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Készült Békés Város Képviselóttestületének 2017. Június 29-á,, megtartott nyilvános
üléséről.

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

Jeleit 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

Tanácskoz.ási /og’al vett részt:
Kálmán Tibor alpolgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Tari Béla aljegyző
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Gál András osztályvezető
Sápi András intézményvezetö
Váczi Juiianna ügyvezető
Erdélyi Imola igazgató

MeWzívo#ként lelen volt: Díszoklevélben részesülő orvosok

Az iilés kezdésájiek időpo,,tja: 15.3 O h

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. közöttük is a szakmai vezetöket. a
cimzetes íőorvosi elismerés átvétele céljából érkezett orvosokat és az érdeklödőket.
Megállapította. hogy a képviselő-testület határozatképes, mert II f5ből II fő jelen van. A
képviselő-testület ülését megnyitotta.

Napirend előtt: Díszoklevél adományozása

Izsó Gábor polgármester: A díszoklevél átadása kapcsán ünnepséget szerveztek, amelynek
célja. hogy a címzetes főorvosi elismerésben részesülő békési orvosok részére elismerő
oklevelet adjanak át.

Erdélyi Imola igazgató: Köszöntötte a polgármestert és a testület tagjait, illetve azokat, akik
részvételükkel megtisztelték az ünnepséget. Orül ennek az eseménynek, amikor is a város
polgármesterével együtt köszönetet mondhat az alapellátásban dolgozó orvosoknak az
áldozatos munkájukért. és elismerésük jeléül főorvosi díszoklevélben részesítik őket. Ezt az
elismerést azért tartja kiemelten fontosnak, mert a családon’os. gyermekorvos. fogorvos a
praxis magányában dolgozik, és hiába tölt el évtizedeket a gyógyításban, szerez újabb
szakképesitést. az elismerésük elmarad a kórházban dolgozó orvosok elismeréséhez képest.
Ugy véli. ez a honorálás azon túl. hogy a szakmai tevékenységüket hivatott elismerni, emeli az
alapellátásban dolgozó orvosok presztízsét. Köszönetet mondott minden orvosnak a jó
együttműködésért, és bízik abban, hogy ezt ajó együttműködést az alapellátás és a szakellátás
között sikerül ajövőben is fenntartani.



Izsó Gábor polgármester: Az alábbi elismerő szavakkal köszöntötte a föorvosi Cím
kitüntetettjeit: ..Tisztelt Orvosok. hölgyeim és Uraim! Minden év júliusának első napján
ünnepel a magyar egészségügy. 199 esztendővel ezelőtt azon a napon született meg
Semmelweis Ignác. az anyák megmentője, korának és szakterületének máig egyik
legjelentősebb orvosa. Munkássága gyökeres szemléletbeli és szakmai változások sorát
indította cl a hazai gyógyítási gyakorlatban. Ezért az örőkségért mind a mai napig példaképként
és szimbólumként őrizzük őt, személyiségét és örökségét. Ma, 2017-ben az orvosok, kutatók,
ápolók tízezrei állnak helyt idehaza a betegségek gyógyítása, megőrzése terén folytatott
küzdelemben. Békés városának egyik különösen értékes és - nyugodtan mondhatom — sokak
által idgyelt büszkesége a rendelőintézet. A komplex. sok szakterületet felölelő
intézményrendszer mára a városunk életének szerves része. munkahelyként és szolgáltatóként
is meghatározza Békés arculatát. Különösen nagy öröm hát mindannyiunk számára, hogy most
első lépcsőben 30 millió, majd mintegy 250 millió Forint értékben sikerül megújitanunk a
szakrendelöket, a háziorvosi rendelőket és a védönöket segítő inYrastruktúrát. Eletünk során
hosszabb-rövidebb ideig mindannyian bepillantást nyerhetünk az egészségügyi intézmények
életébe, egy olyan világba, ahová a leggyakrabban mi magunk is a problémákat visszük,
ahonnan segítséget, megoldást várunk. Ugy hiszem, hogy az, hogy mi békésiek ezt itt helyben
tehetjük meg, hatalmas siker. Siker a lakosság, siker a képviselő-testület és siker a mindezt
tartalommal, szaktudással megtöltő orvosok, ápolók számára is. Adni. segíteni, megtartani -

ezen szándékok irányítják mindazok életét. akik Úgy döntöttek, hogy hivatásul az
egészségügyet választják. Akárcsak Semmelweis munkássága egykoron, Úgy tündököl az egyes
ember életében. sorsában is egy-egy orvos vagy ápoló munkája is. Páciensként mi ezen
munkának csak egy jelképes szeletét láthatjuk. ám tudjuk. érezzük az egészségügyben eltöltött
dolgos hétköznapok súlyát. pótolhatatlanságát. Emberekkel dolgozni, embereket gyógyítani az
egyik legszebb, ám tagadhatatlanul a legnehezebb hivatások egyike. Olyan vállalás, mellyel
Onők, tisztelt orvosok, tudásuk mellett lelkük, önmaguk egy darabját is felkínálják. Felkinálják
embertársuknak támaszul az egészségért folytatott küzdelemben. Ahány ember, annyi történet,
akár orvosi, akár lélektani szempontból nézve, és ezek a történetek ott a kórházban,
rendelőintézetben. a betegágyak mellől térhetnek vissza a társadalom sodrába a gyógyulás, a
továbblépés megnyugtató tudatával. Mindenki életében meghatározó egy-egy ilyen epizód, ám
igazán megköszönni. elmélyülni mindabban. amit Onök tesznek a rohanó vUágunkban, csak
igen ritkán van alkalom. Szóljon hát erről a köszönetről és a tiszteletadásról ez a mai kis
ünnepség is. amikor Békés Város Képviselő-testülete címzetes főorvosi címmel ismeri el
mindazon orvosok munkáját. akik immár 20 éve állnak az egészségügy. a gyógyítás
szolgálatában. vagy több mint 20 éve. Mind Jómagam, mind munkatársaim és Békés lakossága
nevében szeretnék hát köszönetet mondani Onöknek mindezért, a munkájukért, a kitartásért, a
vállalásért, amely korunk Magyarországának és jövönknek egyik legmeghatározóbb küzdőterét
jelenti, a magyar egészségügyet. Jövőbeli feladataikhoz jó erőt, sok sikert és jó egészséget
kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak.”

Erdélyi Imola igazgató: Felkérte az orvosokat, hogy vegyék át díszoklevelüket és a
hozzátartozó ajándékot. Akik nem tudtak részt venni az ünnepségen. azok részére postai úton
eljuttatják a díszokleveleket.

DÍSZOKLEVÉL ÁTADÁSA

Címzetes főorvosi cím használatára jogosult. ezért díszoklevélben részült: dr. Barunyai István,
dr. Bárány Béla, dr. Berczi Ilona, dr. Garda Judit, dr. Hajdú Anikó, dr. Kovács Imre, dr. Lovászi
Eva, dr. Pálmai Eva, dr. Pálmai Tamás, dr. Péter Sándor, dr. Sándor Judit, dr. Zsilinszki
Eleonóra.
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Gratulált a kitüntetetteknek. és erőt, egészséget kívánt a további munkájukhoz.

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Kicsit furcsa helyzetben van, mert mind a két oldalt
képviseli. A címzetes főorvosi cím egészségügyi minisztérium rendelet értelmében kerül azon
orvosok birtokába, akik legalább 20 évet az alapellátásban dolgoztak. Az önkormányzat ezt a
rendeletet figyelembe véve egy díszoklevéllel külön köszönti az orvosokat. Ismertette a
díszoklevél szövegét. Az orvosok külön részét képezik az orvostudománynak, hisz valahol a
végeken, legalul, a nagy elismerésektől távol végzik munkájukat. Amikor megfogalmazta,
eszébe jutott az is, hogy vannak olyanok, akik az alapellátásban dolgozóknál is kevesebbszer
kerülnek olyan helyzetbe, amikor valaki megköszöni a munkájukat. Békés különleges hely
ebből a szempontból: nem egy olyan orvos van, akik valamilyen városi kitüntetésben
részesültek már. Békés olyan vendégszerető, orvosait szerető város — mindenkori vezetése is
ilyen volt -‚ amelyik az alapellátásban tevékenykedök munkáját méltányolta „Békés Városért”
kitüntetéssel és egyéb elismerésekkel.
Eddig sem az vezérelte őket, hogy milyen rangjuk van, vagy, hogyan szólítják őket. Eddig is
legjobb tudásuk szerint végezték munkájukat és ezután is úgy teszik majd. Oröm számukra az,
hogy az önkormányzat elismerte tevékenységüket.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte még K. Szabóné Kocsor Anna köztisztviselőt. aki 40
évvel ezelőtt kezdett el a Békési Polgármesteri Hivatalban dolgozni, és a napokban nyugdíjba
vonul. Megköszönte az elmúlt 40 év munkáját egy csokor virág kíséretében.

Szüntet rendelt el, hogy a kitüntetésben részesülőknek gratulálni lehessen, illetve fényképet
készíthessenek.

SZÜNET

Tárv:Napirend elfogadása

Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja
el a képviselő-testület azzal, hogy a nyilvános ülés 42. napirendi pontjaként az „Elektromos
autó töltő pályázat” tárgyú előterjesztést tárgyalja meg a testület a SZMSZ 10. -a alapján.
Javasolta, hogy a kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyalja meg az ügyeket a képviselő
testület. Zárt ülésen kell tárgyalni a meghívóban szereplő 34-41. napirendi pontokat.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Javasolta, hogy a nagy lakossági érdeklődésre tekintettel, a
kézilabda munkacsamokkal kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg először a képviselő
testület.

Ügyrendi kifogása. hogy hétfőn részt vett a Pénzügy Bizottság ülésén, ahol a fenti tárgyú
előterjesztést nem tárgyalta meg a bizottság azzal, hogy majd soron kívüli ülésre kerül sor.
Számított is erre, és délben megnyitotta a számítógépet, amit kaptak azért, hogy ne postai
futárszolgálattal küldjék az anyagot, így ez a hivatalos értesítési fórum. A számítógépes
programon nem talált tájékoztatást arról. hogy a képviselő-testület ülését megelőzően soron
kívüli Pénzügyi Bizottsági ülés lesz. Megkereste az aljegyzőt ebben a kérdésben, aki elmondta,
hogy lelkiismeretesen jártak el, mert teletbnon is próbálták tájékoztatni a soron kívüli bizottsági
ülésről, illetve e-mailt és sms-t is küldtek. A probléma az, hogy munkahelyén leváltották a
vezérigazgatót és elég sok dolga volt, így sem az e-mailt nem nyitotta meg, sem a telefonját
nem nézte meg, viszont a számítógépet megnézte és azon nem kapott értesítést a soron kívüli
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Pénzügyi Bizottság ülésről. Így nem tudott azon részt venni. Előre lehetett tudni, hogy dönt
majd a Pénzügyi Bizottság. Biztos abban. hogy arról gondoskodtak, hogy az a 7 bizottsági tag,
aki a csapatukat alkotja. tudjon a soron kívüli ülésről. és ha oda nem tud valaki elmenni, akkor
legalább a félóráva] hamarabb kezdődő Frakció ülésen vegyen részt. Kérte, hogy minden
képviselő egyenlő legyen a képviselő-testületben.

Izsó Gábor polgármester: Jegyző asszony szerint e-mailen és sms-ben is kapott értesítést
Gosztolya képviselő Úr, ahogy mindenki más is. Ha anyagot nem kapott, akkor az sms alapján
lehetett volna kérni. bár a Városi honlapról is le lehet tölteni az elöterjesztéseket.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A hivatalosan használható számítógépes programon nem
kapott értesítést a soron kívüli Pénzügyi Bizottság üléséről.

Dr. Tari Béla aljegvzö: Senkinek nem juttatták el a számítógépes programra a soron kívüli
Pénzügyi Bizottsági ülés meghívóját, illetve anyagait, mivel majdnem 10 kiegészítés került
kiküldésre, és az megterhelte volna a rendszert további anyag küldése. ezért sms-t küldtek és a
honlapon is elérhetővé tették az anyagokat. Elnézést kér a problémáért.

Izsó Gábor polgármester: Az értesitések alapján minden képviselő számára elérhetök voltak
az anyagok. Minden képviselő hasonló módon kapott értesítést a soron kívüli bizottsági ülésről.

Rácz Attila képviselő: Két sms-t is kapott a soron kívüli bizottsági ülésről. Támogatja dr.
Gosztolya Ferenc képviselő javaslatát. hogy elsőként a kézilabda munkacsarnokkal kapcsolatos
ügyet tárgyalja meg a képviselő-testület a nagy lakossági érdeklődésre tekintettel.

Dr. Seres István képviselő: Támogatja Rácz Attila és dr. Gosztolya Ferenc képviselők
javaslatát. Elmondta, hogy nem kapott sms-t a soron kívüli bizottsági ülésről. Előfordult. hogy
úgyjött ülésre, hogy nem kapott meg egy anyagot sem. A rendszergazda akkor elmondta, hogy
ha időnként nem nyitja meg a számítógépet, akkora program nem tud fdssülni és nem jelennek
meg az előterjesztések.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Megnyitotta a számítógépet. az újabb anyagok meg is
jelentek, azonban a soron kívüli bizottsági ülésre szóló meghívó nem jelent meg. aminek oka,
hogy a számítógépes programon keresztül nem kaptak meghívót.

Izsó Gábor pogánnester: Módosító javaslat volt, hogy a nyilvános ülés 13. napirendi pontját,
a kézilabda munkacsarnokkal kapcsolatos ügyet tárgyalja először a képviselő-testület.
Véleménye szerint ezen téma előtt szereplő napirendi pontokat gyorsan meg tudja tárgyalni a
testület, így nem tartja indokoltnak a módosító javaslatot. Ennek ellenére szavazásra bocsátja
azt.

Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, amely szerint a képviselő-testület a nyilvános
ülés első napirendi pontjaként a meghívóban szereplő 13. sorszámú... Kézilabda munkacsarnok
helyszinének biztosítása’ tárgyú elöterjesztést tárgyalja meg.

Sn,i’c,:á.v don niegállaphona. hogy a ‚cava:asmzÍ jelenlévő képviselők .cúnzcz: 11 tő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal, 3 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Ö,,4or,nám’zata Képviselő-testületének
263/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Képviselő-testülete a napirend módosítására vonatkozó azon javaslatot.
amely szerint a lakosság megjelenésére tekintettel a nyilvános ülés első napirendi
pontjaként a nyilvános ülés 13. napirendi pontját — A kézilabda munkacsamok
helyszinének biztosítása— tárgyalja meg. nem fogadta cl.

Szavazásra bocsátotta a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a
kiegészítéssel, amely szerint a testület a nyilvános ülés végén tárgyalja meg a meghívóban nem
szereplő _Elektromos autó töltő pályázar tárgyú előterjesztést.

Szavazás előtt ;negállapítoÍta. hogy a szavci:cv;;á1 jelenlévő képviselők száma: Illő

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

Békés Város Önkormán;zata Kép viselő-testületének
264/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Képviselő-testülete a 2017. június 29. napján tartott ülésének napirendi
pontjait, a meghívóban foglaltak szerint elfogadta azzal a módosítással, amely szerint új
napirendi pontként, a nyílt ülés végén történö tárgvalással felveszi a Meghívóban nem
szereplö 42. sorszámú „Elektromos autó töltő pályázat” tárgyú elöterjesztést.

NAPIRENDI PONTOK:

NAPIREND ELŐTT:

I. DÍSZOKLEVELEK ÁTADÁSA

NAPIREND! PONTOK:

NvUvános ülés:
I. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése kőzött történt eseményekről. értekezletekröl

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: Tárnok Lászlóné jegyző

4. Tájékoztató a civil tartalék feihasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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6. Bélmegver község lakosai thgászati ellátásának biztosítása iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

7. Szakoiwosi rendelések szünetelése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

8. Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

9. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

10. A szociális igazgatúsról és aszociális ellátúsokról. valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/20l5.(ll.27.) őr.
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

11. Helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

12. Dr. Baranyai István feladat-ellátási szerződés módosítás iránt benyújtott kérelmének
elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

13. Kézilabda munkacsamok helyszínének biztosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

14. A helyi jelentöségü természeti értékek védelméről szóló 4/1998. (Ill. 27. önkormányzati
rendelet módosítása
Előter/esztík Izsó Gábor polgármester

15. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor poLgármester

16. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása
Dr. Seres István önálló képviselői inditványa
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

17. Tájékoztató a BKSZ Kft., a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kű. és a BÉKÉS-FERMENT Kfl.
átadás-átvételi eljárásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

18. A BKSZ PLUSZ Nonprofit KR. üzletrész átwházása és egyszemélyes KR.-vé alakítása
Előrerjesztő: Izsó Gábor polgármester

19. Békési Városgondnokság megszűntetéséhez kapcsolódó további döntések meghozatala
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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20. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2!. Békés Város Képviselő-testületének 2017.11. félévi munkaterve
ElőterjesziŐ: Izsó Gábor polgármester

22. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

23. TOP-os pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

24. Ingyenes használati jog felülvizsgálata
Előterlesz/Ő: Izsó Gábor polgármester

25. Helyi Eséhegenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

26. Békési Futball Club kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

27. Középiskolai ösztöndíj-pályázat klírása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

28. 2017. évi II. félévi spodtevékenységek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

29. Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

30. Alapítvány támogatása
Előterjeszlő: Izsó Gábor polgármester

31. Local Agenda 21 felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

32. Elektromos autó töltő pályázat”
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

33. interpellációs válaszok
Előterje.vztő: Izsó Gábor polgármester

34. Interpellációk, bejelentések, egyebek

Zárt ülés:
35. Vállalkozói alap felhasználására érkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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36. Tarhos, Petőli u. L ingatlan megvételére érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

37. Kondacsné Nagy Ágnes kérelme
Előterieszlő: Izsó Gábor polgármester

38. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor po]gántester

39. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

40. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

41. Cserekérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

42. Szakember elhelyezési kérelem
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: Tájékozató a Képviselö-testület két ülése között történt eseményekről.
értekezletekröl

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 42., (7) pontja ás az 50. alapját:.

Niucsi András képviselő: Nagyon sok ember életét megkeseríti az áramszünet. ezért kérte.
hogy az önkormányzat hivatalosan keresse meg az áramszolgáltatót ebben az ügyben. Igaz,
hogy az áramszolgáltató tájékoztatta az önkormányzatot és alakosságot is arról, hogy 7-15.00
óra között áramszünet lesz. de esztelenség, hogy ez a legmelegebb időszakban történik. Sok
idős és beteg ember Van, akik a meleggel szemben légkondicionálót. vagy propellert
használnak. de az elektromos berendezések nem működnek az áramszünet miatt. A szórólap
félretájékoztató. mert azon szerepel az aggregátor igénybe vételének lehetősége. amit
biztosítanak. Ez azonban nem így van. ha valaki saját költségén szerez. annak lehet. Az
önkormányzatnak nincs ehhez semmi köze. mert nem kér engedélyt az áramszolgáltató.
azonban meg kellene keresni a szolgáltatót, hogy az áramszünetet okozó javításokat, stb. kora
tavasszal vagy ősszel végezzék. A hűtök leolvadnak. tönkre megy az áru a boltokban.
Kisgyerekes anyuka kereste meg. hogy nem tudnak semmit tenni a hőség ellen. Van olyan utca.
háztartás, ahol két napon keresztül nincs áram és I hét múlva ismét nem lesz.
Kérte, hogy az önkormányzat keresse meg az áramszolgáltatót, hogy máskorra ütemezze a
munkálatokat és ne a nyári idöszakra.

I(oppné dr. Hajdú Anikó képviselő: Olvasott a három város sportfesztivál megrendezéséről a
beszámolóban, illetve a sajtóban is. Kérdése Kálmán Tibor alpolgármesterhez: a sport bizottság
ülésén miért nem kerüLt szóba ez az esemény. főleg úgy, hogy ez most Békés városában került
megrendezésre? Nem kellett volna a rendezvény előtt a szakbizottságot a koncepcióról
tájékoztatni?
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Kálmán Tibor alpolgármester: A három Város sportfesztivál az idén 3. évben került
megrendezésre, viszonylag bejáratott rendezvényről van szó. A médiában igyekeztek
megjelentetni mindenhol ezt az eseményt. Igaz, hogy erre külön bizottsági napirendi pontot
nem szántak, azonban ha van rá igény, akkor készít egy beszámolót.

Izsó Gábor polgármester: Sikeres volt a rendezvény mind a három város részéről.
Megköszönte a testnevelő tanárok, illetve a szervezésben résztvevők munkáját. A rendezvény
keretében több mint 600 gyerek sportolt, akik jó véleménnyel lettek a városról. Megköszönte
Kálmán Tibor alpolgármester szervező munkáját is.

Rácz Attila képviselő: Kérdése: az elmúlt időszakban volt-e testvérvárosi delegáció valamilyen
településen? Például Lengyelországban járt-e valaki?

Izsó Gábor polgármester: Nem volt senki. Személyesen kapott meghívót, és egyedül utazott a
polgármester meghívására Lengyelországba. Részt vett egyjótékonysági rendezvényen. Tavaly
beszélgettek arról a lengyel polgármesterrel, hogy ki milyen jótékonysági eseményt szervez a
városában. Beszélt neki a „Hét Krajcár” programról, ami 10 éve kerül megrendezésre a
városban, és magánszemélyek adójából rendezik meg. A program keretében 150 éhező gyerek
minden szombaton ingyen kap ebédet. A képviselők is támogatják ezt a rendezvényt. A lengyel
polgármester elmondta. hogy jótékonysági előadást szoktak szervezni, ahol a városban élő
híresebb emberek, polgármester, vállalkozók lépnek fel Úgy, hogy a szereplés jogát meg kell
venni. Erdekes színházi előadás volt. ahol a bevétel a gyerekek épülését szolgálta. Kapott egy
szerepre (Kisherceget alakított) meghívást, amelynek a részvételi díját meg is Fizette.

Rácz Attila képviselő: Azért tette fel a kérdést, mivel volt egy korábbi indítványa, amelyben a
testvén’árosi települések kapcsán kérte azt, hogy ha valaki valamelyik testvérvárostól
meghívást kap, akkor arról a polgármester előzetesen számoljon be, és tájékoztassa a képviselő-
testületet arról, hogy mikor milyen rendezvény lesz és a települést ki képviseli az adott
rendezvényen. Ezt a képviselő-testület meg is szavazta.

Izsó Gábor polgármester: A meghívás személy szerint Izsó Gábornak szólt, és nem
testvérvárosi delegáció kapott meghívást. Egyedül utazott Lengyelországba.

Dr. Seres István képviselő: Többször beszéltek bizottsági ülésen és a testület ülésén is a
testvérvárosokkal való kapcsolattartásról. Békés város testvérvárosai az elszármazottak által
lakott környező határon túli települések. Mucsi András képviselő, mint némettanár felvetette,
hogy gyenge a Fiatalok idegen nyelv tudása. Nem ártana, ha próbálnának terjeszkedni nyugat
felé is. Tett lépéseket ebbe az irányba, mert van Olaszországban, Umbriában egy festői kis város
Valfabbdca, és beszélt a tartományi rendőrparancsnokkal is ez ügyben.

Izsó Gábor polgármester: Kérte, hogy ezt a bejelentések között mondja majd el a képviselő.

Mucsi András képviselő. Jelezte, hogy Magyadttabe település élén változás van, a korábbi
polgármester helyett Kerekes József lett a település új polgármestere, aki augusztusban a
feleségével együtt magánjellegű látogatást tesz Békésen. Magyadttabe lelkésze, Marton Károly
járt Békésen és a református templomban prédikált. Epítik ezeket a kapcsolatokat. Forró László
pedig, aki Hegyközkovácsiban a kőzösség összetartója, 2 hete magánjellegű látogatást tett nála.
Civil vonalon minél inkább erősíteni kell a barátságot.
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Izsó Gábor polgármester: Az ügyelettel kapcsolatban elmondta. hogy van egy pályázati
lehetőségük. a szomszédos Arad megye és Békés Megye között az ügyeleti infrastruktúra és
berendezések fejlesztésével kapcsolatban, amelyre Békés város pályázik.
Elsősorban az ügyelet korszerüsitése. felszerelések vásárlása a cél. Kapott egy feladatot a
képviselőktöl a szauna ügyében. Elmondta. hogy a szauna kályha elhelyezésével igyekszenek
megoldani a szauna megfelelő hőmérsékletével kapcsolatos problémát.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Örül. hogy a polgármester Úr igyekszik rövidebbre fogni
ezen, és a későbbi napirendi pontok tárgyalását is, azonbanjobb lett volna. ha udvanasabbak a
lakosokkal szemben, és előre veszik azt az ügyet. amiért a Fáy utcai lakói eljöttek.

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő
testület a tájékoztatót elfogadja.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal. I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormánj’zata Képviselő-testületének
265/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Képviselő-testülete a ‚.Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között
történt eseményekről, értekezletekről” szóló előterjesztésében foglaltakat tudomásul
veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgánTwster
Határidő: értelem szerint

Napirend tár2va: Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és
rendeletek végrehajtásáról

Írásos tájékoztató csatolva a jegrzó’könyvhöz az Möti 42.9 (7) pontja és az 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta
a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.
S:m’azás e/á’!! ;negáUupíioucz. hogy a szcn’azásnál jelenlévő képviselők száma: / I /5

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

Békés Város Ö,,kormánvzata Képviselő-testületének
266/2017. (VI. 29.) határozata:

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

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Napirend tárva: Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi
változásokról

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 42.9 (7) pontja ás űz 50. alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta
a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazc;s előtt nzegóUczpíiolta. hogy ci s:avazósncW jelenlévő képviselők száma: 11 fő

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

Békés Város ÖnÁ-onnánvzata Képviselő-testületének
267/2017. (VI. 29.) határozata:

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

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárva: Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

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

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta
a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt mnegállap [tolta, hogy ci szavazc’Lvnál jelenlévő képviselők száma: Ii/ő

- Megállapította. hogy a képviselő-testület I L igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
268/2017. (VI. 29.) 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 ajegvzőkönyvhöz űz Mötv. 42. (7) pontja ás az 50. alapján.
Izsó Gábor polgármester: Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta
a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szcn’azas előtt megállapította, hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 1] fő
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselóttestületének
269/2017. (VI. 29j határozata:

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

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Nayirend túra’a: Bélmegver község lakosai fogászati ellátásának biztositása iránti kérelem
elbírálása

Írásos tájékoztató csatolva ajegj’zőkönyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja és az 50. 9 alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselö-testület ülésén megjelent, Bélmegyer
polgármesterét, Kovács Jánost. Bélmegyer azzal kereste meg Békés város önkormányzatát,
hogy segítsenek a bélmegyeri lakosok fogorvosi ellátásában.

Niucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Sajnálja, hogy Bélmegyer község képviseltében a
szakbizottsági ülésen nem jelent meg senki. Lett volna néhány kérdésük. Az önkormányzat
további I évre hozzájárul ahhoz, hogy a bélmegyeri lakosok továbbra is Békésre járjanak
fogorvoshoz. Dr. Sándor Judit fogszakon’os látja el továbbra is ezt a feladatot. Ismertette azt a
határozati javaslatot. amelyeta képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.

Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő: Örül annak, hogy Bélmegyer polgámiesterejelen van az
ülésen. Kérte. hogy a lakosságot tájékoztassák megfelelően a rendelési idő elérhetőségéröl. Sok
esetben nincsenek tisztában a rendelési idővel a lakosok. igy más rendeléseket is felkeresnek.

Kovács János Bélmegyer polgármestere: Megköszönte a meghívást, és azt is. hogy a testület
hozzájárul ahhoz, hogy a bélmegyeriek továbbra is igénybe vehetik a fogorvosi szolgáltatást
Békésen. Sajnálja, hogy vannak. akik nem a rendelési időben jelennek meg a fogorvosnál.
Mindent megtesznek annak érdekében, hogy megfelelően tájékoztatva legyenek a lakosok a
rendelési időről. Helyi megoldással is próbálkoznak, de nem sok remény van arra, hogy
megoldják ezt a kérdést, mivel egyre inkább csökken a falu lakosságszáma, sokan másfelé
mentek fogorvoshoz.
A jelenlegi felmérések aLapján nincs esély arra, hogy helyben önálló fogorvosi körzetet
alakítsanak ki. Ha sikerülne helyben felszerelni a fogorvosi rendelőt. akkor is úgy tudnák
biztosítani a fogorvosi ellátást, hogy egy nagyobb városban praxissal rendelkező tbgorvost
kémének fel a feladatra. Köszöni a város támogatását ebben az ügyben.

Rácz Attila képviselő: Békés város és Bélmegyer község ezer szállal kötődött egymáshoz a
múltban is, és bízik abban. hogy a jövőben is, így lesi. Orül annak, ]iogy Békés város
önkormányzata tudott segíteni a bélmegyed lakosságnak a fogorvosi ellátás biztosításával.

Izsó Gábor polgármester: Ez egy gesztus Békés város önkormányzata részéről, mivel
semmilyen díjazást nem kapnak érte.
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás e/őt! megállapííoao. Iiogj’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: Ilf71.

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

Békés Város Ö,,kormánvzata Képvise(óttesrülerének
270/2017. (VI. 29.) hatórozuta:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2017.
Július hó I. napjától a fogszakon’osi ellátás nyújtására jogosító működési engedély
megszerzéséig. legfeljebb 2018. június hó 30. napjáig Bélmegyer Község lakosságának
fogászati ellátását Dr. Sándor Judit fogszakon’os végezze az 5630 Békés, Vásárszél u.
2. szám alatt található rendelőjében. azzal. hogy Bélmegver Község Onkormányzata
2017. július hó 3L napjáig igazoa Békés Város Onkonnányzata felé, miszerint a
bélmegyeri lakosok ellátására szolgáló rendelési időre - amely nem tartalmazhat
átfedést a jelenlegi rendelési idejével a működési engedélyt a Békés Megyei
Kormányhivatal Békésesabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya kiadta.
Felelős: értelem szerint
Határidő: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Szakon’osi rendelések szünetelése

Írásos tájékoztató csatolva íz jegyzó’könyvhöz az Mötv. 42.9 (7) pontja és űz 50. ulapj(Ill.

Izsó Gábor polgármester: Minden nyáron szokott szünetelni a szakon’osi rendelés, amelyhez
még hozzájárul a felújítás és elektromos vezeték cseréje is. Közel 300 millió forintot fordítanak
a rendelőintézet felújítására. 1969-ben épült a rendelő és bízik abban. hogy I éven belül
megújul.

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta a határozati javaslat
elfogadását. Az előterjesztés szerint a Belgyógyászatok. Börgyógyászat. Neurológia. Röntgen,
Tüdőszűrő. Sebészet. Szemészet. Nőgvógvászat. Pszichiátria. Reumatológia és
Tüdőgyógyászat szakrendelések szünetelni fognak. Felhívta a lakosok figyelmét arra. hogy a
médián keresztül tájékozódjanak a szünetelések idejéről. A szabadságokat ki kell adni, amit
igyekeztek úgy megoldani, hogy az összhangban legyen a felújítás idejével.

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Erdélyi Imola igazgató asszony legalább három
szakrendelés tekintetében előrehaladott és eredményesnek tűnő tárgyalást folytat újabb
szakon’osok Békésre hívása tekintetében. Gyarapszik Békés orvosi és szakon’osi állománya.
A betegek választhatnak, hogy melyik orvoshoz szeretnének menni. Ennek köszönhetően a
várakozási idők is jelentősen rövidülnek. Bízik abban, hogy az ultrahang és a röntgen
tekintetében is csökken majd a várakozási idő.

Izsó Gábor polgármester: A Békési Járási Szakorvosi Rendelő a megye legjobban ellátott
szakoiwosi rendelői hálózata. Békésesabához 10 kin-re ez hatalmas eredmény. Már 4
szakrendelést akartak bevinni a kórházba, amit sok munkával sikerült megakadályoznia a
főorvos asszonynak.
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További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

Szm’uzós elől! nwgáUupííotkz, hegy ci swrci:ás;zcU jelenlévő képviselők s:6i;zci: I Ifő

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

Békés Város Önkormán i’zata Kép viselő-testületének
271/2017. (VI. 29.) határozata:

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltétekiről. valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet IS. (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a
Békési Gyógyászati Központ és GyógyRirdő keretein belül működtetett egyes
szakrendelések a szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi időpontokban
szünetelj enek:

a) L sz. és II. sz. belgyógyászati szakrendelés szünetel: 2017. július 17-töl augusztus 4-ig,

b) Börgyógyászati szakrendelés szünetel: 2017. július 31-tő! augusztus 4-ig.

c) Neurológiai szakrendelés szünetel: 2017. július 17-tő! augusztus 4-ig,

d) Röntgen szakrendelés és tüdőszűrés szünetel 20 1.7. július 17-töl augusztus 4-ig,

c) Sebészet szakrendelés szünetel: 2017. Július 17-tő! augusztus 4-ig,

fl Szemészet szakrendelés szünetel: 2017. Július 17-tő! augusztus 1-ig,

g) Nőgyógyászati szakrendelés szünetel: 2017. Július 10-tő! Július 21-ig,

h) Pszichiátdai szakrendelés szünetel: 2017. július 3-tó! július 14-ig (Dr. Szuromi Pál
főorvos ezen időszak szerdai napjain a szokott időben rendel),

i) Reurnatológiai szakrendelés szünetel: 2017. augusztus 2 l-tő! augusztus 25-ig,

j) Tüdőgyógyászati szakrendelés szünetel: 201.7.július 17-tő! augusztus4-ig.

2. A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békés Megyei Központi
Kórház Réthy Pál Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Erdélyi Imola Erzsébet igazgató a lakosság felé történő tájékoztatásén. illetve az

engedélyezö egészségügyi államigazgatási szervnek határidöben történö
bej elentésért
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Napirend tárEva: Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 42. (7,) pontja és az 50. alapján.

Deákné Domonkos JuHanna képviselő, bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága beszámolót tárgyalta, és egyhangúlag elfogadásrajavasolta a képviselő-testületnek.
2013-ban jött létre a Békési Települési Ertéktár. Az életre hívás célja az volt, hogy bemutassák
Békés tárgyi, szellemi, gazdasági, turisztikai, kulturális örökségének értékeit, illetve ezt
bekapcsolják a település és az ország életébe. Véleménye szerint a bizottság aktívan működik.
Eddig 8 kategóriában 43 értéket gyűjtöttek. Az értéktár bizottság munkája folyamatos, és a
javaslatokat folyamatosan lehet felterjeszteni a települési értéktárba. Megköszönte a
beszámolót.

Mucsi András képviselő: Az ..Üdvözlet BékésrőF című nagysikerű könyvvel mindenki
találkozhatott a városban. Megköszönte a lakosságnak, hogy 9 nap alatt elfogyott az 1000
könyv és az utánrendelésből sincs már sok. 2017 őszén ennek a könyvnek a folytatásaként
jelenne meg az „Izzig-vérig Békés” című könyv, amely tartalmazná a békési értéktár elemeit
is. Méltó módon szeretnének megemlékezni, és azokat az értékeket, amelyek megvannak,
fényképpel, szöveggel dokumentálva közre adnák, Így a mai Békésről lenne egy szép képes
könyv. Jövőre készülne el az ..Üdvözlet BékésrőF második része. Ezzel lenne teljes a trilógia.

Kérte a békési lakosokat, hogyha van régi fotójuk, azokat vigyék be a Civil Házba annyi időre,
amíg beszkennelik, és azonnal vissza is kapják. Kérte, hogy a fotóra írják rá, hogy ki szerepel
rajta, az mikor és hol készült.

Izsó Gábor polgániiester: A Madzagfalvi Napokon is ki lesznek állítva a békési értékek.
Erdemes ezt végig nézni és a honlapon is böngészni ebben a tekintetben. Komoly munkát
folytatnak annak érdekében, hogy ezeket az értékeket feltérképezzék és megjelenítsék.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

Szcfl’azás előn megáflupíioüa. hagy a snn’azósnál jelenlévő képviselők száma: Illő

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

Békés Város Önkormányzata Kéyviselótestületének
272/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Értéktár Bizottság 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéröl. valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 42.69 (7) pontja és az 50. 69 alapján.
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Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elfogadásra Javasolja a rendelet-tervezetet. Ugyrendi javaslata, hogy a rendelet
kihirdetésére 2017. június 29. napján ló óra 30 perckor kerüljön sor annak érdekében, hogy egy
későbbi napirendet tárgyalni tudjon a képviselő-testület. Helyben szokásos módon ki kell
hirdetni a rendeletet.

Tárnok Lászlóné jegyző: A bizottság elnöke által elmondottakat azzal egészitette ki, hogy a
rendeletet ki kell hirdetni és hatályba kell léptetni ahhoz, hogy a képviselő-testület zárt ülésen
egyéb döntéseket meg tudjon hozni. A jogszabály szerkesztésről szóló 61/2009. IRM rendelet
kimondja. hogy ha naptári napon belül kerül kihirdetésre a rendelet, akkor meg kell határozni
pontosan az óra percet. ahogyan Mucsi András bizottsági elnök is elmondta. Aljegvző úr a
Nemzeti Jogszabály Tárba és a város honlapjára feltölti a rendeletet. Kérte. hogy a rendelet
kihirdetésének és hatályba lépésének idöpontja 2017. június 29. napja 16 óra 40 perc legyen.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevéte nem vob, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás e/őt; megáUapítot/a, hogy ci szcn’ccáw,álJL’/enkv képvkelők száma: 11 Jő

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

Békés Város Önkormányzata Kép viseIótestü1etének
273/2017. (VI. 29.) határozata:

I. Békés Város Önkormányzatának
helyiségek bérletéről. valamint elidegenítésükre
szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
egészül ki:

A

L Lakás címe
190 Vadvirág u. 11. komfortos
191 Karacs T. u. 5 II’$. komfortos
192 Kossuth u. I. 111/24. komfortos
193 Karacs T. u. 2/A lV/13. komfortos
194 Kossuth u. 23/C 111,20. komfortos
195 Kossuth u. 7/A 111/37. komfortos
196 Szan’asi u. 16 l/l. komfortos
197 Ady u. 10. 111’ 10. komfortos
198 Veres Péter tér 7/B 1V/l I. komfortos

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről. valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 11. számú
táblázatába 17. sorral felveszi a Békés, Vadvirág u. II. szám alatti lakást 225,-
Ft/m2/hó mértékű lakbérrel.

3. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségck bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
vonatkozó egyes szabályokról
1. melléklete az alábbi sorokkal

LLtQrtfokodJ
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szóló 22/2011. (VIII.
szerint módosul: d)
rendelet 4. melléklet
kötelesek.

26.) önkormányzati rendelet 28/A * (4) d) pontja az alábbiak
A bérlőkijelölési jog alapján bérbe adott lakások bérlői a
IV. táblázatban meghatározott mértékű lakbér megfizetésére

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület [I igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendelet módosítását eWogadta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2017. (VI. 29..)
önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL,
VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÚKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a lakások és helyiségek bérletére.
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 3. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következöket rendeli cl:

I. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről. valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) I. melléklete a Következő sorokkal egészül ki:

2. A Rendelet 4. mellékletének II. számú táblázata a

TB
:omfonfokm]

következő 17. sorral egészül ki:

!‘ A B ‘

L Lakás íme . a. lakher
225,- Ft/m2/hó

E latáridő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

I -

L Lakás címe
190 Vadvirág u. I L —______ komfortos —____________________

91 Karaes T. u. 5 11/8. komfortos
192 Kossuth u. I. 111/24. komfortos
193 Karacs T. u. 2/A IV/13. komfortos
194 Kossuth u. 23/C 111/20. komfortos
195 Kossuth u. 7/A 111/37. komfortos
196 Szarvasi u. 16 1/1. komfortos
197 Ady u. 10. 111/10. komfortos

JJ Veres Péter tér 7/B IV/l I. komfortos

I Vadvirág u. 11
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3.* A Rendelet 28/A * (4) d) pontja az alábbiak szerint módosul:

d) A bérlőkijelőlési jog alapján bérbe adott lakások bérlői a rendelet 4. melléklet IV.
táblázatban meghatározott mértékű lakbér megfizetésére kötelesek.

4. E rendelet 201 7.június 29-én 16 Óra 40 perckor hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2017.június 13.

Izsó Gábor sk. Támok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. június 29-én ló óra 40 perckor.

Támok Lász]óné sk.
jegyző

Napirend tárEva: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési
díjáról szóló 6/20 15. (II. 27.) őr. módosítása

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőhönyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja és az 50. alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság támogatta a rendelet módosítását. Azok a nyugdíjasok, akik eddig is igénybe vették
a gyógyWrdői szolgáltatást ingyen, továbbra is igénybe vehetik. A módosítás szerint a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 900 %-ában határozzák meg a
jövedelemhatárt. A lényeg, hogy minél többen igénybe vehessék ingyenesen a gyógyrrdö
szolgáltatásait.

Izsó Gábor polgármester: Mindenki ingyen veheti igénybe a fürdö szolgáltatásait, akinek 250
ezer forint alatt van a nyugdíja.

Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselö: Többször tapasztalta. hogy idős betegek nem tudnak
eljutni a rendelésre csak fizetett taxi vagy egyéb szolgáltatással. amiért magas összeget fizetnek.
Volt olyan, aki ezért a szolgáltatásért oda-vissza 4 ezer forintot fizetett. A gyerekek, unokák
elmennek a városból. egyre több idős emberéI Békésen. ezért a probléma is egyre égetöbb lesz.
Ha nem változtatnának ajövedelemhatáron. akkor évvégére maradna 10 millió forint. amiből
meg lehetne oldani az idős beteg emberek orvoshoz juttatását. Az ügeleti jármű este van
műszakban. ezért napközben lehetne használni arra. hogy az idöseket elvigye az orvoshoz és
helyi betegszállító Funkciója is legyen.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Megéri átgondolni a képviselő asszony által elmondottakat.
A rendelet módosításával kapcsolatban elmondta. hogy tavaly vezette be az ingyenes igénybe
vételt az önkormányzat, és óriási volt az érdeklődés. Jelenleg beállt egy normális egyensúlyi
állapot. Első félévben 4 millió Forintot költöttek el a keretből, mert jövedelmek tekintetében
alacsony volt a hozzáférési lehetőség. Az inga kilengett a túloldalra a nyugdíjminimum 900 %-
ra való emelésével. Lehet, hogyjövőre a nyugdíjminimum négy vagy ötszörösében határozzák
majd meg ajövedelemhatárt.
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Izsó Gábor polgármester: Fel kell mérni az igényeket. de az a ényeg. hogy minél több idös
ember cl tudjon jutni a gyógvrtirdöbe. aminek nagyon jó hatása van. Minél több embernek ki
kell használni azt ajó adottságot, amivel a gyógyfürdő rendelkezik.

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Egyetért Koppné képviselő asszony által
elmondottakkul. A házion’osánál járt, és ott látta, hogy a családsegítő autójával vittek két idős
hölgyet vizsgálatra. Elvileg ezt a lehetőséget igénybe lehet venni a családsegítő szolgálaton
keresztül. Nem tudja pontosan, hogy ez hogyan működik. de biztos. hogy van ilyen szolgáltatás.
A helyi járatot is azért szen’ezték meg Békésen, hogy a város lakosai el tudjanak jutni a
gyógyflkdőbe. a szakrendelésekre. Sokan vannak, akiknek nincs segítsége, így meg kell oldani
a szállítást.

Egy korábbi testületi ülésen felvetette, hogy szervezzék meg azt, hogy akik Budapestre utaznak
Békésről, el tudjanak jutni Mezőberénybe. Jelenleg folyamatban van az igények felmérése.
Véleménye szerint a betegszállítás tekintetében is fel kellene mérni az igényeket.

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Több lépcsős a rendszer. Van az ún. betegszállítás, amit az
orvos meg tud rendelni az idősebb, betegebb. mozgásában korlátozott betegei számára napra
pontosan. Ezzel az a gond, hogy több beteget szállítanak egyszerre a betegszállító kocsival, így
meg kell szervezni. hogy kit mikor hova vigyen. és amikor végeznek, akkor kezdik összeszedni
újra a betegeket. Akit először raktak le és a végén vettek fel. az nagyon sokat vára betegszállító
kocsira.

Másik lehetöség u családsegítő szolgálat által biztosított szolgáltatás. amikor is autóval elviszik
az idösek napközi otthonába vagy a szakrendelésre azokat az időseket. akik ezt igénylik.

Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Örül a jövedelemhatár
újraszabályozásának, hiszen a lakosság megkeresésére ő maga is javasolta és támogatta a
módosítást. Orül annak. hogy a képviselő-testület partner ebben. Koppné dr. Hajdú Anikó által
elmondottakat támogatja. Edesanyja is a szociális szolgáltató autójával jár kezelésre a hét
minden napján, ami költségtérítéses szolgáltatás. A szociális szolgáltató munkatársai nagyon
készségesek. Amennyiben van lehetőség ura, hogy egy ilyen szolgáltatás bevezetésével az
önkormányzat támogassa az időseket, meg fogja szavazni.

Dr. Seres István képviselő; Egy vagy két évvel ezelőtt feltette azt a kérdést a képviselő-
testületnek, hogy mit tudnak tenni annak érdekében. hogy azok az idős emberek, akik busszal
közlekednek. és nem tudnak időben eljutni a rendelőintézetbe. útközben eljuthassanak u WC
re? Kérdése; történt-e előrelépés ebben az ügyben?

Izsó Gábor polgármester: Van néhány nyilvános WC a városban: van egy ligetben, a
buszpályaudvarnál és a piacon is. A buszpályaudvarnál található WC csak nyitva tartási idöben
vehető igénybe.

Tett egy kísérletet annak idején arra. hogy az időseknek segítsenek eljutni a temetőbe. és ezért
temetői járatot szervezett volna idős. egyedülálló embereknek, akiket nincs, aki kivigyen a
temetőbe. Szerette volna megszervezni, hogy hetente egyszer legyen egy körjárat erre a célra.
A családsegítő szolgálaton keresztül felmérést végeztek, de nem sikerült megszervezni a
temetői járatot. a lakosság alacsony aktivitása miatt. Támogatja a Koppné dr. Hajdú Anikó
képviselő által elmondottakat.
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További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a rendelet
módosítására vonatkozó javaslatot.

Szavazás elő/t megállapította, logj’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 11 Jő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendelet módosítását elfogadta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

18/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
A SZOCIALIS IGAZGATASROL ES A SZOCIALIS ELLATASOKROL,

VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet m 6 d o s í t ás ár ó 1

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi 111. törvény 26. *-ában, a 32. * (3) bekezdésében és Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáiwa a
következőket rendeli el:

I.* Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakositott ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 56/A. *
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

56,’1. (2) Rekreáeios támogatás akkor nvú/thaíó, ha kérelmező jövedehuc nem halad/a meg tíz
öregségi izviigdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át.

2. E Rendelet 2017. július hó I. napján lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. Június 29.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. június hó 30. napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Napirend táruva: Helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotása

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

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 7 igen szavazattal képviselő-testületi vitára
alkalmasnak találta.
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Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Módosító javaslattal kíván élni. A jelenlegi rendelet szerint
1600 aláírással kezdernénvezhetö helyi népszavazás. A törvény, amire hivatkoznak. ad egy
választási lehetöséget arra, hogy az önkormányzat a város lakosainak 10-25 %-a között
határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezésének lehetőségét. Ha félnek a lakosoktól,
akkor 25 %-ban, hanem félnek, akkor 10 %-ban határozzák meg a kezdeményezés lehetőségét.
A jelenlegi rendeletben szereplő, 1600 Fő kb. a lakosságszám 10 %-át jelenti. Elhiszi, hogy a
képviselő-testület tagjaiban mély nyomokat hagyott az a lakossági lázadás, ami 2 vagy 3 évvel
ezelőtt volt az adórendelettel szemben, mert nem szerettek volna a lakásaik után helyi adót
Fizetni. Nem kellene félni a lakossági kezdernényezésektől. ezért módosító javaslata. hogyhelyi
népszavazást a polgármesternél a település választópolgárainak legalább 10 %-a
kezdeményezhessen szemben a 25 %-kal. Kérte. hogy erről a javaslatáról szavazzon a képviselő
testület.

Izsó Gábor polgármester: Vannak, akik az épitményadóval kapcsolatban félrevezetik a
lakosságot. Nem lakossági nyomás miatt maradt el az építményadó bevezetése. Voltak
észrevételek, mert a lakosok rosszul voltak tájékoztatva. Senkinek nem jelentett volna az Új
adónem bevezetése plusz kiadást. Az adónem elnevezése jelentette a problémát, holott
racionálisabb elosztásra kerülhetett volna sor. Ugyanannyit Fizettek volna a lakók, mint
amennyit jelenleg is fizetnek, csak más alapon lett volna kiosztva és más lett volna az
elnevezése az adónak.
Nem a lakosságtól va]ó félelmen van a hangsúly. hanem a racionalitáson. A helyi népszavazás
sok pénzbe kerül, amit a város költségvetéséből kell kifizetni. Ha valaki szeretne valamilyen
véleményt népszavazással megerösiteni. akkor gyűjsön Össze annyi aláírást, amennyit
szükséges. és a népszavazás lebonyolitható. A lakosság 25 %-a már olyan súllyal van jelen, ami
megéri. hogy a város költségvetéséből milliókat költsenek helyi népszavazásra. Mindenki
kifejezheti a véleményét a választások alkalmával.

Dr. Seres István képviselő: Mint a Jobboldali Összefogás 7. vagy 8. tagjának- a pletykák
szerint -‚ jó, ha dr. Gosztolya Ferenc vagy Rácz Attila képviselő nem tudja összegyűjteni a
szükséges aláírást. Van egy racionális érv, ami ellene szól, ez pedig az, hogy a testületi ülésen
rendszeresen elhangzik. hogy milyen sok üres ház (600-800) van a városban. Néhány évvel
ezelőtt az is elhangzott, hogy 3000 békési. választásra jogosult Fiatal nincs itthon. Ha
ragaszkodnak a 25 %-hoz. akkor van 3000 olyan polgártársuk. aki szeretne részt venni a
népszavazáson, de nem teheti meg, mert külföldön él. Ilyenkor egy népszavazást meghirdető
polgártárs nagyon sok szavazót elveszit. A Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja
a 25 %-os lakossági arányt, hanem a ID %-ot támogatja.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Sajnálja, hogy a polgármester 25 %-os részvételi arány
mellett azzal kampányol, hogy drága a népszavazás. Nem Úgy kell ellehetetleníteni a lakossági
akarat kifejeződését, hogy a maximum százalékban határozza meg a lakossági arányt, és a
jelenlegi 1600 fő helyett kb. 4.500 fő aláírása szükséges a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez. Ez annál is inkább nehéz. mert többen nincsenek itt a városban, és a
százalékba beleszámitanak, de aláírni nem tudnak. Nem volt még népszavazás a városban, és
nem is biztos, hogy lesz, de nem a pénzről szól a történet. Az a kérdés, hogy a lakossági
kezdeményezésnek könnyebben vagy nehezebben adnak-e lehetöségeL

Rácz Attila képviselő: A Fidesz frakció véleménye is az. hogy meg kell őrizni a
véleményszabadságot Úgy, hogy a 10 %-nyi lakosságarány véleményét is - ha kell népszavazás
kapcsán - Figyelembe lehessen venni. A FIDESZ frakció is azt ajavaslatot támogatja, amely
szerint helyi népszavazást a település választópolgárainak legalább 10 %-a kezdeményezhessen.
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izsó Gábor polgármester: Kérte a jelenlévő lakosságot, gondolja át. melyik javaslatot
támogatná. Ha helyi népszavazást a lakosság 10 %-a kezdeményezheti. az 2000 ember aláírását,
ha 25 % kezdeményezheti, akkor az ennek a többszörösét jelenti. Ha a lakosság 20 %-a
kezdeményezhet helyi népszavazást. az 4000 ember aláírását jelenti. Megkéri a jelenlévő
lakosokat, szavazzanak, hogy a lakosság 10 %-a vagy 20 %-a kezdernényezhessen helyi
népszavazást. Amelyik százalékos arányt a lakosság jelenlévő többsége megszavazza, azt
bocsátja a képviselő-testület elé szavazásra.

Dr. Seres István képviselő: Nem a privát véleménye volt, amit mondott, hanem a rossz nyelvek
terjesztik a városban róla. Azért mondta cl, hogy hangozzon el nyilvánosan is, és ne csak a háta
mögött a különböző fórumokon. A nyugdíjasok a választások előtt megkapják a
nyugdíjemelést, ezért várhatóan a kormány oldalán voksolnak ás sokuknak nem érdeke a
nyilvános aláirásgyűjiés. Azok a fiatalok viszont, akik elhagyják az országot, többnyire nem
kalandvágyból mennek el. Ezek a Fiatalok lehet. hogy épp a kormány ellen szavaznának.
Amikor a képviselö-testület ellenzéki képviselői a 10 % mellett voksolnak. akkor önmaguk
ellen voksolnak. Mint Jobbikos képviselő Úgy gondolja, hogy a 3-4 ezer nyugaton lévő békési
Fiatal jelentös része inkább ajobbík szavazója lenne. Továbbra is fenntartja, hogya lakosság 10
%-a kezdeményezhessen helyi népszavazást.

Mucsi András képviselő: Kérdés az is. hogy hányan vesznek részt egy-egy szavazáson. A
helyieket érintő legfontosabb választás az önkormányzati választás. Végig nézte az összes
adatot I 990-től kezdve. és egyszer lett 40 % lötti a részvételi arány. Még a lakosság fele sem
ment el szavazni, és nem azért, mert külföldön vannak. Az Európai Parlamenti választáson 30
% körüli volt a részvételi arány. Az országgyűlési képviselö választáson a békési lakosok 55-
60 % vett részt. A részvételi arány attól is függ. hogy a város melyik részét tekintik át, ezért az
általa elmondottak nem mindig reprezentativak. A helyi népszavazásnak lehetöséget kell
biztosítani. Amikor kezdeményezte. hogy Mezőberény ás Békés között szervezzék meg az
átjutatást azok számára. akik Budapestre utaznak, nagyon alacsony volt a visszajelzés szintje,
pedig ez kifejezetten a lakosságot érinti.

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Egyetért azzal, hogy Legyen demokratikus a rendelet és
lehessen népszavazást kiírni. Ha azonban a Mucsi András által elmondottak alapján - a
szavazókészség függvényében - nézik az összefüggéseket. hogy hányan vesznek részt egy
választáson Békésen, akkor tényleg az lesz, hogy összeáll 1500 ember, ezért népszavazást kell
kiírni, ami érvénytelen lesz és sorozatosan „dobják ki a pénzt az ablakon.” Ezért ért egyet a
polgármester által elmondottakkal, aki felelős városvezetőként a költségvetésért ig felelős. A
kettő álláspont között kellene mérlegelni ebben a kérdésben. Legyen demokrácia, de, hogy az
mennyibe kerül, azt is szem előtt kell tartani.

Dr. Cosztolva Ferenc képviselő: Az elmúlt IS évben egyszer sem volt helyi népszavazás
Békésen. Az 1600 fő és a 10 % közel azonos lakosságszámot jelent. Nem mondja, hogy
lazítsanak ajelenlegi szabályozáson. sőt a 10 % szigorítás lesz. mert 1600 fő helyet 2000 fő
aláírására lesz szükség.
Mucsi András képviselő szerint egy önkormányzati választáson a jogosultak 40 %-a jelenik
meg aktív szavazóként. A 10 % ennek az aktív rétegnek az I /4-ede, tehát ha minden negyedik
aktív ember Úgy gondolja, hogy van egy téma. amiről helyi népszavazást kell tartani a városban,
azt Figyelembe kellene venni, mert az a lakosság jelentős részétjelenti.
Az aktív 40%-hoz képest a 25 %‚ több mint 60 %-átjelenti az aktív lakosságnak, vagyis azzal
mára polgármestert is le lehet cserélni. Nem kell annyira félni a népszavazástól. Elvi dolog, és
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15 óv alatt egyszer sem volt helyi népszavazás. Ha véletlenül lesz olyan probléma, ami mögé
felsorakozik a lakosság 10 %‚-a, arra oda kell figyelni, mivel éppen az hangzott cl, hogy nehéz
aktivizálni a lakosságot.

Izsó Gábor pogármester: Azt teszi Fel szavazásra. amit a ]akosságjelenlévő tagjai támogatnak.

Rácz Attila képviselő: A demokrácia nem pénz kérdése. és olyan Felelős városvezetőket
választottak, akik remélhetőleg olyan döntéseket hoznak, hogy a jövöben sem lesz szükség
népszavazásra.

Izsó Gábor polgármester: Kérte a lakosság jelenlévő részét. hogy kézfelemeléssel jelezzék, ki
támogatja azt, hogy a lakosság 10 %-ának aláírásával lehessen helyi népszavazást
kezdeményezni Békésen?
Láthatólag ajelenlévők többsége támogatja azt, hogy a lakosság 10 %-ának aláírásával lehessen
népszavazást kezdeményezni, ezért ezt bocsátja a képviselő-testület elé szavazásra.

Szavazásra bocsátotta helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendeletet azzal a módosító
javaslattal, amely szerint helyi népszavazást a település választópolgárainak legalább 10 %-a
kezdernényezhessen.

Szc,vazós előtt t;wgálkzpüoucz, hogr a szc,va:asnúl jelenlévő képviselők szóma: II fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet
alkotja:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
A HELYI NEPSZAVAZASROL

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséröl. az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott reladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

l.* Helyi népszavazást a polgármestemél a település választópolgárainak legalább 10 %-a
kezdeményezhet.

2. E Rendelet 2017. július hó I. napján lép hatályba. és ezzel egyidejüleg hatályát veszti
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról, népi
kezdeményezésről szóló 32/1992. (VIII. 27,) rendelete.

Békés, 2017. június 29.

Izsó Gábor sk. Támok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. Június hó 30. napján

Támok Lászlóné sk.
jegyző
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Napirend táruva: Dr. Baranyai István feladat-ellátási szerződés módosítás iránt benyújtott
kérelmének elbírálása

Írásos t4jékoztató csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 42.9 (7) pontja és az 50. alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi. Szociális és Egészségügyi
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak találta.

izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

S:c,vccúx elől! nwgóllaputo;io, ho a szavazásnál jelenlévő képvLvelők száma: Ii fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
274/2017. (VI. 29.) határozata:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Dr. Baranyai István
egyéni vállalkozó házion’ossal 2012. december hó 27. napján megkötött, 2013. május
hó 15. napján módosított feladat-ellátási szerződés módosításához, miszerint a
háziorvosi feladat ellátását 2017. október 1-jétől a KARDIO-BEL-BAR KEl.
(székhelv: 5630 Békés, Lihazug ig, 14, !evékenyvége! végző orvos: Dr. Baranvai István)
látja el változatlan feltételekkel. A feladat-ellátási szerződés további rendelkezései
változatlan formában maradnak.

2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a
fentieknek megfelelően elkészített szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Kézilabda munkacsamok helyszínének biztosítása

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja és űz 50. alapján.

izsó Gábor polgármester: Kérte. hogy az előterjesztés tárgyalásánál a kiegészítésként kiküldött
anyagot vegyék figyelembe.

Balázs László képviselö. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
kiegészítésnek megfelelöen megtárgyalta. és a kiegészitésben szereplő határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Niucsi András képviselő. bizottsági elnök: Ismertetni kívánta a személyes döntését befolyásoló
tényezőket. Több helyszín felmerült a tomacsamok megépítésére. Saját maga abban
gondolkodott. hogy a Korona utca megfelelő lenne a tomacsamok helyszínéül. Egyszer
azonban legyalogolt a Hepp Iskolától a Korona utcáig, és végig gondolta. hogy ezt a távolságot
kisgyerekeknek kell megtenniük időre.

24



Másik lehetőség a Sportpálya, a harmadik pedig, hogy a Szent Pál sor mellett vásárol az
önkormányzat egy telket, a negyedik lehetőség pedig, hogy valahol a Fáy utcán épüljön meg a
tornacsamok.
Alapvető nézete, hogy a Fáy utcán kialakult egy zöld övezet, amit meg kellene tartani. A Saját
portája lenyúlik a Körös partra, ahol van egy szép liget, és nem akarta, hogy azt kivágják, ezért
ezt ajavaslatot nem támogatta. Ott van ajátszótér, és azt is esztelenség lenne elvinni máshova.
Fontos szempont, hogy mit diktál a gyerekek érdeke. Ez pedig nem más, mint az, hogy a
tornacsarnok a Hepp Ferenc iskola és a Református iskola közelében épüljön meg. A református
iskolában van alsó tagozat és gimnázium közel 500 gyerekkel, míg a Hepp iskolában több mint
670 gyerek van, ami összesen közel 1200 gyereket jelent. A kormány bevezette a heti öt
testnevelés órát, amivel az a gond, hogy nem lehet tömbösíteni csak, ha úszásoktatás van.
Minden nap meg kell tartani a testnevelés órát úgy, hogy nem építették ki hozzá az
infrastruktúrát. Ennek megoldására tornatermek, munkacsarnokok építését ajánlja fel a
településeknek a konTányzat.

A kézilabda munkacsarnokot úgy értelmezi, hogy ez a heti 5 testnevelési óra megoldásának az
egyik lehetősége. A református iskolában, Főleg esős időben télen, szinte lehetetlen
megszervezni a testnevelés órákat. A Heppbe járó gyerekeknek nem lehet normális testnevelés
órát szervezni, mert 4-5 osztály van jelen egyszerre. Méltatlan az a helyzet, ami ott folyik
testnevelés óra címén.

Van egy kormányzati döntés, amely szerint Békés első helyen kap lehetőséget arra, hogy
kézilabda munkacsamoknak nevezett tomatermet építsen. A gyerekeknek kellene segíteni. Igy
állt össze egy olyan kompromisszum, amiről nem mindenkit tájékoztatta, ez pedig a kővetkező:
a Fáy utcán ajégpálya helyén épüljne meg a tornacsarnok. Ezt azért tudja támogatni, mert az
általa meghatározott feltételeket is teljesíti, miszerint egy fát sem kell kivágni, az ott lakók
megszokott környezete is megmarad a ligetes résszel együtt. A piac területén a parkolás
kezelhetetlen, ami megjelenik a Fáy utcán is. Arra is lenne megoldás, hogy a komplexum
megépítésével plusz 30 vagy 40 parkoló is kiépítésre kerülne, amit a Fáy utca lakói is tudnának
használni. A ligetet nem vágják ki, a gyerekek számára elérhető lenne a létesítmény,
megoldódna a parkolási gond is a piac és a Fáy utca környékén.

Nem támogatja azt a megoldást, hogy a Szent Pál soron vegyen az önkormányzat telket, mivel
azt a tulajdonos 60 millió forintért árulja, miközben az értékbecslő ezt a telket 20 millió íbrintra
értékelte fel. A 60 millió forint még több is lenne, mert a telken van egy építmény, amit le
kellene bontani és parkolót is kellene építeni.
Van egy ingyen telek a Fáy utcán, abban kell gondolkodni úgy, hogy a lakosság kérését is
flgyelembe vegyék.

Rácz Attila képviselő: A Pénzügyi Bizottság valóban hosszasan tárgyalta ezt a napirendi
pontot. Elmondta a véleményét, amit mindig és mindenkor egyformán képviselt a frakciójuk.
Minden egyes fejlesztési forrásnak, támogatásnak örülnek, ami a városba érkezik. Sőt ki is
állnak ezekért a saját berkeiken belül.

Örülnek annak, hogy kézilabda csarnok megépítésére van lehetősége a városnak, azonban azt
kérik a Felelős vezetőktől, hogy olyan helyszínt jelöljenek ki, ami a lakosság és az iskola
érdekeivel is megegyezik. A Fáy utcán nem érint fakivágást a tornacsarnok megépítése, de amit
ők ajánlanak, az sem érint fakivágást a Fáy utcán, mert javaslatuk, hogy a kiserdő területén
épüljön meg a sportcsarnok.
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Kapott mára város ajándékba játszóteret, Szép kivilágítást a bérház épülete olyan kivitelezőktől,
akik rendszeresen munkát kapnak az önkormányzattól. Az elkövetkező időszakban, a TOP-os
pályázatokból kifolyólag sok támogatásban részesül a város, sok vállalkozó édntetté fog válni.
Kérésük, hogy költségben adományozzák ezek a kivitelezők a városnak az adott területet, és ne
az önkormányzat költségvetését terhelje a vételár. Ha ilyen nagylelkűek. akik bevételt
realizálnak az önkormányzattól, és jövedelmük, profitjuk keletkezik, akkor 60 millió forint
vagy 50 millió forint ne legyen gátja annak, hogy a képviselő-testület a legjobb döntést hozza
meg. Az ingatlanegység az iskola mellett helyezkedik cl, nagy biztonsággal tudnak közlekedni
a gyerekek a két intézmény között. A létrejövő intézménynek a működési költségébe a dr. Hepp
Ferenc általános iskola is részt tudna vállalni, és nem az önkormányzat költségvetését terhelné
a működési költség egésze.

Ha a Sportpályán kerül megépítésre a tornacsamok, aminek kicsi esélyét látja, és csak azért
szerepel helyszínként az anyagban, hogy legyen egy biztonságos helyszín is, ahol biztosan meg
lehet építeni, annak a futballisták nagyon örülnének, de a fenntartási költsége szinte teljes
egészében az önkormányzatra hárulna.

A legjobb megoldást keresik, és azt a helyszínt támogatják, amelyik nem a városi környezetbe
ékeli be a nem jó arányokkal bíró és nem is odavaló épületet. Keressék meg a módját annak,
hogy a Szent Pál sori ingatlanrész az önkormányzat tulajdonába kerüljön, és ott építsék meg a
munkacsamokot. Akkor jó egy döntés, ha minden érintett fél megegyezése mentén születik
meg. Ezt várják a képviselőktől a szavazók. a lakosok, és a szülők is, akiknek gyermekei az
érintett iskolába járnak.

Izsó Gábor polgármester: Az önkormányzatnak nincs 60 millió forintja arra, hogy a Szent Pál
sod telket megvásárolja.

Deákné Domonkos Julianna képviselő. bizottsági elnök: Ez a téma az elmúlt hónapok során
komolyan foglakoztatta a város lakóit. Igyekezett mindenki véleményét meghallgatni, ezért a
jelenlegi városvezetéssel és a képviselőkkel együtt lakossági fórumot szerveztek. A szülők
véleményét, aláírásokkal igazolva, felmérték. Valóban 670 általános iskolás diák mozgásáról,
egészséges életmódjáról beszélnek jelenleg, de ha a református iskola diákságát is beleveszi,
akkor közel 1200 gyerekről van szó. Orül annak. hogy a Jobboldali Osszetbgás. a FIDESZ és
talán a Jobbik helyi szervezete is úgy gondolja, hogy a két iskola közelségében kell a
munkacsamoknak vagy sportcsamoknak megépülnie.

A Hepp iskolában egyetlen tomaterem áll rendelkezésre a mindennapos tomaóra megtartására.
Orül annak, hogy a Bajza utcai épületben egy tomaszoba is kialakításra került, de az Csupán 60
gyerek mozgását szolgálja. Jelen vannak a képviselő-testület ülésén vezető társai, illetve a
testnevelő munkaközösség részéről egy kollegája, aki meg tudja erősíteni azt, hogy komoly
problémát okoz az intézményben a mozgás megvalósítása, a mindennapos testnevelési óra
megtartása.

Kérte a város lakóit, hogy ajövőt. az itjúságot nézzék. Személy szerint közel van már ahhoz a
korhoz, hogy elköszönjön a pályáról, mégis fontos kérdés ez a tomacsamok, mivel a következő
10-40 évre terveznek. A tornacsamok a délelőtt folyamán nagyonjó lenne a testnevelési órák
megtartására, délután pedig a sportegyesületek fogadnák azokat, akik szívesen mozognának.

Továbbra is nyitottak, és valamennyi helyi sportegyesülettel szeretnek és akarnak is
együttműködni. A tomatermüknekjelenleg egyszerre 3-4 osztály befogadását kell biztosítania,
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igy óriási erőfeszítést jelent a testnevelő tanároknak a szakszerü és minőségi munka elvégzése.

Örülne, ha az intézmény közelében épülne meg a csarnok. Reálisan kell, gondolkodjon, ezért
el kell fogadnia, hogy az önkormányzat nem tud 60 millió forintot fordítani az intézmény
közelségében megvalósuló sportcsarnok létesítésére. Kérte a jelenlévöket. mielőtt meghozzák
a döntést, gondolják át az általa elmondottakat.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Nem tudja, miért kellene egy 20 millió forintot érő
telket 60 millió forintért megvenni az önkormányzatnak? A tulajdonos ad a vételárból
valakinek, ha elintézi a vásárlást? Ha van egy értékbeeslés. ami 60 millió forintról szól, akkor
alkudhatnak, és a kialkudott összegért megvásárolhatják a telket. de e a Szent Pál soron lévő
ingatlant 20 millió forintra becsülte fe az értékbecslő. a tulajdonos mégis 60 millió forintért
akarja eladni.

A kiserdő területét rendbe kellene tenni. Jó lenne, ha a Körös parton lenne egy érintetlen terület,
amibe nem nyúlnának bele. A Fáv utcán van az aszfalt pálya, amit néha használnak. a tervrajz
ott van nála, ami szerint a terület egyik felén ízléses parkolók lennének kialakitva, a másik felén
pedig megépülne a tomacsamok, amit szépen meg lehet építeni. A kompromisszum lényege az
lenne, hogy amit a Fáy utcai lakók — oldja meg az önkormányzat a közlekedési problémákat az
utcán — kértek, teljesíteni tudják Úgy, hogy gyeptéglákkal az út mellett, a fák tövében
kialakítanák a parkolót, megmardna a liget. és egy fát sem vágnának ki. A zöldváros program
keretében az önkormányzat egy sétányt alakít ki, parkosítva lesz a terület. hogy le tudjanak ülni
az emberek. Izléses komplexumot hoznának létre.

Nem lehet a tomacsamokot a Sportpályán megépíteni, hiszen kizárják a gyerekeket belőle és
kidobnak az ablakon félmilliárd forintot.

Nem támogatja. hogy az önkormányzat egy 20 millió Forintot érö telket 60 millió forintért
Vegyen meg. Azt sem támogatja, hogy olyan helyre építsék meg a tomacsamokot. ami miatt a
ligetet veszélyeztetnék. mert ki kell vágni a fákat.

Dr. Seres István képviselő: Jelenleg ö a város legnépszerűbb képviselője. hiszen róla beszél a
legtöbb ember. mivel öt dicséri vagy öt szidja. A kislánya is a Hepp iskolába jár. mint ahogy
nagyon sokuk gyermeke is ott tanulnak. Ha a gyereke elmegy sportolni a város másik végére,
és vizesen ér vissza az iskolába. tüdögyulladást kaphat, aminek nagyon nem fog örülni.

Egy politikai Párt képviselője ebben a városban, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem
szavazza meg azt, hogy a Fáy utcán épüljön meg a tomacsarnok. Lelkiismereti okokból
benyújtotta lemondását mind a helyi elnökségről. mind pedig a Jobbik Magyarországért
Mozgalom párttagságáról. Így ajövőben nem tagja a pártnak.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Nem lesz több parkolóhely a Fáy utcán. mint most van, mivel
ajégpálya beépítésével parkolóhelyek szűnnek meg.
Orüljenek annak, hogy ezt a kieső parkolókat pótolni tudják. A tervek szerint a területen lesz
egy 50 x 70 m nagyságú autó.

Izsó Gábor polgármester: Csak a terület lesz akkora, az épület ennek töredéke lesz.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Sajnálja, hogy a Korona utcára vonatkozó javaslata már
feledésbe merült, pedig az egy jó kompromisszumos javaslat lett volna. Eredetileg befért volna

27



az épület, aztán szakmai véleménnyel alátámasztva azt mondták, nem elegendő a hely az épület
számára.

A határozati javaslat arról szól, hogy tartalékterületként megnevezik a Sportpályát, mint
lehetséges helyszínt. Ez azért szól Így, hogy ha véletlenül nem engednék Budapesten, hogy a
Fáy utcán épüljön meg a tomacsamok, akkor a Spodpályán épÍttetik meg, ezért kérte, hogyne
mondják azt, hogy a Sportpálya területe alkalmatlan erre. A határozati javaslatban azért szerepel
a Sportpálya tartalék területként megnevezve, mert komolyan meg akarják építtetni a
tomacsamokot valahol. Azt nem érti, ha ennyi kétség van. mert egyfelől a lakosság tiltakozik.
másfelől nem is biztos. houy engedélyezik Budapesten azt. hogy a Fúy utcára épitsék meg a
tornacsamokot. akkor miért nem egy helyszín szerepel a határozati javaslatban? Be kellene
látni, hogy nem tudják máshol megépíteni a tomacsamokot csak a Sportpályán. Biztos abban,
hogy nem támogatja a képviselő-testület azt a javaslatát, amely szerint a tomacsamokot a
Sponpályán épitsék meg és a határozati javaslatban is csak ezt az egy helyszínt jelöljék meg.

Rendkívül erős érv ás számít a döntéshozatalnál. hogy az iskolába járó gyerekek tornáztatási
lehetőségein sokat fog segíteni egy Új tomaterem létesítése. A mostani sajátságos helyzet az,
hoyjó döntést, amivel mindenki egyetértene, nem tudnak hozni.

Az a javaslata, hogy egyedül a Sportpályát jelöljék meg lehetséges helyszínként, mert
valószínűleg Úgyis ez lesz a vége. Mind a I képviselő egyetért azzal. hogy a tornacsamokot
meg kell építtetni.

Szereptévesztésben vannak, a lakosságot nem kérdezték meg, vagy ha igen, akkor nem volt
fontos a véleményük. Ezzel nem ért egyet. Amikor felvetődött, hogy a Szent Pál soron kellene
telket vásárolni, már akkor egy zavaró akciónak tekintette. Nyilvánvaló volt, hogy lakossági
pénzből nemjön össze a vételár. Felbérelték az egyik kollegájukat, hogy tegyen ilyen javaslatot,
ami szégyen. Az önkormányzatnak sincs elég pénze. Véleménye szerint most már csak rossz
döntést tudnak hozni. Az előterjesztésre került változatot nem támogatja, már csak azért sem,
mert az sem volt Fontos. hogy minden képviselőt szabályosan kiértesítsenek a soron kívüli
bizottsági ülésről.

Kálmán Tibor alpolgármester: Az önkormányzat feladata területátadással eldönteni, hogy,
hogy milyen területeket javasol a megépítendő tornaterem helyszínéül. A múlt héten kapott új
információ alapján maximum 170 néző befogadására lesz alkalmas az épület, így nem
beszélhetnek tornacsarnokról, arénáról. stb., hanem egy jól használható, a mindennapos
testnevelési órára is használatos tornateremről van Szó. A helyszínről dönteni kell. Bármilyen
TOP-os vagy egyéb beruházást vesznek alapul, nem hiszi, hogy azok először megvalósulnak és
majd a közbeszerzés után megkérik a nyertes pályázót arra, hogy vegyen 60 millió forintért
telket az önkormányzatnak. amire még további 20 millió forintokat költeni ahhoz, hogy
alkalmas legyen a tornacsamok megépítésére.

A Szent Pál soron a ..Vicát” is arrébb kellene tenni ahhoz. hogy megfelelö módon lehessen
megközelíteni az épületet. illetve a parkolókat. Sőt a Szent Pál soron lévő ingatlan területe nem
is elegendő. ezért a mellette lévő területből is vásárolni kellene.

A megépítendő létesítmény tomaterem lesz. és maximum utánpótlás mérkőzések
megrendezésére lesz alkalmas. em lesz megfelelő nagy koncertek. hangversenyek és
fesztiválok megtartására az az épület. Több pályázat is beadás alatt van, ami arról szól, hogy
rendezzék az Elővíz- csatorna teljes hosszát, többek között a Fáy utcát is. Mucsi András
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képviselő elmondta, hogy kialakításra kerülne egy sétány. egy 1000 méteres futófolyosó,
lennének pihenőpadok. és a piac rendbe tétele is szerepel a tervek között. A helyszín pedig a
mostani jégpálya területe lenne, ami sem ajátszóteret, sem pedig a piac területét nem érinti.

Mucsi András képviselö: Dr. Gosztolya Ferenc képviselő javaslata, hogy a tornacsamok a
Sportpályán épüljön meg. Arról szól a határozati javaslat, hogy az önkormányzat két helyszínt
jelöl meg a tomacsamok megépítésére, amit megküld Budapest számára. Egyik helyszín a Fáy
utca kompromisszumos változata, mert visszaléptek attól, hogy a Csók hídnál épüljön meg a
tornacsarnok. így ott a zöld övezet megmarad. A másik lehetőség a helyszínre a Sportpálya
területe.

Budapesten majd eldöntik, hogy melyik helyszínt fogadják el. Kérdés, hogy mit kezdenek a
Sportpályán egy tornateremmeL amikor km távolságra van töle az érintett iskola. Hogyan
szervezik meg például a református iskolában a testnevelés órát. amikor nem lehet két
testnevelés órát egymás után megtartani, csak akkor, ha az uszodába mennek? Az utaztatást
hogy oldják meg? Nem győzik megfizetni az utaztatás költségét majd. Két-három busznak
kellene ingáznia ahhoz. hogy a gyerekek időben kijussanak. legyen idejük átöltözni. majd
visszaémi az iskolába. Lesz egy üres tomacsarnok, amit nem tudnak kihasználni, ha azt a
Sportpályán építik meg. Esetleg délutánonként lehet edzéseket szervezni oda. Az állam dőnti
cl, hogy a két helyszín közül melyiket támogatja. Szomorú lenne, ha a város szélére tennék ki
a tornacsarnokot. ami elsősorban a Hepp iskolát szolgálja ki.

Rácz Attila képviselő: Érzékelhető. hogy a Jobboldali Összefogás képviselőt már döntést
hoztak. Sajnálja, hogy a kézilabda munkacsarnokon keresztül magyaráznak tornatermekről.
Megértette, hogy miröl van szó, nyilvánvalóan a döntés megszületett, amit rá kell erőltetni a
lakosságra és a képviselökre is. Az önkormányzat területvásárlása lenne a Legjobb megoldás.
Fizikailag az a legjobb helyszín. amelyik az iskolához a legközelebb esik. ezt az igazgató
asszony is alá tudja támasztani. Az a lényeg. hogy a tornacsarnok ott épüljön meg. ahol arra
szükség van. A pályázó kiírása kézilabdások munkacsarnokára írta ki a pályázatot. Ez lesz az
alapvető Funkciója a csarnoknak. Az csak ráadás, hogy igyekszenek a délelőtti időszakban is
megtölteni a tomacsarnokot. Elhangzott, hogy a református iskolának is szüksége van
tomacsamokra, azonban Úgy gondolja. hogy 6k meg tudják oldani saját területükön is ezt a
kérdést. Nem kell a két intézmény közé pozícionálni ezt a létesítményt, mert amelyik
mindegyiktől távol van, semmire nem jó. A Hepp iskola mellé kell megépíteni. Az
önkormányzatnak volt olyan lehetősége. amellyel az általa szándékolt területre jogokat tudott
szerezni. Nem tudja, hogy ez a mostani időszakban mennyire lehetséges és járható út-e. Az
önkormányzat korábban magántulajdonban lévő területekre Fejlesztési lehetőségeket
fogalmazott meg és eljárt annak érdekében. hogy a tulajdonába kerüljön az adott terület.

Izsó Gábor polgármester: Kérdése dr. Gosztolya Ferenc képviselőhöz: módosító javaslatként
fogalmazta meg azt ajavaslatát. amely szerint a határozati javaslatban lehetséges helyszinként
csak egy területet szerepeltessen az önkormányzat?

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Átgondolja még ezt a kérdést. Korábban arról volt szó, hogy
akár 1000 néző is befér az építendő létesítménybe. De hallotta már azt is. hogy 400 fő
befogadására lesz alkalmas az épület, most pedig alpolgármester Úr szerint 170 Fő fér be a
tomacsamokba. A mostani elképzelés az eredeti tervnek megfelelő, csak odébb tolták a
problémát 200 méterrel, amit be lehet tudni a városvezetés érdemének. Az, hogy kisebb lesz a
csarnok, így kevesebb létszám befogadására lesz alkalmas az épület, nem rajtuk múlott, hanem
Budapesten döntöttek így a forráshiány miatt.
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Kérdése Izsó Gábor polgármesterhez: fenntartja azt a javaslatot, hogy legyen tartalék terület
megnevezve lehetséges helyszínként? A tartalék terület azért szerepel lehetséges helyszínként,
mert alkalmas lehet a tomacsamok helyszínének? Ha a Fáy utcán nem építhetik meg a
tomacsamokot, akkor megépítik azt a Sportpályán?

Egy helyszín mellett tenné le a voksát. Jelenleg kényszerhelyzetben vannak, mert nem
várhatnak tovább a döntéssel. A realitás a Sportpálya területe mellett szól, így nem támogatja a
jelenlegi elképzelést.

Kérdése a polgármester ár felé: a Sportpálya területe alkalmas helyszín lenne a tomacsamok
megépítésére, vagy sem?

Izsó Gábor polgármester: Meg fogja szavaztatni ezt a kérdést. A nagy legelő is alkalmas lehet.
Terület mindenütt van, csak nem mindegy. hogy egyik helyről a másikra 2-3 km-t, vagy 100
métert kell-e gyalogolniuk a gyerekeknek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Tudomása szerint nincs idő, dönteni kell. Hosszú
hónapok óta vajúdnak ezen a kérdésen. Eltelt ez a tanév és nagyon nehezen oldották meg a
testnevelési óráikat. Orülne, ha nem telnének cl újabb évek, mire rendeződik ez a probléma.
Bízik abban, hogy a tomacsamok vagy kézilabda munkacsamok létrejön. Igénybe veszik akkor
is, ha a Sportpályán épül meg, de a technikai akadály nagymértékben befolyásolja majd ezt a
helyzetet. Bizottsági elnökként fontosnak tartja a református iskola helyzetét is.

Izsó Gábor polgármester: Kérdése dr. Gosztolya Ferenc képviselőhöz: módosító javaslatnak
szánta az egy helyszínre vonatkozó javaslatát vagy sem.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Igen, módosító javaslatnak szánta. Véleménye szerint, ha a
testületi többség elutasítaná az előterjesztést - amire nem lát esélyt -‚ akkor nem maradna más
lehetőség, csak az, hogy a Sportpályát jelöljék meg a tomacsamok helyszínéül. A képviselők
többsége azt mondja, hogy kell a Sportpálya, mint tartalék helyszín, mert ha nincs más
lehetőség, ott építik meg a tomacsamok. Ezt a kérdést cl kell dönteni. Ossze kell vetni az iskolai
érdekeket, a diákok tomatermi igényének érdekét és a lakosság érdekeit. Ha meglesz a testületi
döntés, akkor azt el kell fogadni, mert nincs más. Egyelöre még sem tesz módosító javaslatot,
azonban az előterjesztést ajelenlegi formában nem fogadja el.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a kiegészítésként kiküldött előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazás elő/l megállapította. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: iljő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéyviselóttestületé,,ek
275/2017. (VI. 29.) határozata:

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 63/2016.
(III. 24.) Számú é5 146/2016. (IV. 28.) számú határozatait.
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség által
építendő munkacsamok építését támogatja, fő helyszínnek a Békés. Fáy utcai 2290 hrsz
ú terület K-23 besorolású északi részének megosztásával létrejövő mintegy 6.000 m2
területet az építkezéshez biztosítja.

3. békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség által
építendő munkacsarnok építését támogatja. tartalék helvszínnek a Békés. Szarvasi utcai
3917/l hrsz-ú Sporttelep megosztásával létrejövő mintegy 5.400 m2 területet az
építkezéséhez biztosítja.

4. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete a fejlesztéssel érintett Békés, Fáy
utcai 2290 hrsz-ú terület megosztásával létrejövő mintegy 6.000 m2. illetve a Békés,
Szan’asi utcai 3917/l hrsz-ú Spomelep megosztásával létrejövő mintegy 5.400 m2
ingatlant — a BMSK Beruházási. Műszaki Fejlesztési. Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság előzetes megfelelősségröl szóló
véleményét követően — az álLam számára ingyenesen tulajdonba adja.

5. Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges intézkedés meghozatalára.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

(Di’. Sere.v 1sf i’án képviselő elhagiw c iárgi’alóteruzeí. A képrtselő—wsíülei /éLCáI?ZCU lofőj.

Napirend tár2va: A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/1998. (Ill. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása

Írásos tájékoztató csatolva ajegrzőkönvvhöz űz Mötv. 42. (7) pontja ás az 50. W alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság ügyrendi vitára alkalmasnak találta az előterjesztést.

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

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta
a rendelet módosítás elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás dőlt inegállapítoita, IuJg3 Cl 5.W VUCLVJ7C(l jeknlevo képviselők száma: lOfő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal az alábbi rendelet
módosítását elfogadta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

20/20 17. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
A HELYI JELENTÓSEGU TERMÉSZETI ERTÉKEK

VEDELMEROL szóló
4/1998. (III. 27.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában
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kapott íclhatalmazás alapján, Magyarország helyi őnkormányzatairól szóló 201 L. évi
CLXXXIX. törvény 8. (2) bekezdésében meghatározott feludatkörében elján’a a
következőket rendeli el:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti
értékek védelméről szóló 4/1998. (Ill. 27.) önkormányzati rendelet I. sz melléklet II.
fejezetének 3. pontjából törli a 2290 helyrajzi számú területet.

2. E Rendelet a kihirdetését követö napon lép hatályba. és az azt követő napon hatályát
veszti.

Békés. 2017. június 20.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyzö

A rendelet kihirdetésre került: 2017. Június hó 30. napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Napirend tár2va: Településrendezési eszközök módosítása

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz az Möt; 42. (7) pontja ás az 50. alapján.
Balázs László képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalt
és többségi szavazással el fogadásra javasolta a határozati javaslatot.

Izsó Gábor alpolgármester: Azért kell elfogadni ezt a módosítást, hogy az önkormányzat
megfeleljen a helyi szabályozásoknak ahhoz, hogy a tomacsamokot megépíthessék.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A döntés a kézilabda munkacsarnokkal összefügg. mivel. ha
azt a testületi döntést az önkormányzat végre kívánja hajtani. akkor gondoskodni kell a
rendezési terv módosításáról is. Fájó szívvel ugyan. de megszavazza ezt a módosítást.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat.

Szavazás elő/i megállapítomi. hogL ci szczvccásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormány;ata Képviselő-testületének
276/2017. (VI. 29.) határozata:

I. Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a településrendezési eszközeit a 2290
és 3917/l hrsz. területeken, hogy a K-23, illetve a K-2 építési övezet megosztásával
létrejövő új területen kézilabda munkacsamok elhelyezhető legyen.
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11. Békés Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő településrendezési eszközök
módosításának folyamatai és eljárása során az alábbi partnerségi egyeztetési eljárást
állapítja meg:

I. A partnerek meghatározása
A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvöképes nagykorú természetes
személy, aki Békés város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, és ezt lakcímet igazoló hatósági igazolványának bemutatásával igazolja,
b) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú személy, jogi
személy, akinek javára Békés város közigazgatási területén jogot jegyeztek be az ingatlan
nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolja, vagy
Békés város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkezik,
c) a településrendezési döntés hatásaival érintett civil szervezetek,
d) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyeknek működése vagy
tevékenysége a település közigazgatási területére terjed ki
e) azon környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek,
amelyeknek működése vagy tevékenysége a település közigazgatási területére terjed ki

a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek
2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
a). Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása — a Korm. rendelet
szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében — önkormányzati hirdetőfelületen, a
Városházi Krónika és a www.bekesvaros.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
lakossági fórum keretén belül szóban történik.
b). Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása — a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató
keretében — önkormányzati hirdetőfelületen. a Városházi Krónikában és a
www.bekesvaros.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén
belül szóban történik.
A hirdetménynek — előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
- a Korm. rendelet 37. (3) bekezdésében foglaltakat,
- a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
- a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.
A hirdetménynek — munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
- az elkészült dokumentumot,
- a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
- a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.
c) A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Békés Város Onkormányzatának
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.)
önkormányzati rendelete 23. *-ában foglalt szabályozás az irányadó.

3. A javaslatok. vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja
a). A közzétett hirdetmény alapján, valamint a lakossági fórumot követően a partnerek a
tájékoztatóban meghatározott, a Korm. rendelet 29/A. (4) bekezdése szerinti határidőig
írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
- papíralapon a Polgármesternek címezve, a Polgármester Hivatal címére — 5630 Békés,
Petőfi S. u. 2., - történő megküldéssel, vagy
- elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.
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A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő
elteltét követően továbbítja a fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz
készítésével megbízott tervezőnek.
A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét — a tervezési
szerzödésben megállapított határidöben - megküldi az önkormányzat részére, a
Polgármesternek címezve.
A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények. javaslatok elfogadására vonatkozó
döntés-tervezetet készít.
b) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy cl nem fogadásáról, az cl nem
fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt.
A beérkezett véleményeket javaslatokat a főépítész a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.
A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és
javaslatokat. továbbá ezek indoklását a föépitész összesíti és nyilvántartja.
A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:
- a véleményező. javaslattevő nevét. továbbá lakhelyét, székhelyét. vagy telephelvét.
- a vélemény. javaslat rövid tartalmát.
- annak megjelölését. hogy a vélemény.javaslat előzetes Vagy munkaközi tájékoztatás során
érkezett-e,
- a beérkezett véleményekre. javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén
ennek indokát,
- a véleményt.javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy
a Polgármester döntésének megjelölését
A dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok
szerint. az ott meghatározott határidőig kell őrizni.
4. Az elfoadott koncepció. stratéaia. kézikönyv. településképi rendelet és
településfejlesztési eszköz nvilvánossátát biztosító intézkedések
a) A Polgármester — a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján - gondoskodik
az elfogadott koncepció. stratégia. kézikönyv, településképi rendelet és teíepülésrendezési
eszköz elfogadást követö 15 napon belüli közzétételéről. a www.bekesvaros.hu honlapon.
b) Az elfogadott koncepcióróL stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Komt rendelet
30. * (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépitész útján
gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Pap Adám föépítész

A lakosság szót kért íz 13. napirendi ponnal kapcsolatban.

Izsó Gábor polgármester: A napirendi pont tárgyalását már lezárta. mivel az előterjesztésben
foglaltakat a képviselő-testület megszavazta. Tekintettel arra, hogy a kereskedelmi televízió
most érkezett meg, és a lakosság nyilván azért hívta ide. mert szeretnék elmondani az
álláspontjukat. ezért megadja a lehetőséget egy főnek arra. hogy 5 percben elmondja a
véleményüket. Ez azonban a döntést már nem befolyásolja. A felvetésre nem kíván reagálni.
Lesz lakossági fórum még ebben a témában.

Száva János Fáy utcai lakos: Örül annak, hogy Barkász Sándor képviselőt megismerhette, aki
a körzetük képviselője, mert 2016 április 30-a óta próbált vele beszélni, azonban az állítólagos
személyi titkára nem továbbította ezt a megkeresést, Így nem tudta elérni a képviselő urat.

Izsó Gábor képviselő: A kézilabda munkacsarnok helyszínének megválasztása a téma, így
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kérte, hogy erről beszéljen. Ha Barkász képviselő urat szeretné megszólítani, van rá lehetőség.
de kérte, hogy azt ne most tegye meg.

Barkász Sándor képviselő: Az ülésteremben vannak jelen olyan személyek, akik keresték és
meg k találták. Senki elől nem zárkózik cl. Ha szeretne vele beszélni. rendelkezésre áll.

Száva János Fáy utcai lakos: Több Új információt is kapott Jelen testületi ülésen. Úgy Látja,
hogy az utolsó másodpercben van a testület a döntést illetöen. miközben 1,5 éve zajlik a
folyamat. Kérdése: miért nem hívták össze a lakosságot korábban? Egy lakossági fórum volt,
de az semmi nem volt. A jelenlévő emberek nem flatalok. nyugdíj tlött vannak jóval. mint
maga is. Meg kell érteni őket. hogy nem nézikjó szemmel. hogy a sportcsarnok. vagy ki tudja

arra a területre épüljön. ahol ők a mindennapjaikat élik.

Izsó Gábor polgármester: Nem tudták maguk sem, hogy milyen nagyságú lehet a tomacsarnok,
és az első hivatalos dokumentumok a méretekről, a különböző lehetőségekről tegnap előtt
érkeztek meg. Megszületett a kormánydöntés. felállítottak egy sorrendet. amiben Békés az első
helyen szerepel. Ha a képviselő-testület jelen ülésén nem dönt, akkor lecsúszik az utolsó helyre.
de akár ki is maradhat a lehetöségből. Az igaz, hogy a testület kényszerhelyzetben van, de ez
nem jelenti azt, hogy kapkodnának. Budapeströl eljönnek szakemberek. akik majd megnézik a
területet. és eldöntik, melyik helyszínt tartják alkalmasnak a tornacsamok megépítésére.

Száva János Fáy utcai lakos: Információi szerint már a délelötti Pénzügyi Bizottság ülésén
eldöntötték a kérdést. és csak a Fáy utcai jöhet számításba lehetséges helyszínként.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Most testületi ülésen dőlt el a dolog.

Izsó Gábor polgármester: A képviselö-testület hozta meg a döntést. igy ez a kérdés most dőlt
el.

Szilva János Fáv utcai lakos: Nem érti. hogy miért nem lehetett ezt megbeszélni a Fáy utcai
lakókkal? Ok is emberek. és értenek a szóból. Utolsó pillanatig kételyek között hagyták a
lakókat. Jelenleg 240 ember nevében beszél. és az ő véleményüket tolmácsolja. Kálmán Tibor
alpolgármester elmondta az új fejleményeket, Így most ismét más színben látják ezt a kérdést.
Nem láttak terveket. nem tudják ki a kivitelezö.

Izsó Gábor polgármester: Ezt még az önkormányzat sem tudja. mert van egy folyamat.

Száva János Fáy utcai lakos: Ez a probléma. Akkor miért szavaz a képviselő-testület, ha azt
sem tudja, miről szavaz?

Izsó Gábor polgármester: A testület a lehetséges helyszínekről szavazott a mostani ülésén.

Száva János Fáy utcai lakos: Az iskola és a gimnázium közelsége miatt akarják a Fáy utcára
építeni a tomacsamokot. Lemérte, hogy 15 perc alatt el lehet érni a református gimnáziumtól
arra a helyre, ahol lenne a tornacsamok. A tervező alagút építésében is gondolkodik?

Izsó Gábor polgármester: Nem alagútban gondolkodnak, hanem a Leánykollégiumon keresztül
lehet utat kialakítani.
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Száva János Fáy utcai lakos: Az a probléma. hogy a lakosokat senki nem kérdezte meg.
Megmutatta egy neves gyulai tervező barátjának. hogy hol kívánja Békés Város
Onkormányzata megépíteni a tomacsamokot, és azt mondta. hogy vicc, hogy a Fáy utcára
akarják megépíteni.

Izsó Gábor polgármester: Az nem igaz, hogy nem kérdezték meg a lakosságot, mert volt
lakossági Fórum. és megkérdezték a véleményüket. Tisztában vannak azzal, hogy a Fáy utcai
lakók nem értenek egyet azzal. hogy a tornacsamok az 6 területükre épüljön. hiszen az a
megszokotlól eltérő. és félnek attól. hogy az ingatlanuk kevesebbet ér majd. A Város
többségének - iskolának, a lakosságnak - érdekeit ílgyelembe véve a Fáy utcai terület a legjobb
helyszín a tomacsamok megépítésére.

Száva János Fáy utcai lakos: Nem szabad hazugságokat írni az újságba. Az önkormányzat
tegnap kiadott egy nyilatkozatot „Ideális helyszín a tornaterem megépítésére”, és abban az
a’ábbiakat írták le: „Eredményes konzultációk után, a lakosoktól érkezett jelzéseket és
javaslatokat értékelve, megfontolva, és jórészt megfogadva, módosította az Új tornaterem
eredeti helyszínét az önkormányzat.” Kivel beszéltek?

Izsó Gábor polgármester: Az egész várossal konzultáltak az ügyben, és nem csak a Fáy utcai
lakókkal. Többször elhangzott, hogy az önkormányzat vásárolja meg a Szent Pál soron lévő
telket. Meghirdették ezt a lehetőséget, gyűjtést szerveztek és összesen 600 valahány ezer forint
jött össze, amiből saját maga 500 ezer forintot adott be. Az aktivitás miatt mondta el ezt a példát,
mert ebből látható mennyire érdekli ez a téma az embereket. A Fáy utcai lakóknak érdeke lett
volna, hogy az ügy mögé álljanak és pénzt gyűjtsenek erre a célra, még sem tették.

Száva János Fáy utcai lakos: Nem ők a városvezetők, hiszen többségük nyugdíjas, 70-80 ezer
forint jövedelemmel rendelkeznek. Vannak a testületben vállalkozók, akik támogathatták volna
ezt az ügyet.
Kérdése Deákné Domonkos Julianna igazgatóhoz: A Hepp Ferenc iskola területén van-e olyan,
hely. ahová még egy tomatermet Fel tudnának építeni? A gyulai tervezővel megnézték az Iskola
területét is. Kell az iskola előtt akkora parkoló, mint amekkora most van? Gyulán van olyan
iskola (legalább hatról tud), ahol nincs parkoló kialakítva az iskola elött.

Deákné Domonkos Julianna képviselö. bizottsági elnök: Sajnos nincs olyan hely. ahová Fel
tudnának még egy tomatermet építeni. Ajelenlegi tomaterem mellett sincs hely, hisz sportudvar
van az épületben.

Az intézmény előtt lévő külső parkolóra szükség van. Érdemes lenne reggelente elmenni és
megnézni milyen a helyzet, amikor a szülök hozzák a gyerekeket az iskolába. A ballagások
alkalmával nem csak a parkoló. és a mellette lévő fZildút telik meg. hanem gyakran terelni kell
a forgalmat a piaci téri parkolóig.

A Szent Pál soron lévő telek akkora terhet ró az önkormányzat költségvetésére. hogy az
intézmény nem várhatja el, hogy a város ekkora kiadással terhelje meg a költségvetését. Fontos,
hogy egy tornaterem megépüljön a közelben, de nem olyan áron, hogy az a városnak 60 vagy
még ennél is több milliójába kerüljön.

A sportudvaron belüli területre szüksége van a 670 gyereknek, mivel annak egy része a
sportudvar, másik része a lelátót jelenti. Nagyon kevés zöldterület van az intézményben, amihez
ragaszkodnak is. Ugy látja, hogy az iskola épületén, kerítésen belül nincs lehetőség bővítésre.
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Minden változtatáshoz szükség van a fenntartó beleegyezésére.

A jelenlegi tornaterem megépítésére van egy forrás, amiből fel tudják építeni a tornacsarnokot
és nem az önkormányzat költségvetését terheli.

Izsó Gábor polgármester: Nyilván, ha szavazásra bocsátaná a jelenlévők számára. hogy
szeretnék-e. ha a tomaterem a Fáy utcán épülne meg. akkor nemmel szavaznának. De, ha
megszavaztatná a Fiepp Ferenc általános Iskola tanárait és diákjait, akkor ők biztosan
támogatnák a javaslatot. Nem lehet ezt a kérdést egy szűk kisebbséggel eldönteni.

Ezen kívül kb. 300 millió forint értékű fejlesztés történik a Fáy utcára, mert lesz zöldítés.
futópálya. felnőujátszótér. az egész piac külső részének rendbe tétele (erre 128 millió forintot
fordítanak). igy kulturáltabb lesz az egész terület. Az aszfalttól a Cseresznye utca irányában
lévő terület teljes egészében megújul. Lesznek plusz parkolók Is.

Tekintette] arra, hogy kisebb lesz az építmény, az aszfaltos részre helyezik cl azt, nem kel! fát
kivágni vagy csak minimálisat, kérte, hogy kössenek kompromisszumot. Uj területről van szó,
az eredeti terv, elképzelés egészen más volt.

Száva János Fáy utcai lakos: Mucsi képviselő úgy nyilatkozott, hogy nem engedi kivágni a
fákat a ligetnél. Kérdése, hogy akkor a Csók hídnál miért engedné kivágni azokat?

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Soha nem támogatott olyan javaslatot, amelyikben
fakivágás szerepelt.

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte az elmondottakat, és kérte, hogy zárják le ezt a vitát.

Száva János Fáy utcai lakos: Megköszönte polgármester úrnak azt a megjegyzését, amit a
Feleségének tett, amikor azt mondta, hogy nem lakossági fórum lesz. Ok sem lakossági fórumra
jöttek. hanem képviselő-testületi ülésre. Egy polgármester ilyet nem mondhat, ezért sértve érzi
magát.

Izsó Gábor polgármester: Ez igy is van, ez most itt nem lakossági fórum. Azért mondta azt,
hogy nem lakossági fórum lesz. mert tudomására jutott az egyik képviselőtöl. hogy volt. aki
azzal kampányolt. hogy lakossági fórum lesz a Városházán a kézilabda munkacsamok ügyében.
Ez terjedt el a Fáy utcában. Ezért mondta azt, hogy nem lakossági fórum lesz.

Száva János Fáy utcai lakos: Azt mondták az RTL Klubon. hogy a Magyar Kézilabda
Szövetség építi Békésen a tornacsamokot.

Kálmán Tibor alpolgármester: A Magyar Kézilabda Szövetség állította fel azt a sorrendet.
amit a Kormányhatározat is tartalmaz. A Magyar Közlönyben jelent meg, hogy a Kézilabda
Szövetség javaslatára a Magyar Allam építi meg az említett 7db arénát és a 14db (vagy 7 db)
munkacsamokot az ország területén. Ebben Békés az első helyen szerepel. A Kézilabda
Szövetség javaslatot tett, amire az állami költségvetésben van is fedezet, és a Kormányhatározat
meg is nevezi, hogy 4,5 milliárd forint erejéig, épületenként maximum nettó 500 millió forintig
építi meg ezeket a létesítményeket.

Száva János Fáy utcai lakos: Az egyik anyagban az szerepel, hogy a Magyar Kézilabda
Szövetség építi meg a létesítményt. Felolvasta az erről szóló dokumentumot.
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Kálmán Tibor alpolgármester: Kimaradt az anyagból, hogy a Kézilabda Szövetség javaslatára
az állam építi meg a tornacsarnokot. A tévedésén elnézést kér.

Puskás Károly tanár: 36 éve dolgozik a Hepp iskolában. 1981-ben került Békés városába. Ezt
a kérdést a közel 700 gyerek oldaláról közelíti meg. Végigment és végigmérte a helyszínek
közötti távolságot. Jelenleg 30 x 50 méteres csarnokról beszélnek.

A jelenlegi helyzet, hogy 5 osztály van egyszerre jelen a tornateremben. Embertelen
körülmények uralkodnak a testnevelési órákon. Két darab 4 x 4 méteres öltözőjük van, ahol 50
gyerek öltözik M. A tornateremben egyszerre 5 tanulócsoport vanjelen 100 gyerekkel. Orülnek,
hajó idő van, meri ki lehet menni az udvarra, de akkor is nagyon nehezen tudják elhelyezni a
gyerekeket. Kitaláltak már mindent, a ping-pongozástól, a dupla órás biciklizésig.
Kiment és megmérte a távolságot a Csók hídtól a tervezett helyszínig. A terület 33 méter Úgy,
hogy a futópálya megmarad, a Fáy utcai aszfalt széléig, ha onnan levesznek 3 métert, akkor is
befér a 30 méteres csarnok. Az a Fáy utcai terület a jégpálya felé csak nyílik.

Békéscsabán a Belvárosi iskola és uszoda a lakótelep közepén helyezkedik cl. A Lencsési út
közepén található a Szabó Pál téri iskola és a József Attila lakótelepi iskola is. Senkit nem zavar.
A Szegedi Pick Szeged Csarnok 3 ezerrel emberrel tombolva a tízemeletes házak közepére van
bezsúfolva. A kecskeméti Lánchíd utcai iskola a tízemeletes és négyemeletes házak közőtt
helyezkedik cl. miközben délelött gyerekek. délután pedig egyesületek használják.

Addig jó egy városnak. amíg gyerekzsivajt hall a környéken. Nem érti, miért nem tudják
elfogadni ezt a lehetőséget. miközben a saját gyerekeik, unokáik használják a tornacsamokot.
mert mozogni akarnak és zajjal járnak. Toleránsnak kell lennie mindenkinek a saját gyerekével,
unokájával szemben. Vannak olyan jobb adottságú városok, ahol iskolák épülnek. Békésen
örüljenek annak, hogy még vannak gyerekek. Orülne, ha megépülne a tornacsarnok, mert a
Hepp iskola gondja megoldódna a testnevelési órák tekintetében.

Nem ért egyet azzal, hogy a Sportpályán épüljön meg a tornacsarnok. Kiment és megmérte a
területet. Van három tiives pálya Békésen. Azért nem lennejó odaépíteni a sportcsarnokot, mert
kint már van egy sportcsarnok, és ha még egyet odaépítenek, üresen fog állni legalábbl4 óráig.
Elveszi a hármas mpálya egy részét és elviszi ajelenlegi kettes pálya sarkát. Ez azt jelenti, hogy
le kell szedni a három Wves pályából kettőt. A megyében őt olyan futball egyesület van, ahol
három fúves pálya van, ezért ez nagyon nagy dolog, hogy Békésen három rúves pálya van Ha
ideépítik a csarnokot, akkor ez megszűnik.

Olyan helyen kell megépíteni a tornacsarnokot. ahová a gyerek 15 perc alatt ki tud sétálni, mivel
45 perces óráik vannak. Ez a terem is osztható lenne három helyre, ami még mindig nem teljes
megoldást jelent. de legalább lenne lehetőségük arra. hogy télen. rossz időben. esőben valahová
átmenjenek. Jónak találja azt a megoldást, hogy a csarnok Úgy épülne meg. hogy 3 méterrel
túlhúznák az oldalát a Körös felé, és az oldalfalakra fel lennének rakva szögek, és oldalt padok.
Arról is szá van. hogy 120 cm széles és 800 méteres futókör lenne a két híd között. és bárki
igénybe vehetné ezt a területet. Lepakolhatná a ruháját. mert védett területről van szó. Esőben
is cl lehetne indulni a rekortánon futni.

Gyulán előrehaladott lépéseket tettek a három város közötti kajak turizmus irányába. A
Csabagyöngye Kulturális Központtal szemben kész vannak a hajólerakók, és a mozdony alatt
vannak tároló helyek, ahol be lehet rakni a hajókat. Szépen lehetne előrelépni Békésen is, ha
megvalósul ez a beruházás.
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Napirend tár2va:

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a hozzászólást. Sikerült kicsit árnyalni a képet, mert
most már látható, hogy kisebb csarnok épülne az aszfalt pályára, több fejlesztés is
megvalósulhatna. Kérte a lakókat, kössenek kompromisszumot az elhangzott érvekre és a
változtatásokra tekintettel. Az önkonTiányzatnak döntést kell hoznia rövid- és hosszú távon is,
a város jelenét és jövőjét is meghatározóan.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, ezért a napirendi pont tárgyalását lezártnak
nyilvánította és szünetet rendelt el.

SZÜNET

__________________

Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása (Dr. Seres
István önálló képviselő indítványa)

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 42.,9 (7) pontja és az 50. alapján.

Izsó Gábor polgánnester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta
a kiegészítésben szereplő határozati javaslatban foglaltakat.

Szavazás elől; megállapholla. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, I nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
277/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Seres István képviselő Úr önálló
képviselői indítványát az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására
nem támogatja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Naoirend tárgya: Tájékoztató a BKSZ Kit, a BKSZ PLUSZ Nonprot5t Kit és a Békés
Ferment Kit átadás-átvételi elj árásáról

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja és az 50. alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság ülését ő vezette, és a bizottság
5 igen szavazattal, I tartózkodással a tájékoztatót elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta
a határozati javaslatot.

Szcn’azás elő/i megállapílolia. hogy cm szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkor,nánrzata Képviselő-testületének
278/201 7. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BKSZ Kit. a BKSZ Plusz Nonprofit
Kit és a Békés-Ferment Kit átadás-átvételi eljárásúról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: [zsó Gábor polgánTiester

Napirend tárva: A BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. üzletrész átruházása és egyszemélyes
Kü.-vé alakítása

írásos tájékoztató csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 42.9 (7) pontja ás az 50. alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolta a képviselö-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatokat.

S:ava:c’m don megáIlcipiiona. hogL G .v:c,vazósnól jelenlévő képviselők száizza: I OJÖ

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
279/201 7. (VI. 29.) határozata:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Úgy határoz, hogy 100.000 Ft
névértéken megvásárolja Ujkígyós Város Onkonnányzatának a BKSZ Plusz Nonprofit
Kit-ben lévő 2. 78 %-os üzletrészét.

2. Felhatalmazza polgármesterét a tulajdonrész megvásárlásával kapcsolatos
intézkedéseket megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

3. Az üzletrész megvásárláshoz szükséges forrást a város 2017. évi költségvetése
működési céltartalék terhére kell biztosítani.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi

határozatot hozta:

Békés Város Önkor,náni’zata Képviselő-testületének
280/2017. (VI. 29.) határozata:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 100.000 Ft
névértéken megvásárolja Csabaszabadi Község Onkormányzatának a BKSZ Plusz
Nonprofit Kit-ben lévő 2, 78 %-os üzletrészét.
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2. Felhatalmazza polgármesterét a tulajdonrész megvásárlásával kapcsolatos
intézkedéseket megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

3. Az üzletrész megvásárláshoz szükséges forrást a Város 2017. évi költségvetése
működési céhartalék terhére kell biztosítani.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

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

Békés Város Önkormá,;vzata Képviselő—testületének
281/2017. (II. 29.) határozata:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületet megállapítja, hogy a BKSZ Plusz
Nonprofit Kit az üzletrészek átwházási megállapodásainak aláírását és pénzügyi
teljesítését követően Békés Város Onkormánvzata 100 %-os tulajdonában lévő
egyszemélyes Kit-ként működik tovább.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a BKSZ Plusz Nonprofit Kit alapító okirat tervezetét
és felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések
megtételére, és aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Békési Városgondnokság megszüntetéséhez kapcsolódó további
döntések meghozatala

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkömvhöz az Mötv. 42.69 (7) pontja és az 50. 69 alapján.

Nincsi András képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatokat.

S:c,va:cs elő/i tnegáUapíioiia, hogy ci s:czvazósnál jelenlévő képviselők szó,,zci: 10/ő
- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az a’ábbi

határozatot hozta:

Békés Város Önkonnánviata Kép viselő-testületének
282/2017. (FI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Erste Bank Hungary Zfl-t.
hogy a 2017. június 30. napjával megszűnő Békési Városgondnokság Erste Bank
Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-63685293 számú bankszámlára érkező
befizetéseket Békés Város Onkormányzata Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett
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költségvetési föszámlájára 11998707-04606811-00000000 vezesse át, 2017. december
31. napjáig.
Határidó: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
283/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 201 7.július I. napjától hőszolgáltatási
szerződést köt a Napcsapda Magyarország Kft.-vel (5600 Békéscsaba, Attila u. 23.
adószám: 22747172-204 képviseli. Berényi Károly ügyvezető), határozatlan időre, 30
napos felmondási idővel, 5.789.197,- Ft/év + Afa megbízási díj mellett. Felhatalmazza
polgármestert höszolgáltatási, és hőellátórendszer üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
284/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert, a Junior Zrt-vel kötendő vállalkozási szerződés módosításának aláírására
az előterjesztésben foglalt tartalommal, valamint szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgántester

Napirend tár2va: Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzűkönyvhöz az Mön’. 42. (7) pontja és az 50. alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság. illetve az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a határozati
javaslat elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.

Swvccás előtt nwgállcipííottu, ho a smvccc’LvncV jelenlévő képviselők s:áma: JOJŐ

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az a’ábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
285/2017. (VI. 29.) határozata:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
engedélyezett létszámát 2017. július 1. napjától 72 főben határozza meg.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat engedélyezett
létszámát 2017.július 1. napjától 9 Főben határozza meg.

határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

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

Békés Város Önkorniánvzata Kép viselő-testületének
286/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Békés Város Képviselő-testületének 2017. évi II. félévi munkaterve

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzó’kömvhöz az Mötv. 42. (7) pontja és az 50. alapján.

Deákné Domonkos Julianna képviselö. bizottsági elnök: Az Oktatási. Kulturális és Sport
Bizottság az elöterjesztést megtárgyalta. és azt egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-
testületnek.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak találta. A
Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot képviselő-
testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás előtt megáUapítoua, ho a szavazásnál jelenlevő képviselők száma: 10/ő

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

Békés Város Ö,,kormánvzata Képviselő-testületének
287/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. 11. félévi munkatervét a
határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Flatáridö: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tár2va: A Kőrös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kérelme

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

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság? igen szavazattal a határozati
javaslat elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés, észrevéwl nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatokat.

Szavazás előtt inegálkipitotta, lzo’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők szánta: 10/ő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
288/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy Békés
Város Onkormányzata a 0413 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatósággal üzemeltetési szerződést kössön.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

- Megállapította. hogy a képviselő-testűlet 10 igen, egvtangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
289/201 7. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Békés Város
Onkormányzatának tulajdonát képező 0413 helyrajzi számú 6732 m2 területű ingatlan
ingyenesen a Magyar Allam tulajdonába kerüljön, vízgazdálkodási feladatok ellátása
céljára.

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

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: TOP-os pályázatok benyújtása

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 42.9 (7,.) pontja ás az 50. alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság I tartózkodás mellett a
határozati ajavaslat elfogadását javasoLta a képviseLő-testüLetnek a kiegészítés szerint.
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Izsó Gábor polgármester: Három TOP-os pályázat elfogadásáról kell döntenie a képviselő-
testületnek, amelyek ismét több százmillió forintos fejlesztést jelenthetnek, ha nyernek.

Ráez Attila képviselö: Támogatja az elöterjesztéssel azzal a kiegészitéssel, amely a Pénzügyi
Bizottság ülésén is elhangzott, hogy a fedett színpad, iI]etve a zöld város programban
szerepeljen a sporttelepnél a parkoló kialakítása is.

Izsó Gábor polgánnester: A kiegészítés az alábbiak szerint szól: „Állandó színpad
megvalósítása a rendezvénytéren, valamint a sporttelep előtt egy gyephézagos burkolatú
parkoló legyen kialakítva.”

További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt. igy szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatokat.

S:m’azás elő/i inegallapíiouci, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők s:ánza: lOfő.

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

Békés Város Önkor,nán rzata Kép vise(ótestüIeté,:ek
290/2017. (VI. 29.) határozata:

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 3.2.1-16 kódszámú
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívásra ..Békés. épületenergetikai
beruházások 2. ütem” címmel az alábbiak szerint:

A megvalósitási helyszínek pontos címei:

- Szociális Szolgáltató Központ Jantyik u. 1. sz. épülete (5630 Békés. Jantyik uI. 5630
hrsz.),

- Teleky utcai óvoda (5630 Békés, Teleky u. 28. 824 hrsz.),
- Hunyadi téri óvoda (5630 Békés, Hunyadi tér Ill. 3076 hrsz.),
- Ujvárosi tagóvoda (5630 Békés, Csabai utca 30., 3422 hrsz),
- Dózsa utcai Idősek Napközi Otthona (5630 Békés, Dózsa u. 36., 1087 hrsz.),
- Szarvasi úti Idősek Napközi Otthona (5630 Békés, Szarvasi út 34. 391 7/l hrsz.).
- Civil Szervezetek Háza (5630 Békés, Hőzső 4. 6857 hrsz.).
- Volt földhivatal épülete (5630 Békés. Széchenyi tér 15., 12 hrsz.)
- Derűs Ház (5630 Békés, Kossuth u. 11.3996 hrsz.)

2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 220.000.000,-Ft.

Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 220.000.000.-Ft

A saját erő mértéke 0%. összege 0.-Ft.
Határidö: Ertelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
291/2017. (VI. 29.) határozata:

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-2.l.2-16 „Zöld Város

kialakítása” felhívásra „Békés, zöld Város kialakítása” címmel az alábbiak szerint:

A megvalósítási helyszínek pontos címei:
- Városközpont területe

2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 250.000.000,-Ft.

Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 250.000.000,-Ft
A saját erő mértéke 0%. összege bruttó 0-Ft.

Határidő: Enelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

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

Békés Város Önkormányzata Képviselótestületének
292/2017. (VI. 29.) határozata:

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-2.1.3-l6 „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések felhívásra „Békés, csapadék víz elvezetés
kialakítása 2. ütem” címmel az alábbiak szerint:

A megvalósítási helyszínek pontos címei:
- Békés Város belterülete

2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 220.000.000,-Ft.
Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 220.000.000,-Ft
A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.

Határidő: Ertelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
293/2017. (VI. 29.) határozata:

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-l .4.1-16 ‚.A foglalkoztatás és
az életminőség javítása családbarát. munkába állást segítö intézmények.
közszolgáltatások fejlesztésével felhívásra „Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba
kialakítása” címmel az alábbiak szerint:

A megvalósítási helyszínek pontos címei:

- Békés város belterülete
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2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 50.000.000.-Ft.

Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 50.000000.-Ft

A saját erő mértéke 0%. összege bruttó 0.-Ft.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

- Megállapította, hogy a képviseiő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
294/201 7. (VI. 29.) határozata:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TOP-3.2.l-l6, TOP 2.1.2-16, TOP-2.l.3-16 és a TOP-l.4.l-16 pályázatok
vonatkozásában a közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés
Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának
rendelkezéseinek megfelelöen eljárjon. szolgáltatásokat rendeljen meg. beszerzéseket
indítson el. kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében
aláirjon. valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TOP-3.2.l-l6. TOP 2.1.2-16. TOP-2.l.3-16 és a TOP-l.4.l-16 pályázati
dokumentáeiók összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási dokumentációját
nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Ingyenes használati jog felülvizsgálata

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

Niucsi András képviselő. bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
A Pénzügyi Bizottság is megtárgvalta az anyagot. és az abban foglaltakat elfogadásra javasolta
a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés. észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Snzvcz:ás c’lőli nwgóllaphoí;a. I;o,n ci s:avcinis;ál jelenlévő képvLwlők snhncz: 10/ő.

- Megállapitotta, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormán l’zata Kép visdóttestületének
295/2017. (VI. 29.) határozata:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati ingatlanok
ingyenes használatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Kéri polgármesterét, hogy a
használati Jog lejártakor az ingatlanok további hasznosításáról lehetőség szerint bérleti
díj kikötése mellett állapodjon meg.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
Függeléke helyébe a következő Függelék lép:

Az inayenes .

t A hasznalati joggal terhelt . .
.

hasznalat . . A hasznalatijog
‚ ingatlan (ingatlanresz) . .. A hasznalatalapitasarol szolo jogosultjanak neve,

... .. megnevezese, cime idotartamakepviselo-testulet . . cime
. (helyrajzi szamahatarozat szama

. Családsegítő ésJantyik u. 5. sz. .. . 2001. szept. 3-tol
- .

. Gyermekjoleti
3 helyiseg . Hatarozatlan idore

Szolgalat
2. Biokultúra

Kispince u. 44. sz. 2979 Egyesület (5630 I 999. ápr. 7-től
m2 területű kert Békés, Csíkos u. Határozatlan időre

17.)

139/2007 (IV 6)
Petőli u. 24. alatt Békési Határozatlan
található 1343 telekrész Onkormányzati időre

7 1/2008. (II. 28.)
és az azon található 619 Tűzoltóság
m2 alapteruletu epulet

4. Békési
. Kisgazdakör 2008. július 1-tő]

247/2008. (V. 29.) 5630 Békés 2058. június 30-ig
Korona u. .

5. Békés. Szanasi u. 34.
Sportpálya területén lévő 2008. október 1-

396/2008. (IX. 30.) kb. 150 m2-es salakos Békési Tenisz Klub től 2029.
volt kézilabda pálya hrsz.: november 25-ig
3917/l.

- Békési Polaárőrséiz -Petoh S. u. 42. .. 2010. II. b—6. 374/2010. (X. 28.)
(2270 hrsz)

Kozhasznu
2030. 11. 15.

._________________________ Szenezet
7. 2011.02.01-

az ingatlan
Korona u.3. önkormányzat

30/2011.0.27.) Surman Box CIub
(2366.hrsz.) altali

édékesítésének
napjáig

8. 400/201 I .(X11. 1.)
Tátra u.36. Békési Kajak Kenu

2011.12.05-
(1 151.hrsz.) CIub (Bekes)
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Az inEyenes
‘t A haszna]uti Joggal terhelthasznalat . . A hasznalati jog

. . . . maatlan (ingatlanresz) .. A hasznalatalapitasarol szolo . . jogosultjanak neve,
.. metznevezese. cime .. idotartamakepviselo-testulet . cime

. (helyrajzi szamahatarozat szama
határozatlan időre.
de legfeljebb 25
évre

9 997/7016 (IX rn )
Puskaporos tó Békési Horgász 2016.09. 6. tól

— . .

(3720.hrsz.) Egyesület 2021.09. 15-ig

10 151/9017 (IV 97) Békés. Petől5 u.35. hátsó Szent Lázár 2017.05.01-tő]
• — .

épület (8l2.hrsz.) Alapítvány 2018.04.30-ig
. . . Küldetés

Bekes, Furo u.5. 2016.02.01-tol11. 20/2016(1.28.)
(2345.hrsz.)

Alapitvany (Bekes,
2018.04.30-ig

Teleky u. 39.)

Határidő: folyamatos
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönvvhöz az Mötv. 42. (7) pontja ás az 50. 9 alapján.

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság. valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat
elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő. bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az anyag előkészítője felé volt néhány kérdés, amelyet
meg is válaszolt. A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra Javasolja a
képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szcn’czzás elő/t inegéflapítotla, hogy ci s:avccúwál jelenlévő képviselők s:ónza: lOfő.

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

Békés Város Önkonnán i’zata Képviselő-testületének
296/201 7. (VI. 29.) határozata:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31* (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente
előírt áttekintésének eleget tett, és a felülvizsgálatot elvégezte.
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2. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a 2013-2018 évre szóló Helyi
esélyegyenlöségi programot és intézkedési tervet. a határozat 1. melléklete szerinti
módosítással elfogadja.

[latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgánriester

Napirend tárva: Békési Futball CIub kérelme

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzűkönyvhöz űz Mötv. 42.9 (7) pontja ás űz 50. alapján.

Niucsi András képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásrajavasolja a képviselő-testületnek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-
testületnek.

Rácz Attila képviselő: Bejelentette. hogy személyesen érintett az ügyben.

Izsó Gábor polgármester: Kérte a képviselő-testületet szavazzon arról, hogy Rácz Attila
képviselőt személyes érintettsége miatt kizárja-e a szavazásból ezen napirendi pont tekintetében
Vagy sem. Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot. amely szerint a képviselő-testület Rácz Attila
képviselőt zárja ki a szavazásból ezen napirendi pont kapcsán. mivel nem magánérdekről van
szó. hanem közérdekről.

Szavazás elő/i nwgaUapiíoiia. hogL ci szm’a:ésncW /elenlévő képviselők szcbna: JOfő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület I igen, 8 nem szavazattal, I tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormiin yzata Kép viselő-testületének
297/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Képviselő-testülete Rácz Attila képviselő .‚Békési Futball CIub kérelme”
tárgyú előterjesztéssel kapcsolatos érintettségére vonatkozó bejelentését tudomásul
vette, azonban a szavazásból nem zárja kí.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
298/2017. (VI. 29.) határozata:

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11.4.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése
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alapján, a 4. (2) bekezdésében meghatározott célból - pályázati önrész
finanszírozásához- 480.060,- Ft, azaz négyszáznyolcvanezer-hatvan forint pénzbeli
támogatást nyújt a Békési Futball CIub (5630 Békés. Szaiwasi u. 34. elnök: Rácz Attila)
részére. A támogatás forrását Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet
5. melléklet 11/3. sora — intézményi épületek felújítása — biztositja.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a fentiek szerint a támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a
támogatás felhasználásáról azzal. hogy a támogatottnak 2018. január 31. napjáig kell
írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak
pótlásáig — az Onkormányzat minden további támogatást felfiiggeszt. A támogatás
jogszabálvsénő. vagy nem rendeltetésszerü felhasználása esetén a támogatott
szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.

3. A támogatás folyósításának fe]téte]e a 201 L évi CLXXV. törvény 30. * (1) bekezdése
szerint letétbe helyezett beszámoló meglétének igazolása.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Középiskolai ősztöndíj-pályázat kiírása

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja és az 50. 9 alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és azt egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak találta.

Deákné Domonkos Julianna képviselő. bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság az előterjesztést meutárgvalta. és az abban foglaltakat elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szcn’a:ás c/ő!; nwgállupuíwía. hogy a szcncasiitiljckiilévó képviselők szá,;za: 10/ő.

- Megállapította. hogy a képviselö-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
299/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békési Középiskolai ÖsztöndU 2017.
évi fordulóját a határozat melléklete szerinti tartalommal hirdeti meg.

[latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárva: 2017. évi II. félévi sporttevékenységek támogatása

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

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elÍ’ogadásra
javasolta a határozati javaslatot a képviselő-testületnek. A döntés értelmében a civil szervezetek
összesen S millió forint támogatásban részesülnek. Van egy másik napirendi pont is, amely
alapján további támogatásban részesülnek majd a civil szervezetek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság megiárgyalta az előterjesztést. és azt egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-
testületnek. Valamennyi sportegyesületnek gratulált munkájukhoz.

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: A női kézilabda ügyében kért szót. Sajnálja, hogy a
támogatás nem emelkedik évek óta. szégyenteljesen alacsony az az összeg. amit kapnak. Nincs
még egy olyan egyesület. ahol ilyen sokan sponolnak. Nagyon sok kisgyerek jár a Női
Kézilabda Klubba. Beszéltek az esélyegyenlőségről. de a nök vonatkozásában nem változik
semmi.

Izsó Gábor polgármester: Nem ért egyet azzal, hogy ez azt jelentené, hogy ennyit érnek a nők.
Ha eredmények is lesznek és folyamatosan emelkedik a létszám, akkor a döntést hozó a
támogatás arányain is változtatni fog. Örül annak. hogy a női kézilabda kezd magára találni a
városban, és bízik abban, hogy ez tartós lesz.

Barkász Sándor képviselő: Békésnek a legmagasabb osztályában az asztalitenisz található, a
premier ligában, azaz az NBI-ben. Balogh József volt az, aki 40-50 évet belefekterett ebbe a
sportágba. Amig a Földhivatalnál dolgozott, több szponzora volt ennek a sportágnak, mert
megvoltak a kapcsolatai. Mióta nyugdíjas lett, a támogatók száma csökkent. Jelenleg az a
kérdés, hogy az asztalitenisz tud-e nevezni a premier ligába vagy sem. Az NBI-es csapatban
benne vannak, de nem tudja. hogy nevezzen-e, vagy sem. A városnak ez egy büszkesége, és a
helyi utánpótlás nevelés is jól működik. Balogh JózseF a tavalyi évben 500 ezer és I millió
Forint közötti saját Pénzt vitt be a szakosztályba ahhoz. hogy működőképes legyen a sportág.
Nem kéri, hogy ebben a kérdésben most döntsenek, de kérte. hogy egyszer hívja meg a
képviselő-testület Balogh Józsefet, hogy beszámolhasson az asztalitenisszel kapcsolatos
tevékenységékről. A költségvetésből nem tudja beadni az asztalitenisz versenyre a nevezést.
Fedezet nélküli költségvetést nem indíthat el. A meglévő nyugdíjából már nem tud több pénzt
ráfordítani erre a sportágra. Valamit mondani kellene abban a tekintetben, hogy bemerje-e adni
a nevezést vagy sem, lesz-e elegendő támogatás vagy sem. Több vállalkozó támogatja az
asztaliteniszt, de nem elég. A város dicsősége. hogy ilyen asztalitenisz szakosztály van
Békésen.

Izsó Gábor polgármester: Egyetért a Barkász Sándor képviselő által elmondottakkal. További
hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban
foglaltakat.

Szavazás elől; niególlapítolta, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: JO.R

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Ö,,Áor,nánrzara Képviselő-testületének
300/2017. (VI. 29.) határozata:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sponszen’ezetek 20 7. II. félévi
támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 2017.ll.félévi
SPORTSZERVEZET javaslat

EFt-ban
BTE Asztalitenisz Szakosztály 1750
BTE Ökölvívó Szakosztály 205
BTE Sakk Szakosztály 160
BTE Súlyernelő Szakosztály 105
Békési ÁFESZ SE (női kosárlabda) 395
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 1300
Békési Diákok Atlétikai Clubja 480
Békési Kajak - Kenu CIub 1400
Békési Futball Ciub 1440
Békési NKTE (női kézilabda) 300
Surman Box CIub 195
Jóbarát Biliárd Klub 30
Linea Aerobik Klub 80
TRITON SE Békési Szakosztály (Úszás) 80

ÖSSZESEN: 7920

2. Felkéri polgármesterét, hogy a szervezetekkel kösse meg a támogatás felhasználására.
illetve az arról való elszámolás feltételeire és módjára vonatkozó megállapodásokat.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Civil szervezetek támogatása

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

Dcákné Domonkos Julianna képviselő. bizottsá’i elnök: Az Oktatási. Kulturális és Sport
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. és azt egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság. valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgvalta az előterjesztést. és a határozati javaslat
elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. Kiemelte. hogy az elöterjesztés alapján a civil
szervezetek II millió forint támogatásban részesülnek. A szervezetek között van olyan, mint a
Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület. vagy a polgárőrök vagy az önkormányzati
tűzoltóság. amelyik magasabb összegű támogatásban részesűl. A feladatellátással egyenes
arányosan nő a támogatás összege.

Izsó Gábor polgármester: Az is szempont, hogy milyen közös érdeket és közös kívánalmat
kielégítő szolgáltatást nyújt egy-egy szervezet (tűzoltóság, polgárőrség, stb.). Figyelembe
veszik azt, hogy melyik szervezet lát el önkormányzati feladatot is. Sok szervezet sikeresen
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vesz részt a különböző pályázatokon. A kormány politikáját dicséri, hogy Békésen ilyen szinten
működik a civil élet.

Rácz Attila képviselő: A civil szervezetek többségét ismeri. így tisztában van a
tevékenységükkel is. Kérdése azonban, hogy a „Megújuló Tarhosért” Alapítvány kihez
köthető? Milyen tevékenységet végez? Az előterjesztésben 200 ezer Forint támogatás van
részükre megállapítva. Ez a civil szervezet Békésen működik?

Izsó Gábor polgármester: A „Megújuló Tarhosért” Alapítvány a Gemma Cégcsoport által
átvett alapítvány. Korábban Vámos László volt az elnöke. Tevékenységi körük jelentős részét
a Békés-Tarhosi Zenei Napok támogatása teszi ki. 2016. évben az egész kórustalálkozót ez az
alapítvány támogatta. Az olvasótábort is a részükre eljuttatott támogatásból finanszírozták.
Talán az alapítvány békési bejegvzésű szervezet,

Kálmán Tibor alpolgármester: Tudomása szerint az alapítvány tarhosi székhelyű. de Békésen
végzi tevékenységét. De az is lehet, hogy a székhelye Békéscsabán van az alapítványnak. A
forrásaikból a BETAZEN rendezvényeit támogatják. A jelenleg megítélt támogatás a Szép
Magyar Beszéd kurzus forrásaként szolgál majd.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, igy szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szava:th e/o/t nzegúllopítottcz, hogi a szavazó.vnól jelenlévő képviselők száma: /0/ő

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

Békés Város Önkormányzata Kéyviselöttestületének
301/2017. (VI. 29.) határozata:

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. mellékletét képező
„Civil szervezetek támogatása” című táblázat szerinti összegekkel — Békés Város
Onkormányzata Képviselő-testületének az Onkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló rendeletében megállapított civil szervezetek működési támogatása keret terhére —

támogatja a városban működő civil szervezeteket.
2. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,

hogy a fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön a
támogatások felhasználásáról azzal, hogy a támogatottaknak 2018. január 31. napjáig
kell írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak
pótlásáig — az Onkormányzat minden további támogatást felűiggeszt. A támogatás
jogszabálysértő. vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott
szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.

3. A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. (1) bekezdése
szerint letétbe helyezett beszámoló meglétének igazolása.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárgya: Alapítvány támogatása

Írásos tájékoztató csatolva ajegyzükőnyvhöz az Mötv. 42. (7) pontja és az 50. alapján.

Mucsi András képviselö. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgvalta az
előterjesztést, és a kiegészítés szerint javasolta elfogadni a határozati javaslatot. Képviselői
tiszteletdíjáról mondott le Balázs László képviselő. A kiegészítésben szereplő támogatás
ősszegét pedig személye biztosítja. Szomorúnak tartja azt, hogy a szolidaritás kezd
meghidegülni az emberekben. A Madzagfalvi Napokon is megjelent a főorvos. aki kérte a
lakosság támogatását a mentőautó vásárlásához. A koraszülött mentőautóra szükség lenne.
Megköszönte a Szent Lázár Alapítvány. a kézilabdások. a képviselők és magánszemélyek
támogatását. Megyei szinten nagyon nehezen jön össze a szükséges pénz. Erkölcsi
kötelességének érezte, hogy az ügy mellé álljon.

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Találkozott azokkal a civil szervezetekkel, akik elinditották
ezt az akciót. Elmondták neki, hogy az akció sikeresen elindult, azonban sajnos valakik
lenyúlták. és akiket az újságban láttak, nem biztos, hogy azok voltak, akik kezdeményezték a
mentőautó vásárlását. Ha összegyűjtik a pénzt. akkor Is csak egy felszerelés nélküli autót tudnak
vásárolni. Ahhoz, hogy a mentőautó koraszülött mentőautóként működjön. további 20 millió
forintra van szükség az eszközök beszerzése végett.

Izsó Gábor polgármester: Az akciót szervezők a Madzagfalvi Napokon az idén is megjelennek
majd. A Békési polgárok és az Ausztrál polgárok Egyesülete az idei madzagfalvi napon 2000
tortaszeletet ámsít majd úgy, hogy az Országos Cukrász Szövetség, Juhász Zoltán elnök
segítségével támogatja ezt a kezdeményezést. Az összegyűjtött pénzt a koraszülött mentőautó
vásárlására fordítják majd.

További hozzászólás. kérdés. észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

SZCIVQZUS elől! nwgáÍlapílolki. I7OQ’ G szcn’cizásnál jelenlévő képvLelők száma: 1 OJŐ

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

Békés Város Önkormá,, vzata Képviselő-testületének
302/2077. (VI. 29.) határozata:

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. 01.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez szükséges műkődési költségeihez való
hozzájárulás céljából. a 2017. évi költségvetésében tervezett, civiltartalék előirányzat
terhére az alábbi pénzösszeget hagyja jóvá:

Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány (székhelye: 5700 Gyula. Petőti tér 3.)
támogatására 173.700,- Ft.

2. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgánnesterét,
hogy a fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a
támogatás felhasználásáról azzal, hogy a tárnogatottnak 2018. január 31. napjáig kell
írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak
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pótlásáig — az Önkormányzat minden további támogatást feliggeszt. A támogatás
jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott
szervezetet visszatizetési kötelezettség terhei i.

3. A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. * (1) bekezdése
szerint letétbe helyezett beszámoló meglétének igazolása.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend táruva: Local Agenda 21 felülvizsgálata

Írásos tájékoztató csatolva a jegyzó’könvvhöz űz Mötv. 42. (7) pontja és űz 50. alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Snn’azás elől! megállapííoua. hogy a szavazásnál /elenlévő képviselők száitic,: 10/ő

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testiiktánek
303/201 7. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés Város Local Agenda 21 -

Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálatát elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Elektromos autó töltő pályázat

Izsó Gábor polgármester. Nyertek egy pályázaton. és a határozatot ki kell egészíteni.

Balázs László képviselő, bizottsági elnők: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és a határozati javaslatot egyhangúlag cl fogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
304/2017. (F’Í. 29.) határozata:

I.Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30W2016.(IX.l.) határozatát az
alábbiak szerint kiegészíti:

1. Békés Város Önkormá;;v:ata pá/vázawt nv4jt be a Nemzetgazdasági Min isztériun; ;izi;zt
Támogató, ci: ekktromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására vonatkozó
pálvazuti felhívására I db C típusú töltőpunt kiépítésével ci Békés, Széchenyi tér 21 .szúnz
előtti, I hrsz—ú közterükten.

2. A beruházás összköltsége bruttó 3.200.000,-Ft, az igényelt támogatás mértéke bruttó
3.200.000,-Ft.

3. Békés Város Önkonnányzata vállalja űz 5 éves JL’nntarási idővzak alatt ci töltőállomás
működtetési költségeit, annak igénybe vételét ingyenesen biztosítja.

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő—testülete félhatalnza:za polgármesterét, hogy a
pályázat ‘om;cuko:c’Láhts;; O közheszerzésekről szó/ó 2015. évi (XLIII. törvény. vcdwnin(
Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbesze;tési szabályzatának
rendelkezéseinek megfelelően eljár/un. szolgáltatásokat rendeljen meg. beszerzéseket
indítson cl. kapcsolódó feltétekkben megállapodjon, űz Onkonnámcat képviseletében
alábjon, valamint a szükségesjognvilatkozatokat megtegye.

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét. hogy a
pályázati dok,unentáeiók összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási
dokumuntációját nvzjtsa be, a bemn’i/tásához szükségesjognvilatko:atokat tegye meg, adja
ki.

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a Támogatási
Szerződés aláírására.

fi Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló 1/20 17. (I. 30.) önkormányzati rendelete 8. (4) c) pontja alapján
90.540.000,-Ft fejlesztési célú tartalékot biztosított. Az elektromos autó töltő beszerzésének
versenyeztetésekor az esetleges saját erő biztosítását a Képviselö-testület elé kell terjeszteni.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2.ya: Interpellációkra adott válasz

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: Az interpeílációjára adott választ elfogadta.

Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Balázs László képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Pásztor János képviselő: Az interpellációjára adott válaszokat elfogadta, kivéve a 2., 7.. 8. és
9. pontban foglaltakat.
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Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testületnek szava2nia kell arról, hogy a Pásztor János
képviseLő által el nem fogadott interpellációs válaszokat elfogadja-e.

Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a Pásztor János képviselő interpellációs
válaszai között szereplő 2. pontban foglaltakat a képviselő-testület elfogadja.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal, I tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormán i’zata Kép viselő-testületének
305/2017. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete Pásztor János képviselő interpellációs
válaszaiban szereplö 2. pontban foglaltakat elfogadta.
Felelös: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely szerint a Pásztor János képviselő interpellációs
válaszai között szereplő 7. pontban foglaltakat a képviselő-testület elfogadja.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
306/201 7. (Vi 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztor János képviselö interpellációs
válaszaiban szereplő 7. pontban foglaltakat elfogadta.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a Pásztor János képviselő interpellációs
válaszai között szereplő 8. pontban foglaltakat a képviselő-testület elfogadja.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 6 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
307/2017. (Vi 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztor János képviselö interpellációs
válaszaiban szereplö 8. pontban foglaltakat elfogadta.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a Pásztor János képviselő interpellációs
válaszai között szereplő 9. pontban foglaltakat a képviselő-testület elfogadja.
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- A képviselő-testület 6 igen. 3 nem szavazattal. I tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
308/201 7. (VI. 29.) határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztor János képviselő interpellációs
válaszaiban szereplő 9. pontban foglaltakat elfogadta.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Barkász Sándor képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Ráez Attila képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Napirend táry: Bejelentések, interpellációk

(‘Rác: A tŰ/ti képviselő elhagy/ti ci ianácswnnet. A képviselő—tesiüler létszáma: 9/ő).

Mucsi András képviselő: Interpellációja közvetetten minden képviselőt érint. hiszen minden
körzetben megtalálható az alábbi probléma, akik kerékpárral vagy autóval közlekednek. A
probléma. hogy az utcán lévő szilvafák és különböző bokrok akadályozzák a közlekedést.
Interpellációját írásban is benyújtotta.

Négy témában kéne ai önkormányzat segítségét:

A Bartók-Bocskai utcák találkozásánál a Bartók utcából kihajtó autósok nem látják, hogy kijön
balról a terebélyes szilvaflk miatt. Ez nagyon balesetveszélyes. Jó lenne ezek nyakazását
elrendelni.

A Posta utcából a Móricz Zsigmond utcába való kihajtás balesetveszéves a baloldalon tevő
sövény és fa miatt, a terep teljesen beláthatatlan az autósok számára.

További választói megkeresések:
a.) Rákóczi utcai református általános iskolánál a Szív utcából kihajtani veszélyes. meri a

magas sövény miatt nem belátható a szakasz.
b.) az Ázsia áruháznál a magas sövény miatt nem belátható a kerékpárút és az úttest.
c.) Ligazug utcából a Fábián utcára kihajtani nehéz, hiszen jobbról nem belátható az

útszakasz a villanypózna és a bokrok miatt.
d.) A Deák utca és a Csabai út csatlakozásáná az út jobbra és balra beláthatatlan. Ráadásul

ott van a kerékpárút is, ami Fokozza a balesetveszélyt.

A sövényeket vissza, néhány tát pedig ki kellene vágni. Együttműködésre van szükség a
lakosság és a közterület-felügyelet között.

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: A Durkó-Kerék utca sarkát, ahol a rendelő-intézet
parkolójához mennek az autók. sövények határolják a kereszteződést és alacsonyabb autókból
semmit nem lehet látni, ami nagyon balesetveszélyes.
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A másik téma, ami kapcsán interpelláini kíván: a Pusztaszed utca rendbetételével kapcsolatos.
Az úton a gréderezés megtörtént, viszont a Föld felszinén olyan Föld van, ami az esőben sárossá
és ismét kátyússá válik.

A harmadik interpellációja a 470-es úttal kapcsolatos. Tavaly erői már beszélt, amikor is
kifogásolta az aszfaltjavításának a minőségét. Látható, hogy hova vezetett ez a típusú útjavítás.
Ahogy az első meleg idő megjelent, a repedések kiöntésére használt bitumen felmelegedett,
kiverődött a kavics és a repedések. kátyúk újra megjelentek. Ennek megoldására 40 km!h
sebességkorlátozást vezettek be azon az útszakaszon.

Kérte. hogy az önkormányzat időben tegyen lépéseket annak érdekében. hogy ne ilyen módon
javitsák ki az utakat. hiszen látható, hogy ez eredménytelen és rossz megoldás. A békésieknek
is jár az, ami más, nagyobb városoknak. hogy a javítás ne okozzon nagyobb kárt. mint ami
korábban volt. ilyen módon nem javítanak máshol utat.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: 2017. június 13-án személyes találkozásra került sor
a ..Vica csapadékelvezető árok, illetve annak környéke tájékán (Lenkei utca, Cseresznye utca
útszakaszon) és az ott lakók kérését írásban is megkapta. amelyet Gál András osztályvezető úr
részére át is adott. Az interpelláció 7 pontban fogalmazza meg az érintett területen lakók
igényeit, kéréseit. Mindegyik szót érdemel. és kérte, hogy az ügyben az önkormányzat illetékes
szakemberei járjanak el.

Barkász Sándor képviselő: A korábbi interpellációjára Gál András osztályvezető által adott
választ elfogadta, mivel a szórt útalapok rehabilitációja nem lett rosszabb, mint korábban, de
sokkal jobb sem. A ráfordított költség nem fedezi azt a minőségi javulást, amit az útalapok
rekonstrukciója érdekében végeztek. Véleménye szerint az útalapok tartós megvédését
burkolattal kellene ellátni, azaz aszfaltozás helyett az önkormányzatnak inhaus megoldásban
kellene gondolkodnia. Saját beruházásban préselt térkövek gyártása irányába kellene elmenni,
és ahogy a költségvetés engedi, vagy van pályázat, akkor az utakat le kellene burkolni.

Egy aszfaltút. ami általában a választások időszakában épül meg. 7-8 évnél több időt nem bír
ki. A régi hagyományos makadámút nem hozható vissza, egyébként is csúszik. de az ún.
hühwald kőnek nevezett burkolatok véglegesen megoldanák a problémát.
Kérte, hogy az önkormányzat ezt gondolja át. Ha 10 év múlva kikátyúsodik az út, akkor csak a
kijelölt területet kefl felszedni, homokot kell tenni alá. és Újra lehet rakni a köveket. Az aszfalttal
ezt nem tudják megtenni, mert ha tönkre megy, akkor az egész területre új burkolatot kelt
építeni.
Az osztályvezető úr válaszát elfogadta. de az nem megoldás. hogy magas költségen felújítják
az útalapokat és várják az államtól az aszfaltot, ami pár év múlva úgyis tönkre megy.

Izsó Gábor polgármester: Várhatóan augusztus végén lesz a következő rendes képviselő
testületi ülés. azonban a pályázatok határidejétöl függően soron kívüli testületi ülésre kerülhet
sor júliusban. Az Augusztus 20-i ünnepség 10.30 órakor kezdődik majd a városban. amikor is
családi sportnap kerül megrendezésre a pályán. Meg lesz rendezve a Fekete Körösvölgyi
településeinek találkozója. és Csordás Ákos koncert is lesz. Az elsö és egyben legnagyobb
délkelet-magyarországi pacal főző verseny is megrendezésre kerül.
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Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, interpelláció nem volt, így
a nyilvános ülést befejezettnek nyilvánította és zárt ülést rendelt el, amelyről külön
jegyzőkönyv készült.

K.m.f.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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