,
hogy ezzel kapcsolatban a májusi testületi ülésre anyagot készítenek. A Városgondnokság
megszűnésével a BKSZ nagyméretűvé vált. Kicsit féltve a kik. vezetőjét is, tanácsolta, hogy a
BKSZ sűrűbben számoljon be a működéséről, és a testületnek legyen rá látása arra. Javasolta,
hogy ne évente számoljon be a Kik.. mert igy a tendenciák, folyamatok nem biztosítanak
azonnali beavatkozási lehetőséget. Természetesen tiszteletben kell tartani az ügyvezető
gazdálkodásra való jogosultságait. Javasolta, hogy a BKSZ félévente számoljon be a
tevékenységéről, készítsen mérlegadatot. Látnia kell a képviselő-testületnek, hogy a
vállalkozás gazdálkodása stabil-e, vagy sem, vállalkozói oldalon tudnak-e előrelépni, stb.,
vagy az átvezetett kőltségek. kintlévöségek. fizetési kötelezettségek. hogyan alakulnak. Ez
egy főkönyvi kivonatból nyomon követhetö. Van olyan méretű ez a kik., hogy ne engedjék
szabadjára. és ez az ügnezető védelme érdekében is fontos.

(Dr. Sere,v isiváji képviselő kiment ci: üléstereniből. A képviselő—testület létszáma: 10f59.

Izsó Gábor polgármester: Véleménye szerint nem okoz problémát az, hogy a kit ne évente,
hanem félévente számoljon be a müködéséröl .A kik. sok feladattal van megbízva.
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Békésesabán. Gyulán és Mezöberényben is létrehoztak hasonló hatáskörrel rendelkező
szervezeteket. Van egy felügyelő bizottság. amelyik a gazdálkodást ellenőrzi és jelentést
készít. [la a képviselő szeretné. akkor félévkor is kérhetnek mérleg beszámolót. Nincs valami
nagy apparátusa a kit-nek. mivel igyekeznek visszafogni az inproduktiv réteget. Az igazgató
asszony visszajelzése szerint nem okoz problémát a félévenkénti beszámoló elkészítése.

Balázs László bizottsági elnök: A felügyelő bizottság negyedévente ülésezik és az arra
elkészített anyag ugyanezeket az információkat tartalmazza. Ebből az anyagból az igazgató
asszony a képviselő-testület számára cl tudja készíteni a beszámolót.

(Dr. Seres iv/vén képvtvelő visszajött az ülésterembe. A képviselő-testület létszáma: ii/ő).

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés 7 határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a
képviselő-testület együtt szavaz, azonban mindegyik külön határozatszámot kap.
S:avc,zés előtt nwgáUapiwtta, hogy ci szaazástiál jelenlévő képviselők .zá,;,a: ii/ő.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 7 határozati javaslatot azzal, hogy
mindegyik külön határozatszámot kap.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen. 3 nem szavazattal a javaslatokat
elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és
eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.
Fiatáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ Kit ügyvezető

Tárv: A BKSZ Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadása, egyéb cégügyek megtárgyalása — II.

- A képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormán I’zata Kép viselő-testületének
209/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kit 2016. évi adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi. Utasítja
az ügyvezetöt a szükséges gazdasági intézkedések megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ Kft. ügyvezető
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Tárv: A BKSZ Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadása, egyéb cégügyek megtárgyalása — Ill.

A képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Ö,ikormánvzata Képviselő-testiiktének
210/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kit 2017. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Váczi Julianna BKSZ Kft. ügyvezető

Tárv A BKSZ Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoLó
elfogadása. egyéb cégügyek megtárgyalása — IV.

A képviselő-testület S igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képvise1átestületének
211/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit telephely módosítását a határozat
mellékletét képező módosító okirat szerint.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit létesítő okiratávai kapcsolatos. és
szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok
aláírására.
Határidö: intézkedésre azonnal
Felelös: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ Kft. ügyvezetö

TárEv: A BKSZ Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadása, egyéb cégügyek megtárgyalása — V.

A képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
212/2017. (V 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete. mint a BKSZ Békési Kommunális
és Szolgáltató Kft. döntéshozó szene - a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. * (4) bekezdése alapján - a BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kit felügyelőbizottsági tagjának választja Balázs Lászlót
(anyja neve: Nagy Julianna Ilona; lakcíme: 5630 Békés, Lánc utca 52.) 2017. június I.
napjától 2022. május 31. napjáig terjedő idöszakra.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgánnesterét a
BKSZ Békési Kommunális ás Szolgáltató Kft. létesítő okiratával kapcsolatos, ás
szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok
aláírására.

I latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

\áczi Julianna BKSZ Kft. ügvvezetö

Tár2v: A BKSZ Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai ás pénzügyi beszámoló
elfogadása, egyéb cégügyek megtárgyalása — VI.

A képviselö-testület 8 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ Békési Kommunális
és Szolgáltató Kü. döntéshozó szerve - a Polgári Törvénykönyviöl szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. (4) bekezdése alapján - a BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kit felügyelőbizottsági tagjának választja Lele Arpádot
(anyja neve: Szokolai Mária Julianna; lakcíme: 5630 Békés. Zöldfa utca 23.) 2017.
június 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időszakra.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit létesítő okiratával kapcsolatos, és
szükséges jognyilatkozatok. intézkedések megtételére, valamint dokumentumok
aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ Kft. ügyvezető

Tárv A BKSZ Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadása, egyéb cégügyek megtárgyalása — VII.

A képviselő-testület S igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkonnányzata Képviselő-testületének
214/2017. (V. 2í) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ Békési Kommunális
ás Szolgáltató Kit döntéshozó szerve úgy határoz, hogy - a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:130. * (1) bekezdése alapján - a
BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kik. könyvvizsgálójának választja Kovács
Mihály bejegyzett könyvvizsgálót (an.: Kokavecz Ilona, 5600 Békéscsaba, Hal utca 3.)
2017. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időszakra.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. létesitő okiratával kapcsolatos, és
szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok
aláírására.

[latáridö: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ Kft. ügyvezető

Napirend tárva: A BKSZ-PLUSZ Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló
szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása, 2017. évi üzleti terv
jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva a jegvzőkönyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja és űz 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ennél a napirendi pontnál is köszöntötte Váczi Julianna ügyvezető
asszonyt.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
többségi szavazattal azt elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről
a képviselő-testület együtt szavaz azzal, hogy mindegyik pont külön határozatszámot kap.

S:civcccis előti megállupí;otto, hogy ci szavazóstiól jelenlévő képviselők s:ónza: I I tő

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület S igen, 3 nem szavazattal a javaslatokat
elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő.testületének
215/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a BKSZ PLUSZ
Hulladékgyűjtési Nonproflt Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló pénzügyi
beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadásra
javasolja.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
BKSZ PLUSZ Flulladékgvűjtési Nonprofit Kft. taggyűlésén a szükséges
jognyilatkozatok. intézkedések megtételére. valamint dokumentumok aláírására.

Ilatáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ PLUSZ Hulladékgyüjtési Nonprofit Kik.
űgyvezető
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Tárgy: A BKSZ-PLUSZ Nonprofit Kli. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló elfogadása, 2017. évi üzleti terv jóváhagyása — II.

A képviselő-testület S igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkornián yzata Kép viselő-testületének
216/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ
I{ulladékgyűjtési Nonprofit Kfl. 2016. évi adózott eredményét javasolja az
eredménytartalékba helyezni.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kik. taggyűlésén a szükséges
jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ PLUSZ }lulladékgyűjtési Nonprofit Ktk.
ügyvezető

Tárgy: A BKSZ-PLUSZ Nonprofit Kik. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló elfogadása. 2017. évi üzleti terv jóváhagyása— III.

A képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
217/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ
Hulladékgyűjtési Nonprofit Kik. 2017. évi üzleti tervét elfogadásrajavasolja.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. taggyűlésén a szükséges
jognyilatkozatok. intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kik.
ügyvezető

Napirend tárgya: A BÉKÉS-FERMENT Kik. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló elfogadása, 2017. évi üzleti terv jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja és űz 50. ‘ alapján.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és azt
többségi szavazással el fogadásra j avasotja a képviselő-testületnek.
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Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Tudomása szerint I évvel ezelőtt az önkormányzat és a kfl.
között volt egy peres eljárás. Kérdése: mi történt a perügyben?

(Barkós: Sánc/ot képviselő kiment űz ülésierenibőt A képvLvelő—testülei léts:ánzc,: 10/ő).

Izsó Gábor polgármester: Úgy emlékszik, hogy a per valamilyen formában lezárult.
Felszámolásra került az a kfl, amelyikkel társtulajdonosok voltak a BEKES FERMEN Kü
ben. Minimális volt a követelés összege (300-400 ezer forint), ami azonban behajthatatlan
volt. A kfl-t azért hozták létre, mert szerettek volna egy fermentáló üzemet létesíteni,
amelynek keretében a marha tárgyát hasznosították volna úgy, hogy az granulált formában
került volna árusításra, esetleg exportra is. A kezdet nagyon biztató volt. Dunántúlon épült is
egy ilyen üzem, de később nem lett belőle semmi. Maga az eljárás működik más helyeken,
nem feltétlenül ezzel az alapanyaggal. A szakmai befektető. aki Békésre. mint mezőgazdasági
területre hozta volna a lehetöséget. csődbe ment és nem valósult meg a tevékenység. A kR
megmaradt. mert vannak olyan tevékenységek, amelyeket célszerű ebben a formában
üzemeltetni, de a trágya fermentálási terv meghiúsult.

Váczi Julianna igazgató: A BKSZ működéséről való lléves beszámoló készítésével
egyetért, nekik is jobb, ha a képviselő-testület évközben is tájékoztatva van a kfl.
tevékenységéről. 2017. évre vonatkozóan azonban azt kérte. hogy az évközi beszámolót 2017.
szeptember 30-ával készíthessék el, és azt az októberi testületi ülésre terjesszék elő. Ezen
kérésének oka a jelenlegi átszervezéssel kapcsolatos. Szeptember 30-át követően már az
átszervezéssel kapcsolatos feladatokról is be tudna számolni a képviselő-testület előtt. A
következő években pedig, ahogy az intézmények augusztusban beszámolnak, úgy a BKSZ is
be tud majd számolni a féléves tevékenységéről.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Tudomása szerint a BKSZ Kü.-nek negyedévenkénti
beszámolási kötelezettsége van a felügyelő bizottság felé. Nem változik meg annyira az élet
az Új feladattal, sem az Új ügyvezetö kinevezésével. hogy ne tudna eleget tenni az ügyvezetés
a törvényes kötelezettségeknek a felügyelö bizottság felé. .z ügyvezető asszony kérését nem
Úgy értelmezi, hogy a felügelö bizottság [elé fennálló beszámolási kötelezettségnek nem tesz
eleget az elsö félév tekintetében, hanem úgy értelmezi, hogy elkészítik a beszámolót a félév
tekintetében, és lesz majd egy szeptemberi beszámoló is, amely a képviselő-testület elé kerül.

Váczi Julianna ügyvezető: A felügyelő bizottság felé a beszámolási kötelezettségüknek
negyedévenként eleget tesznek. A képviselő-testület elé kerülő beszámolóra vonatkozott azon
kérése, hogy az szeptember 30-át követően készüljön el. amelyet a felügyelő bizottság is
véleményez majd. Ami a mérleg elkészítését illeti, el tudják azt készíteni Úgy, hogy az az
évközi adatokat tartalmazza és a gazdasági folyamatokat tükrözik.

Izsó Gábor polgármester: További kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt.

Szavazás e/őt! megóUapiíotía, hogy ci szavazásnál jelen/éva képviselők száma: / 0/ő

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplö három határozati javaslatot azzal, hogy a
képviselő-testület ezekről együtt szavaz. azonban mindegyik külön határozatszámot kap.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal a javaslatokat
elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-resrületének
218/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés-Ferment
Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló
pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját
elfogadja.

ilatáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váezi Julianna Békés-Femient Kft. ügyvezető

TárEv: A BÉKÉS-FERMENT Kit 2W6. évi tevékenvséuéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása, 2017. évi üzleti ten jóváhagyása — II.

- A képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormán vzata Képviselő-testületének
219/201 7. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testűlete a Békés-Ferment
Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kit 2016. évi adózott eredményét az
eredménytartalékba helyezi. Utasítja az ügyvezetőt a szükséges gazdasági intézkedések
megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Váczi Julianna. Békés-Ferment Kit ügyvezető

TárEv: A BÉKÉS-FERMENT Kit 2016. évi tevékenységéröl szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása. 2017. évi üzleti tervjóváhagyása— Ill.

- A képviselő-testület 7 igen3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Onhormányzata Kép viselő-testületének

220/2017. (1’. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés-Ferment
Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kit 2017. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Váczi Julianna Békés-Ferment Kit ügyvezető

(‘Barkós: Sándor képviselő visszajüti űz ülésterembe. A képviselő—testület létszáma: Ii/ő).

Tár2v: Napirendi pont módosítása

Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület ülésére megérkezett dr. Giózik Klára, a KBC
Nonprofit Kit ügyvezetője, ezért javasolta, hogy a 18. napirendi pontot az eredeti
meghívóban szereplő napirendi pontoknak megfelelően tárgyalja meg a testület, amelyre most
kerülne sor. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
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Szavazás e/alt megáUcipuíorta, hogy ci szavazásnál jelenlevő képviselők szaina.’ I I fő.

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok módosítására vonatkozó javaslatát.

- Megállapította, hogy a képviselö-testület II igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
221/201 7. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „KBC Nonprofit Kft. 2016. évi
tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása, 2017. évi üzleti
terv jóváhagyása” tárgyú előterjesztést az eredeti meghívó szerint tárgyalja meg. mivel
a képviselő-testület ülésére az ügyvezető asszony megérkezett.

Felelős: Izsó Gábor polgánnester
Határidő: azonnal

Napirend tárz,va: KBC Nonprofit Kit 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló elfogadása, 2017. évi üzleti terv jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 424 (7) pontja ás az 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén dr. Glózik Klára ügyvezető
asszonyt.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előteijesztést megtárgvalta. és
többségi szavazásra elfogadásra javasolta azt. A beszámoló számadataiból kiderült, hogy a
kit eredményes évet zárt, amelynek nagyon örült. A kit sok pályázatot készített több
településnek, amelyek sikeresek voltak. Gratulált az ügyvezető asszonynak a kft.
működéséhez.

dr. Giózik Mára ügyvezető: Megköszönte a Békés város önkormányzatától,
polgármesterétől, a polgármesteri hivataltól kapott segítséget. amelynek köszönhetően a KBC
Békésen telepedhetett le. Bízik abban, hogy ezt a bizalmat ebben az évben sikerült
megszolgálniuk, hiszen a kit eredményes évet zárt. Reméli, hogy a békési projektek kapcsán
ig mindenki meg lesz elégedve a munkájukkal. Bízik abban is, hogy a TOP-os. 2014-2020-as
időszakot nagyon Jó eredményekkel zárja majd a kit

Izsó Gábor polgármester: A KBC keretén belül a műszaki osztály és a pályázatirók munkája
igazán heroikus volt. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról. hogy az önkormányzat nyertes
pályázatainak 90 %-át a KBC készítette el. Eddig 1.5 milliárd forintot nyert a város
különböző fejlesztésekre pályázati úton. A második kör még hátra van. azonban bízik abban,
hogy a TOP-os fej lesztésekböl is a terveknek megfelelő mértékben tudnak majd részesülni.
Orül annak, hogy a KBC bebizonyította. van létjogosultsága Békés megyében. és Békés
városában is.

A KBC jelenléte Békés város körzetközponti szerepét is erősíti, mivel a megye jelentős
részére kiterjedő pályázatkezelő szervezet Békésen működik. A kfl. bérbe vette az Agrár
Innovációs Központ épületét, ahol a munkájukat végzik majd. Ezzel a tevékenységgel
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munkahelyet is létesített (7-8 fővel dolgozik a kfl.). Az ingatlan bérbe adása is hasznot jelent a
városnak, mert az abból befolyó összeg évi 2,5 millió forint körül várható.

Megköszönte a kfl. eredményes munkáját és további jó együttműködést kívánt.

Balázs László bizottsági elnök: Az áprilisi testületi ülésén többször szóba került a KBC
tevékenysége, illetve eredményessége. Orül annak, hogy a kft. bebizonyította, hogy az
önkormányzat pályázatai jó kezekben vannak.

Izsó Gábor polgármester: További kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt. Az előterjesztés
két határozati javaslatot tartalmaz, amelyről a testület együtt szavaz. azonban mindegyik
külön határozatszámot kap.

S:c,vccc’,s eMu ;negállczpiiorta, hogy n s:avaztisnól jelenlévő képviselők szcjmo: I I/ő

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.

- A képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal a javaslatokat elfogadta, és az alábbi
határozatokat hozta:

Békés Város Önkormán rzata Képvisdbtteslületének
222/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KBC Békés Megyei
Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kű. 2016. évi tevékenységéről szóló pénzügyi
beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Dr. Glózik Klára KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft. ügyvezető

Tár2v: KBC Nonprofit Kh. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása, 2017. évi üzleti terv jóváhagyása — 11.

- A képviselő-testület 8 igen. 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képvise1btestiiletének
223/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KBC Békés Megyei
Települések Fejesztésééd Nonprofit Kh. 2017. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Dr. Glózik Klára KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért

Nonprofit Kft. ügyvezető

Izsó Gábor polgármester: Szünetet rendelt el.

SZÜNET
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Izsó Gábor polgármester: A szünetet követően a képviselő-testület folytatja munkáját.
Megállapította. hogy a testület határozatképes. mert II Főjelen van.

Napirend tárva: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évi
zárszámadásról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 42.’ (7) pontja ás az 50. alapján.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elüterjesztést. és az abban
foglaltakat egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés. észrevétel nem volt.

Snivccás elől! megállapította, lwgv a s:avazósnúl jelenlévő képviselők scínla: Ii/ő.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormáni’zata Képviselb’-testületé,zek
224/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2016. év zárszárnadásról készült tájékoztatót elfogadja.

I latáridő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor társulási elnök

Napirend táruva; Modern Város Program — Zöld folyosó projekt megvalósítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegvzőköni’vhöz tíz Mötv. 42.9 (7) pontja és tíz 50. alapjáii.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és az
abban foglaltakat egyhangúlag elfogadásrajavasolja a képviselö-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Gyula város
polgármestere tárgyalásokat folytatott Lázár János miniszter úrral. és megerősítésre került az,
hogy a program folytatódik, és a következő időszakban (lehet, hogy nem 20 18-ig) a pénzügyi
fedezet is rendelkezésre áll majd ehhez.

SzavczzJm e/üti megállapította, hogy a s:ava:ásnál jelenlévő képviselők száma: ii/ő.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkonnán;’zata KéyviselótestüIetének
225/201 7. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és támogatja, hogy a
„Zöld folyosó” tárgyú projektet a Modern Városok Program békésesabai
kkezdeményezései közül töröljék. Egyúttal a Képviselő-testület megbízza Izsó Gábor
polgármester urat azzal, hogy az e tárgyban elkészült előzetes megvalósíthatósági
tanulmányra alapozva hivatalosan is kinyilvánítsa a projekt közös megvalósítúsi
szándékát és megkeresse a többi érintett település vezetöit, hogy közösen lépjenek [cl
a projekt kormányzati támogatás igénylése vonatkozásában.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Napirend tárva: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtott
pályázat módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegrzőkönvvhöz az 311)1v. 42. (7) pontja és az 50. 9 alapján.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés észrevétel nem volt.

Szcn’uzás elő/t nwgóUupítottu, hogy a szavazásnál jekulévő képviselők száma: I I jő:

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő két határozati javaslatot azzal, hogy a
testület a javaslatokról együtt szavaz, azonban mindegyik külön határozatszámot kap.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal a javaslatokat
elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:

Békés Város Onkormányzata Kéyviselő-testiiletének
226/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2017. (IV.27.) sz. határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: Ertelem szerint

Tánv: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtott pályázat
módosítása— II.

- A képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkorn,ányzata Képviselő-testületének
22 7/201 7. (V. 25.) határozata:

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
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XC. törvény 3. mel]éklet 11. 6. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására a Békés, Teleky úti tagóvoda (5630 Békés, Teleky u. 26. sz., 824 hrsz.)
melegitőkonyhájának felújításával. A pályázat célja az óvoda melegítő-tálaló
konyhájának felújítása eszközbeszerzéssel együtt. A megvalósítás és finanszírozása a
támogatói döntést követően 2018. szeptember 31-ig valósul meg. A pályázati
összköltség bruttó 4.783.000,-Ft. az igényelt támogatás mértéke 95%, bruttó
4.543.850,-Ft. a saját erö mértéke 5%. bruttó 239150.-Ft.
A saját erőt az önkormányzat költségvetésében elfogadott és rendelkezésre álló
tarhosi ingatlaneladás bevétele biztosítja.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázati terv
megalapozottságát alátámasztó vázlatos dokumentációt. melyből a támogató számára
megállapítható, hogy mennyire komplex a tervezett beruházás, mivel kell az
önkormányzatnak számolnia, így különösen: a fejlesztés szükségességének
indokolása, közbeszerzés, engedélyezési eljárások lefolytatása.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 2017. április
05. előtt nem került sor bármilyen. a beruházáshoz kapcsolódó tevékenységre.

Békés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a beruházást egy ütemben
kívánja megvalósítani, a műszaki átadás- átvétel ideje: 2018. augusztus 31.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az Onkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés
Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának
rendelkezéseinek megfelelően eárjon. szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket
indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében
aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az Onkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
pályázati dokumentációja készítse el, a pályázat megvalósítási dokumentációját
nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.

Határidő: Értelem szerint
FeLelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár’a: A Városgondnokság megszüntetéséhez kapcsolódó egyéb döntések

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’hönyvhöz az Mötv. 42.9 (7) pontja és az 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: A gépjárművek átadásáról kell döntenie a képviselő-testületnek.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. és azt
egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

S:ovazás elől! megállapította, hogy a s:ava:asnal jelenlevo képviselők szánic;: ii/ő.
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Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület I igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületánek
228/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti, hogy a
Városgondnokság megszünését követően az IOE 479 forgalmi rendszámú gépjármű.
az XFW 159 forgalmi rendszámú utánfutó, valamint a MYA3OS forgalmi rendszámú
gépjármü tulajdonosa jogutódlásra tekintettel az Onkormányzat.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét a
gépjárművek átírásával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. okiratok.
szerződések aláírására.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárEva: KBC Békés Megyei Települések Fejlcsztéséért Nonprofit Kfl. kérelme

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 42.g (7) pontja és az 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: A KBC az Agrár Innovációs Központot 3 évre szeretné bérbe
venni. Az előterjesztés erröl szól.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgvalta. és ahhoz
kiegészítés tett. és az abban foalahaknak megfelelően elfogadásra javasolta az előterjesztést a
képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester. Az eredeti előterjesztésben szereplö I. határozati javaslatról szavaz
először a képviselő-testület.

Szavazás elől; ;negáUcipíiorta, hogy ci szavazásnál jelen/év képvtvelők száma: 1] fő.

Szavazásra bocsátotta az eredeti előterjesztésben lévő I. határozati javaslatban foglaltakat.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
229/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkontányzati lakások és
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 40. (1) bekezdése alapján az 5630
Békés, Kossuth u. 3. szám alatti, 2357/3/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 317 m2
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alapterületű. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének megkötése
vonatkozásában felmentést ad a pályáztatás alól.

Békés Város Önkonnányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a kiegészítő anyagban szereplő II. határozati
javaslatot.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szcn azasnáljelenlévő képvtvelők száma: Ii/ő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkornuínyzata Kép viselő-testiiletének
230/201 7. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kü. kérelmét elfogadja és 5630 Békés, KossuUi u. 3. szám
alatti, 235773/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 317 m2 alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló helyiség vonatkozásában 2017. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig
tartó határozott időre szóló szerződést köt 150.000,- Ft + AFA/hó bérleti díj
megfizetése mellett.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tár2va: A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel az inkubátorház
vonatkozásában kötendő vagvonhasznositási szerződés

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzökönyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja és az 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz is érkezett egy kiegészítő anyag. amely
alapj án szavaznia kell a képviselő-testületnek.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság hosszasan tárgyalta az elöterjesztést és
azt a kiegészítésnek megfelelően javasolta elfogadásra.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt.

Szavazás elő/t nwgáUapíiotta, hogy a szavazásnál jelenlévő képw.velők száma: I I fő.

Szavazásra bocsátotta a kiegészítés szerinti határozati javaslatot.
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- Megállapitotta, hogy a képviselő-testület 8 igen, I nem szavazattal, 2 tartózkodássa] a
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
231/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató K. (5630 Békés. Verseny u. 4. képviseli: Váczi Julianna ügyvezető)
kérelmét jóváhagyja, és az 5630 Békés, Verseny u. 4. szám alatti Inkubátorház
vonatkozásában a BKSZ Kfl.-vel 2017. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig
tartó határozott időtartamra vagyonhasznosítási szerződést köt.
A BKSZ Kü., mint vagyonhasznosító az Inkubátorház vonatkozásában
vagyonhasznosítási díjat köteles fizetni, melynek mértéke:

-2017. évben nettó 3.000.000,- Ft, melynek időarányos része 2017. június I. napjától

nettó 1.750.000,- Ft

-2018. évben, évi nettó 4.000.000,- Ft

-2019. évtől, évi nettó 4.400.000.- Ft

-2022. évben nettó 4.400.000,- Ft időarányos része 2022. május 3L napjáig.

A vagyonhasznositó az Inkubátorház helyiségeinek bérbeadásából származó
bevételekből köteles évente, évi nettó 1.000.000%- forint összegben elkülönített
tartalékot képezni az ingatlan állagmegóvására. vagyonmegőrzésére, melynek konkrét
felhasználásáról Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi
Bizottság javaslata alapján dönt.
Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét a
vagyonhasznositással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. okiratok. szerzödések
aláírására.

liatáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés. Petőfi u. 33. szám alatti
ingatlan bérleti szerzödésének módosítása tárgyában

Írásos előterjesztés csatolva a jegi’zőkiinyvhöz az Mön’. 42.9 (7) pontja és az 50. alapján.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt a
kiegészítésben szereplő határozati javaslatok elfogadását Javasolja a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmazza, amelyekről a
képviselő-testület együtt szavaz úgy, hogy mind a kettő külön határozatszámot kap.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt.

Szavazc’v elől! ;negáUcipíioua, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 1] Jő.

Szavazásra bocsátotta a kiegészítő anyagban található határozati javaslatokat.
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a javaslatokat
elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:

Békés Város Önkonnányzata Kép viselóttestületének
232/2017. (IK 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 36. * (2) bekezdése és 40. * (1) bekezdése
alapján az 5630 Békés, Petőli u. 33. szám (hrsz.: 811) alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan bérleti szerzödésének időbeli hatályának meghosszabbítása vonatkozásában
felmentést ad a pályáztatás alól.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.

Határidö: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Tárv: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petöfl u. 33. szám alatti ingatlan bérleti
szerződésének módosítása tárgyában — II.

- A képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselótestületének
233/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Lázár Alapítvány
kérelmét jóváhagyja, és bérleti jogviszonyát az 5630 Békés. Petőti u. 33. szám (hrsz.:
811) alatti ingatlan vonatkozásában 2020. június 30. napjáig meghosszabbítja. A
bérleti díj mértéke: 77.000,- Ft + AFA/hó (azaz Hetvenhétezer forint ± AFA/hó).

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerződéskötéssel kapcsolatos jognvilatkozatok megtételére. okiratok aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Tarhos. Petőfi u. I. szám alatti ingatlan hasznosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja és az 50. alapján.

Niucsi András bizottsági elnök: Az UgyTendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak
minősítette az anyagot.

Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és az
abban foglaltakat egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt.
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S:czva:6s elől! nwgóUapiiotta, hogy a szavazásnál /eknlévő képviselők száma: Ii fő

Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a képviselő-testület együtt
szavaz úgy, hogy mind a kettő külön határozatszámot kap. Szavazásra bocsátotta az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.

- Megállapitotta. hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal a javaslatokat
elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
234/201 7. (V. 2i) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 86/2017. (Ill. 30.) határozata
alapján kiírt pályázatot érvénytelennek minősíti.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Tárv: Tarhos. Petöfi u. I. szám alatti ingatlan hasznositása — II.

- A képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
235/201 7. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI.29) önkormányzati rendelet 10.
(2) bekezdése alapján versenyeztetés útján értékesíti az előterjesztés I. mellékletét
képező pályázati felhívás alapján, az összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő
részére a Tarhos belterület 119/1 helyrajzi számú. Tarhos, Pető% u. 1. szám alatti
ingatlant.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét az
előterjesztés I. mellékletét képező pályázati felhívás közzétételére az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI.29.) önkormányzati
rendeleben foglaltaknak megfelelően.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend táruva: Díszoklevél adományozása

Írásos előterjesztés csatolva ajegvzőkönyvhöz űz Mőtv. 42. (7) pontja és űz 50. 9 alapjáir.

Mucsi András bizottsági elnök: Az UgyTendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság uz előterjesztést megtárgyalta. Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat, és
felolvasta azok nevét, akik címzetes föorvosi Cím használatára lesznek jogosultak. A díj július
I-jén, Semmelweis napon kerül átadásra majd. A képviselő-testület tagjai között ülő két
orvosnak gratulált a cím használatához.
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Rácz Attila képviselő: Gratulált a címzetes főorvosi cím használatára jogosult, alapellátásban
dolgozó orvosoknak. A rendelet alapján 20 év alapellátásban eltöltött munkaviszony után
automatikusan jár a főorvosi cím az orvosoknak. Több lemaradása van ebben a tekintetben az
önkormányzatnak, ezért javasolta, hogy az intézményfenntartó vagy az önkormányzat tartsa
nyilván azt, hogy melyik alapellátásban lévő orvos mikor éri el a 20 éves munkaviszonyt, és
minden évben a Semmelweis nap keretében adják át ezt a címet az arrajogosultaknak.

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: A címet nem kell adományozni, mivel a címzetes
főorvosi cím automatikusan jár azoknak, akik az alapellátásban 20 évet eltöltöttek. Tudták,
hogy van, de nem használták ezt a címet. Ez egy gesztus az önkormányzat részéről, hogy az
automatikusan járó címzetes főorvosi címet pluszban elismeri egy oklevéllel.
Egyetért a Rácz Attila képviselő által elmondottakkal. Legközelebb dr. Józsa Csaba éri el a
20. évét alapellátásban dolgozó orvosként, és az automatikus elismerés mellé az
önkom-iányzat Semmelweis napon részére a többi jogosulttal együtt adja át majd az oklevelet,

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Gratulált a címzetes főorvosi címhez Koppné dr. Hajdú
Anikónak és dr. Pálmai Tamás képviselőknek.

Izsó Gábor polgármester: Gratulált a cimzetes főorvosi címben részesülőknek, hiszen
elismerés jár azoknak, akik ebben a szakmában 20 vagy annál több évet is eltöltöttek Békés
városában.

Szavazás elől! megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: ii/ő

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
236/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2000. (11.25.) EüM. rendelet II/A. *-a
alapján címzetes főorvos cím használatára jogosult háziorvosoknak, fogorvosoknak és
gyermekorvosoknak munkájuk elismeréseként díszoklevelet adományoz, név szerint:

I. Dr. Bárány Béla
2. Dr. Baranyai István
3. Dr. Berczi Ilona
4. Dr. Farkas István I.
5. Dr. Farkas István II.
6. Dr. Garda Judit
7. Dr. H. Kovács Eszter
8. Dr. Hajdú Anikó
9. Dr. Kovács Imre
10. Dr. Lovászi Eva
11. Dr. Nagy György
12. Dr. Okányi László
13. Dr. Pálmai Tamás
14. Dr. Sándor Judit
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15. Dr. Tamási Adrienn
16. Dr. Zsilinszky Eleonóra

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az oklevelek átadásáról a Semmelweis napon.

határidő: 2017. július 1.
Fetelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend táruva EFOP- 1.2.9-17 kódszámú pályázat benyújtása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőköm’vhöz űz Mötv. 42. (7) pontja és űz 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az önkormányzat szeretne részt venni a ..Nők a családban és a
munkahelyen” címü pályázaton.A pályázat benyújtásához a képviselő-testület
felhatalmazására van szükség.

Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt.

Szavazás előií nwgállapítoua. hogy a szrn azásnál jelenlévő képviselők szánta: II/ő.

Szavazásra bocsátotta az előteij esztésben szereplő határozati javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta. és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
237/2017. (V 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert. hogy
a EFOP-1.2.9-17 azonosító jelű ‚Nők a családban és a munkahelyen” című felhívás
alapján [ámogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
ilatáridö: Pályázat benyújtására 2017. június 20.
Felelős: (zsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület nyilvános ülését felfliggesztette, és zárt ülést
rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült.

ZÁRT ÜLÉS

Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület nyilvános ülésen folytatja munkáját.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 10 főjelen van.

Napirend tárva: Interpellációkra adott válaszok

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 42. (7) pontja ás az 50. ‘ alapján.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Négy témával kapcsolatosan fogalmazott meg
interpellációt, amelyekre a választ megkapta. Három téma tekintetében a választ elfogadta,
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azonban a szaunával kapcsolatosan azt a választ, amely szerint a képviselő-testületi döntés
végrehajtása folyamatban van, nem fogadja el, illetve úgy értelmezi, hogy a polgármester Úr
kér még egy hónapot, hogy a végére jussanak az ügynek, tekintettel arra, hogyjúnius 1-jétöl
Új vezetése lesz az uszodának. Kérte, hogy ez az egy pont maradjon függőben és I hónap
múlva térjenek vissza rá, bízva abban, hogy kedvező választ tudnak adni.

Rácz Attila képviselő: Az interpellációs válaszokat elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a
jelenleg keletkezett lyukakat, kátyúkat kijavítja az önkormányzat. Hallott olyan
utcaközösségröl, ahol büntető feljelentést kívánnak tenni ismeretlen tettes ellen, mert a saját
maguk által létrehozott útalapba helyezett köveket valakik eltüntették. Elég nagy a
felháborodás, de legalább a felületen keletkezett lyukakat szüntessék meg. Ha erre ígéretet
kap, akkor elfogadja az interpellációjára adott választ.

Gál András osztályvezető: A fenti probléma rendezésére ígéretet tett.

Dr. Seres István képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Koypné dr. Hajdú Anikó képviselő: lnterpellációjára adott választ elfogadta.

Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta. A Gyékény utca sokkal
rosszabb, mint volt. Korábban hosszú kátyú volt, most pedig kráterszerü gödrös az út. A
válaszban az szerepel, hogy nem ment tönkre az út. Elfogadta a választ, azonban biztos, hogy
az Úton nem lehet menni, ezért kérte annak a kijavítását.

Pásztor János képviselő: Az interpellációjára adott válaszokat nem fogadta el, különösen a 7.
pont tekintetében kifogásolta a leírtakat. Az volt a kérdése, hogy mennyibe került az út
tervezése, illetve a 450 méteres út elkészítése. Erre semmilyen választ nem kapott.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Kérdése: nem lehet a válaszadót alaposabb válasz
elkészítésére felkémi? Elgondolkodtató, hogy egyetlen választ sem lehet elfogadni az
interpellációra adott válaszok közül. Javasolta, hogy I hónap múlva térjenek vissza erre az
interpellációra. hátha addig lesz előrelépés az ügyben.

Izsó Gábor polgármester: Az egyik interpellációs kérdésre az alábbi válasz lett
megfogalmazva:_A járda építése kapcsán a képviselő úr részvételével megbeszélést
tartottunk, mely alapján az Útszélesítés június 30-i határideje után fog megépülni.” Kérdése
Pásztor János képviselőhöz: ezt a választ miért nem tudja elfogadni?

Pásztor János képviselő: Azért nem fogadja cl ezt a választ, mert nem hisz abban, hogy ez
megvalósul, tekintettel arra, hogy évek óta csak ígérgetnek ebben a kérdésben.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Nem azt kell leírni, hogy miután kezdődik cl ajárda építése,
hanem azt, hogy mikorra fog befejezödni. Pontosabb és konkrétabb válaszra van szükség.

Izsó Gábor polgármester: Elég sok minden van folyamatban jelenleg.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Javasolta, hogy I hónap múlva térjenek vissza erre a
témára, hátha addig lesznek konkrétabb válaszok.
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Izsó Gábor polgármester: A képviselő válaszát elfogadta. Reméli, 1 hónap múlva elkészül a
Tárház utca felújítása is, és Pásztor János képviselő Úr az eddig elvégzett munkája
eredményeként láthatja, hogy haladnak a munkálatok. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot,
amely szerint a képviselő-testület Pásztor János képviselő interpellációs kérdéseinek
megválaszolására 1 hónap múlva térjen vissza.

Szavazás elől! ;negállapíioua, hogy ci szcn’czzásnál jelenlévő képviselők száma. 10/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viseiő4estületének
251/2017. (V. 25.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pásztor János képviselő által
benyújtott interpellációra adott válaszokat a 2017. júniusi testületi ülésén újra
tárgyalja.
Határidő: 20l7.június
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Bejelentések, interpellációk

Rácz Attila képviselő: Korábban a Piac tér 1. sz. alatti tömbbel kapcsolatosan két
interpellációt is megfogalmazott. Az egyik felvetésére Gál András osztályvezető úgy
nyilatkozott, hogy egy mozgásérzékelős lámpát szerelnek fel az udvarra, ami a mai napig nem
valósult meg.

A másik interpellációja a rézsün táplálkozó, gyökereket eresztő és nem őshonos fával volt
kapcsolatos. Jelezte azt is, hogy a kövekkel, kihigázva elkészített rézsüt teljesen megbontotta.
Kezdeményezte a Fa kivágását, ami épület mellett, műemléki környezetben van. Nem őshonos
fáról van szó, ami még tájidegen is, és mindemellett még károkat is okoz. Az ott lakók nem
mernek odaállni autóval a rézsü mellé, mert kövek esnek le. A lakók kérik továbbra is, hogy
ott egy lámpát helyezzenek el, mert ha az udvarban bármilyen mozgás van, akkor mire
leérnek az emeletről, eltűnnek az idegenek. A bérház mögötti udvarba idegenek is bejárnak,
ezért kell a mozgásérzékelős lámpa, hogy azzal az avatatlanokat elijesszék. A lakók is
láthatnák, hogy kik járnak be idegenként a területre. Továbbra is kezdeményezi a szóban
forgó fa kivágást.

Mucsi András bizottsági elnök: Köszönetét fejezte ki az önkormányzat dolgozóinak, mivel
több ügyben kérte a segítségüket, amelyekben rövid időn belül intézkedtek. Az Ibrányban
lakók nevében is megköszönte a segítséget.

A Kopasz és Bartók Béla utca között van egy aszfaltozott szakasz, amely egy kis határszakasz
Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő és az ö körzete között. Ezen a szakaszon egyetlen
lámpatest van, ami nem világít, és esténként gyanús alakok járnak ott. A lakók jelezték, hogy
félnek elmenni ezen a szakaszon esténként, mert sok az italos egyén is. A Kossuth u. 30. alatt
is van egy lámpa, amely szintén nem világít.

A harmadik interpellációja a következő: Békésről nagyon sok emberjár vonattal Budapestre.
akik emiatt átutaznak Mezőberénybe a vasútállomásra. Kérdése: nem lehetne-e valamilyen
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vállalkozóval megegyezni abban, hogy a vonatok tekintetében csúcsidőnek számító
időszakokban egy kisbuszos járatot indítson valamekkora összeg (p1. 500 Ft viteldíj) fejében?
Az önkormányzat közvetítő lehetne ebben a kérdésben, hogy reggel az 5.30-as, 6.30-as
vonatjárathoz. és valamelyik esti járathoz megszen’ezzék az utazást. A békésiek érdekében
egy ilyen szolgáltatást meglehetne szervezni. Az önkormányzatnak meg kellene keresnie egy
magánvállalkozót ebben a tekintetben.

A békéscsabai vasútállomáson nagyon sokat kell várni a buszra a vonat érkezéséhez képest.
Ha több napra megy fel valaki Budapestre, és nem akarja az állomáson hagyni az autóját, akor
ez a lehetőség számára nagy Segítség lenne. Magáncéggel lehetne erről beszélni, és sokan
igénybe vennék ezt a szolgáltatást úgy, hogy reggel lenne egy vagy két járat, és délután/este is
lenne egy járat.

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a következő városházi krónikába tegyenek
felhívást közé arra vonatkozóaii, hogy azok a lakosok, akik ezt a szolgáltatást igénybe vennék,
jelezzék az önkormányzat felé. Fel kell mérni az igényt, és meg kell szervezni a koordinálását
annak, hogy ki mikor indul. és mikor érkezik vissza Budapestről. Az igényt fel kell mérni,
mert teret kívánnak adni ennek a lehetőségnek.

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő; Két interpellációt kíván megfogalmazni a városban lévő
növényzettel kapcsolatban. Kérte, hogy a Juhos fotó és a Spar közötti területről az elöregedett,
kiszáradt fákat pótolják. Kérdése; van-e ennek valami akadálya?

Allergénnek számít-e a kanadai nyár? Dánfok felé, mint egy paplan olyan vastag rétegben
borította be a fákat. Tudomása szerint tűzesetet is okozott már. mert egy horgász eldobott egy
cigaretta csikket. ami miatt tűz lett. A növényekre jobban kellene tigyelni a jövőben.
Köröstarcsán Úgy oldották meg az ilyen problémát. hogy abban az idöszakban. amikor látták,
melyik Fa hullajtja a pihéit azt megjelölték és a vegetációs idő végén kitermelték azokat.

A Posta területével kapcsolatosan felvetette, hogy valamilyen megoldást kellene találni a
parkolással kapcsolatos problémákra. Valamilyen fizető parkoló kialakítását tartaná jónak.
Békéscsabán az autóbusz pályaudvarnál érdekes konstrukcióban működik ez. mivel
valamilyen vállalkozást vontak be a feladatra. Valamilyen hasonló konstrukciót Békésen is ki
lehetne alakítani.

Nem tudja azt sem, hogy Békésen az üzletek rendelkeznek-e a jogszabályban előírt parkoló
számmal vagy sem? Nem normális, hogy kint hagyják az autókat a kiemelt föútvonalon az
emberek, és nem a kialakított parkoló öblözetben parkolnak.

(Mzcsi András képvLclő kiment z: ülésierembőí A képviselő—testület létszáma: 9,/ő).

Izsó Gábor polgármester: Nagy probléma a parkolás a Postánál, mert sajnos az autósok nem
mennek el a Katolikus templom mellett kialakított parkolóig.

Nem éri meg egy [izetőparkolót kialakítani egy területen, mert veszteséges lenne. A személyi
ellenőrzést meg Kell oldani, de az lenne a legjobb. hu ki tudnák adni vállalkozásba, és az
önkormányzat határozná meg a parkolási díj összegét is. Ennek átgondolása a jogászok
feladata lesz.
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Balázs László bizottsági elnök: A Hunyadi utca-Lánc utca-Kinizsi utca szakaszán az út két
része fel lett újítva, és így szélesebb lett. Az út egyik széléhez nagyon közel van a villanykaró,
ami balesetveszélyes. Valahogy jelezni kellene ezt, hogy elkerüljék a baleseteket.

A Sipaki cukrászda keresztezödése a gyalogos átkelöhelynél Szintén balesetveszélyes. és
többen kérték már, hogy ott helyezzenek cl egy STOP táblát.
A Pénzügyi Bizottság ülésén szeretné mind a két napirendi pontot megtárgyalni.

Interpellációját az alábbiak tekintetében kívánta megtenni: jelezték felé, hogy eltűnt két
elsőbbségadás kötelező tábla. Az egyik a Hunyadi utca - Lánc utca kereszteződéséből, a
másik pedig a Hunyadi utca - Zrinyi utca kereszteződésénél.

A Kinizsi utca I. szám előtt nagy a sövény. magas és teljesen az út szélén helyezkedik el. igy
két autó nem tud elmenni egymás mellett Úgy, hogy ne sérüljön a gépkocsi oldala. Ezt
többször jelezték, de most ismét problémát jelent. A sövénvt ki kell irtani, de mindenképpen
megoldást kell találni.

Korábban jelezte már a Kinizsi utca nem aszfaltos részénél nagyon rossz az útalap, az egyik
oldalon nincs is járda, igy az úttesten kell átmenni a gyalogosoknak, viszont az
átközlekedések sincsenek megoldva.

Szintén jelezte régebben, hogy a Tompa utca végén felgyűrődött az aszfalt. ki lett javitva
zúzott kővel, de a lakosok azt szeretnék, ha az aszfaltozást is helyreállítanák. Ugyanez a
probléma a Kölcsey utca végénél is. Ki lettjavítva zúzott kővel az út. de szeretnék a lakók, ha
aszfaltozva lenne az út.

A Lánc u. 60. szám előtt tűzivizcsapot cseréltek, javítottak és bekötést csináltak a vizügvesek.
ami miatt nagyon nagy gödrök lettek a területen és megsüllyedt az út. Helyre kellene állítani
vagy állíttatni ezt a terültet is azzal, aki a beavatkozást végezte. A Lánc utca több részén, de
főleg a Kisvasút soron a kátyúzás több helyen szükséges lenne.

(Dr. Scrcs István képviselő kiment a: zilésteremből.A képi’Leiő-wstület léttcinzcz: 8/őj.

Rácz Attila képviselő: Mucsi András képviselő megköszönte az önkormányzatnak az ibrányi
lakosok érdekében kifejtett gyors önkormányzati munkát. Pásztor János képviselő több pont
tekintetében is benyújtotta interpellációját, ezért kérte, hogy az önkormányzat ugyanolyan
gyorsan és szakszerűen járjon el a nem Jobboldali összefogás képviselője által. a körzetben
végzett munkák kapcsán is, mint ahogy Mucsi András képviselő kérése esetében is tették, az
ibrányi lakosok érdekében.

Dr. Pálmai Tamás képviselő: Koppné dr. Hajdú Anikó által elmondottakra reagálva
elmondta. hogy a nyárfáknak nem a pihéi, hanem a pollenjei allergizálnak. Egyetért azzal,
hogy ezek a fák tájidegenek, nem idevalók. Ezeket a fákat meg kellene jelölni és le kellene
cserélni olyan fákra, amelyek a békési tájba beleillenek.

Bizottsági ülésen is elmondta, hogy olyanok keresték meg, akik nem a választókőrzetéhez
tartoznak, de képviselő-testületi ülésen is elmondja, hogy akik megkeresték, a televízión
keresztül hallhassák, hogy mi történt az ügyükben.
Fonó utca - Gokij utcán lakók keresték meg. hogy az esővíz elvezetéssel kapcsolatosan
problémájuk van. A műszaki osztály szakszerű választ adott, pontosan kiszámolták, hogy 1,5
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millió forinton felüli összegbe - munkadij nélkül és közinunkában gondolkodva - kerülne a
csapadékvíz elvezeése. A műszaki osztály elmondÉa. hogy valós a lakossági igény, keresik is
a kivitelezés pénzügyi forrását. Tudnak az utca állapotáról. fel vannak készülve, hogy ha
addig. amíg a megfelelő elvezetés elkészül. ki tudjanak menni, szivattyúzni. hogy senki
házában ne keletkezzen kár.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés, észrevétel, interpelláció nem volt, Igy
megköszönte a részvételt és a képviselő-testület ülését 19.00 órakor befejezettnek
nyilvánította.

K.m.f.

c
lzyó Gábor Tárnok Lászlóné

poígármester jegyző
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