
JEGYZŐKÖNYV

Készült Békés Város Képviselótestületé::ek 2017. Július 26-á,: megtartott soron kívüli
nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester. Pásztor János, Dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor,
Deákné Domonkos Julianna, Balázs László és Dr. Gosztolya Ferenc képviselő.

Igazolta:: volt távol: Mucsi András. Koppné Dr. Hajdú Anikó. Rácz Attila és dr. Seres István
képviselő.

Tanácskozási iogal vett részt:
Dr. Tari Béla aljegyző
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Gál András osztályvezető
Sápi András osztályvezető-helyettes

Az ülés kezdésének időpontja: 17.00 h

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. A soron kívüli ülés összehívását
jogszabályi előírások és a pályázat benvújtási határidejének betartása indokolta. Megállapította,
hogy a képviselö-testület határozatképes. mivel 7 fö képviselő az ülésen jelen van. A képviselő
testület nyilvános ülését megnyitotta.

Tár2v:Napirend elfogadása

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi
pontokat fogadja el. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Így szavazásra bocsátotta a
meghivóban szerepLő napirendi pontokat.

Szmazés előtt megállapítoua, hogy ci szava:ásnal jelenlévő képviselők szánta: 7/ő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselótestületének
353 /2017. (VII. 26.) határozata

Békés Város Képviselő-testülete a 2017. július 26. napján tartott soron kívüli ülésének
napirendi pontjait a meghívóban foglaltak szerint elfogadta:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:
I. Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet

megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester



2. Közterület használatáról szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendeet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3. TOP-3.2. I - ló pályázat benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

4. Gyógyászati Központ Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Zárt ülés:

5. A BV intézet részére fenntartott lakások átmeneti hasznosításához kapcsolódó
elhelyezési kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgámwster

Napirend tárva: Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény felhatalmazása alapján
önkormányzati rendelet megalkotása

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztést
megtárgyalták az érintett bizottságok.

Balázs László bizottsági elnök. képviselő: Az elöterjesztést megtárgvalta a Pénzügyi Bizottság.
illetve az Ugyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság is, amelyet Mucsi András
bizottsági elnök távollétében ő vezetett. Mind a két bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-
testületnek az előterjesztésben foglaltakat.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt, Igy szavazásra bocsátotta
a rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot.

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkőnnhöz űz Mötv. 52.9 (1) bekezdés» pontja alapján.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

21/2017. (VII. 27.)
önkormányzati rendelete

A MUNK4IDŐN, VALAMINT HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜL TARTANDÓ
HÁZASSÁGKÖTÉSEKÉRT, VALAMINT BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI

KAPCSOLATOK LÉTESÍTÉSE ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS A
TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK ELLENTÉTELEZÉSÉÉRT FIZETENDŐ

DÍJAKRÓL

Békés Város Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi L törvény 96. -

ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott téladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. Értelmező rendelkezések

I I
E rendelet alkalmazásában

a) anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesitése,
b) félek: akik között az anyakönyvi esemény létrejön,
c) hivatali munkaidő: a Békési Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos szervezeti és

működési szabályzatában meghatározott munkarend,
d) hivatali helyiség: a Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi utca 2. szám I.

emeletén található Dísztente,
e) többletszolgáitatás:

a. a munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
b. a hivatali helyiségen kívűli anyakönyvi esemény

2. Az anyakönyvi esemény létesítésének szabályai

Munkaidőn- ás hivatali helyiségen kívül anyakönyvi eseményt létesUeni csak szombati
napokon 14 órától IS óráig. kivételes esetben pénteken IS órától 17 óráig lehet.

31
(1) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény csak munkaidőn kívül létesíthető. kivéve,
ha rendkívüli körülmény áll fenn. Rendkívüli körülmény különösen a felek valamelyikének
mozgáskorlátozottsága. közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a szociális
intézményben vagy lakáson lebonyolitott anyakönyvi esemény.
(2) A hivatali heliségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésénél az anvakönyvvezető akkor
közreműködik. ha meggyőzödött arról. hogy a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az
anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltóságteljes lebonyolítására.
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezéséhez csatolni kell a
megjelölt helyszín tulajdonosának. üzemeltetőjének. azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín
biztosításáról szóló nyilatkozatát vagy a használatról szóló megállapodás másolatát.
(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a hivatali helyiségbe elöjegzett anyakönyvi eseményekre. azok lebonyolítását a hivatali
helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

3. A többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díj

(1) A munkaidőn kívül a Díszteremben tartott anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként nettó 10.000,- Forintot kell fizetni.
(2) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként nettó 30.000,- Forintot kell fizetni.

51
(1) Az e rendelet alapján izetendö díjat az erre rendszeresített postai utalványon való
megfizetéssel vagy Békés Város Onkonnányzata költségvetési számlájára való utalással kell
teljesíteni, legkésőbb az anyakönyvi esemény létesítését megelőzően egy héttel.
(2) Amennyiben a munkaidőn. valamint hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi
esemény bármilyen okból meghiúsul, és azt a felek az anyakönyvi esemény kitűzött időpontja
előtt legalább 5 nappal írásban bejelentik. a már kiegyenlített, (1) bekezdésben meghatározott
díjat a meghiúsulás bejelentésétöl számított 8 napon belül vissza kell fizetni vagy utalni.
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(3) Ha az anyakönyvi esemény a létesítése előtt 5 napon belül bekövetkezett rendkívüli
körülmény miatt hiúsul meg, indokolással ellátott kérelemre, az eset körülményeinek
figyelembevételével a befzetett díj teljes összege visszatérítbető.
(4) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a rendkívüli körülmény fennállása. különösen a felek
valamelyikének mozgáskorlátozottsága, közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a
szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény.

4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj

6.
A munkaidőn- vagy hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésében
közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szetint - a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő euzésze Vagy egy része helyett a mindenkori
köztisztviselői illetménvalap 20 %-ának megfelelő díjazás illeti meg óránként.

5. Záró rendelkezés

7. *
(1) E rendelet 2017. augusztus I. napján lép hatályba. rendelkezéseit a hatálybalépést követően
bejelentett anyakönyvi események vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a munkaidőn, valamint
hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok
létesitésééfl járó dijazásról szóló 2/20 12. (I. 27.) önkormányzati rendelete.

Békés. 20l7.július 26.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegYző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. július hó 27. napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Napirend tárva: Közterület használatáról szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mön’. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság megtárgyalta.

Balázs László képviselő: Az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta. és azt képviselő-testületi ülésre alkalmasnak minősítette.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta
a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
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Szavazás előtt nwgállapítoua, hogy ci szcn’azásnál jelenlévő képviselők száma: 7fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2017. (VII. 27.)

önkormányzati rendelete

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL SZÓLÓ 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet

módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.* (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat rend] érő! szóló
23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. *-a az alábbi (21)
bekezdéssel egészül ki:

„3. (21) Turisztikailag kiemelt terület: Békés Város elfbgadott Integrált Települéfejlesztési
Stratégiájában A T 1-es területként térképileg Is fltüntetett terület.

2. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet L számú melléklete lép.

3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. július 20.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. július 27-én

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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L melléklet a 23/2006. (VI. 30. önkormányzati rendelethez

A települési önkormányzat tulajdonába:; álló közterületekJflmforgatási célú
használatának dQai a használat célja szerint

A B C D E F

forgalom
stáb

fo rgatási technikai ki ü rítési technikai
parkolási

terület terület terület biztonsági
Közterület besorolást terület

terület

Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap

521 208 208 208 20
a város turisztikailag

1. kiemelt központi töredéknap
területe töredéknap töredéknap töredéknap töredéknap

esetén
esetén esetén esetén esetén

261 104 104 10
104

208 156 104 104 10
a város nem

töredéknap2.
turisztikailag kiemelt

töredéknap töredéknap töredéknap töredéknapközponti területe esetén
esetén esetén esetén esetén

104 78 52 5
52

* a 2004. évi II. törvény 3. Számú mellékletének fogalom meghatározása alapján

Napirend tárva: TOP-3.2.1-16. pályázat benyújtása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.’ (1) bekezdés.» pontja alapját:.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A pályázat energetikai
korszerűsítéssel kapcsolatos.

Balázs László bizottsági elnök, képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
és egyhangúlag elfogadásra javasolta azt. A pályázat 100 %-os támogatottságú, amely több
mint 200 millió forintos támogatást jelenthet.

Izsó Gábor polgármester: Ujabb 10 épületet tud az önkormányzat energetikailag
korszerűsíteni, amely külső hőszigetelést. fütéskorszerűsítést. nyílászáró cserét, illetve néhány
helyen napelemes rendszerrel történő ellátást is jelent. Nemcsak az épületek külleme újul meg,
hanem az önkormányzat számára energiatakarékossággal is jár, hiszen kevesebb energiát kell
majd használni. A pályázati összeg 209 millió forint.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot.
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S:uvczzá.v elől! ‚negc’zllczpűoua. lio ci szuninz.v;;nl jclen]evo képviselők száma: 7Jő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkonnán vzata Képviselő-testületének
354/2017. (VII. 26.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP 3.2.1-16 kódszámú
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívásra „Békés,
épületenergetikai beruházások 3. ütem” címmel az alábbiak szerint:

1.1. A beruházás összköltsége bruttó 205.994.000,-Ft, az igényelt támogatás mértéke
bruttó 205.994.000,-Ft, a saját erő mértéke bruttó 0,-Ft.

1.2. A megvalósítási helyszínek pontos címei:

Ssz. Megnevezés Cím hrsz

1 Városháza Petőfi 2. 2245/1

Békési Gyógyászati
Körösi Cs. S. u. 14. 12652

Központ és Gyógyfürdő

5612/AJ 1, 5612/A/2,3 Eötvös Általános Iskola Jantyik u. 21.
5612/AJ3 5612/A/4

Békési Gyógyászati
József A.u. 5 2339Központ és Gyógyfürdő

Békési Kistérségi Óvoda
Fábián utca 25/2 6597/3és Bölcsőde

Békési Polgármesteri
Piac tér 3. sz. 2245J1, 2245/26

Hivatal Műszaki Osztály

Békési Kistérségi Óvoda Baky u. 4. 3985és_Bölcsőde

; Békés Városi Szociális
)antyik u.1. 5630: 8 Szolgáltató Központ

Békési Kistérségi Óvoda j Ótemető u.2. 178és Bölcsőde

Békés Városi Szociális Farkas Gy. u. 3. 658110
Szolgáltató Központ

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a TOP-3.2.I-16 pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, valamint Békés Város Onkontányzata és Polgármesteri
Hivatalának közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon,
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szolgáltatásokat rendeljen meg. beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó fetételekben
megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.

III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét.
hogy a TOP-3.2. 1-16 pályázati dokumentáció 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 tárgya: Gyógyászati Központ Alapító Okiratának módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.sW (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben Foglaltakat.

Balázs László képviselő: Az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság az
elöteijesztést megtárgyalta. és azt egyhangúlag elÍbgadásra javasolta.

Izsó Gábor polgármester: A rendelő felújítása. korszerüsitése miatti költözés adminisztratív
után követéséről van szó.

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, igy szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.

Szcn’uzas elől! nzególhzpűoüa. Izorn’ a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
355/2017. (VII. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógvfürdő alapító okiratát az I. melléklet szerint módosítja. egységes szerkezetű
alapító okiratát a 2. melléklet szerint Fogadja cl.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem voLt, igy a nyilvános
ülést befejezettnek nyilvánította és zárt ülést rendelt cl. amelyről külön jegvzökönyv készült.

K.m.f.

Izs7’ Gábor dr. Tari Béla
polgármester aljegyző
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