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Készült:

Békés Város Képviselő-testületének 2017.
n yüvános üléséről

augusztus

31-én

megtartott

Az ülés helye:

Városháza Nagvterme (Békés. Petőti 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

Tanácskozási ioga! vet részt
Kálmán Tibor alpolgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Fekete Nóra aljegyző
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
liolopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Gál András osztályvezető
Sápi András intézménvvezető
Szabóné dr. Vass Orsolyajogász
Váczi Julianna ügyvezető
Balog István irodavezető
Koszecz Sándor igazgató
Az ülés kez,désének időyo,,tja:

15.30 Ii

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította. hogy a képviselő
testület határozatképes. mert 11 főből II főjelen van. Így a nyilvános ülést megnyitotta.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Támok Lászlóné jegyző kén Szót.
Tárnok Lászlónéjegyző: Az aljegyző és jogász kollega a nyár folyamán közös megegyezéssel
távozott, akik helyére új kollegákat vettek fel. Bemutatta a képviselő-testületnek dr. Fekete
Nóra aljegyzőt, aki pályázat útján került kinevezésre, és augusztus I 5-tőt dolgozik a hivatalban.
valamint Szabóné dr. Vass Orsolyát, aki 2017. augusztus ló. napján kezdte meg munkáját a
hivatalban jogászként.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte az Új kollegákat. akiknek jó munkát kívánt.
Tárv:Napirendi pontok módosítása
Izsó Gábor polgármester: Módosító javaslata a meghívóban szereplö napirendi pontokhoz:
javasolta. hogy a képviselő-testület vegye le napirendjéről a nyilvános ülés 25. napirendi
pontjaként szereplő ..Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés. Petöti u. 33. szám alatti ingatlan
megvásárlására” tárgyú előterjesztést. Az Alapítvány visszavonta kérelmét. így okafoyottá
vált az ügy.
Javasolta továbbá Új napirendi pontként zárt ülésen történő tárgyalással felvenni a meghivóban
nem szereplő. 34-es sorszámú „Szakember elhelyezési kérelem” tárgyú előterjesztést.

A napirendi pontok között szerepel két ingatlanvásárlási kérelem is, amelyek tekintetében a
képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy nyilvános ülésen vagy zárt ülésen tárgyalja-e
azokat. Az egyik „A Prevail Co. Kü. vételi ajánlata a Békés 3736/12 helyrajzi számú területre”,
a másik pedig a „Tarhos, Petőti u. 1. ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó” előterjesztés. Mivel
mind a két anyag személyi jogokat, valamint önkormányzati vagyoni jogot érinthet, így
javasolta, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja meg azokat.
Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt, Igy szavazásra bocsátotta a Fent elmondott módosító
javaslatokat.
-

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
360 /2017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 31. napján tartott
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint módosítja: a nyilvános ülés 25. számú, a
..Szent Lázár Alapihány kérelme a Békés. Petőfl u. 33. szám alatti’ingatlan
megvásárlására” tárgyú előterjesztést leveszi napirendjéről.
A képviselő-testület új napirendi pontként felveszi a zárt ülés napirendi pontjaként a
meghívóban nem szereplő „34. Szakember elhelyezési kérelem” tárgyú előterjesztést,
továbbá zárt ülés keretében tárgyalja meg a nyilvános ülés 26. napirendi pontjaként
szereplő A Prevail Co. Kft. vételi ajánlata a Békés 3736/12 helyrajzi számú területre”
tárgyú. és a 27. napirendi pontjaként szereplő .Jarhos. Petőti u. I. ingatlan énékesitéséhez
kapcsolódó döntések” tárgyú előterjesztéseket.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő:
azonnal
Tárv:Napirend elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Az elfogadott módosító javaslatoknak megfelelően szavazásra
bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata KéyviseIótestületének
361 /2017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 31. napján tartott
ülésének napirendi pontjait. az elfogadott módosításokkal együtt az alábbiak szerint
fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:

NyUvá nos ülés:
I. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről. értekezletekről
Előier/cx:íő: Izsó Gábor polgármester
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2. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Támok Lászlóné jegyző
4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előter lesz/ő: Izsó Gábor polgármester
6. Beszámoló Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2017. I. félévi
költségvetésének teljesítéséről. az Onkorrnányzat költségvetéséről szóló 112017 (1.30.)
önkormányzati rendelet I. félévi módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2017. I. félévi költségvetés teljesítéséröl
szóló tájékoztatás
Elő;eriesző: (zsó Gábor polgármester

8. Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Beszámoló a XLI. Békés-tarhosi zenei napok rendezvényröl
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előte, lesz/ő: Izsó Gábor polgármester
II. A településfejlesztéssel. telepütésrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összemggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 10/2014 (111.28.) őr. módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

13. Békés Város Önkormányzata 112015. (11. 04.) rendeletének (SZMSZ) és törzskönyvi
nyilvántartásának módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Csatlakozás a Bursa [lungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpálvázathoz
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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17. Erdögazdálkodási feladatok elvégzése
Elő/ar fasz/ő: Izsó Gábor polgármester
IS. Békés Város Önkormányzat Képviselö-testületének a Békés Város szabá’yozási
tervéről. valamint építési szabálvzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) számú rendelet
módosításának szándéka
Előie;ies:ző: Izsó Gábor polgármester
19. Víziközmű gördülő fejlesztési terv 2018-2032
Elő/atlasz/ő: Izsó Gábor polgármester

20. Szelektív hulladékgvűjtést népszerűsítő pályázat benyújtása
Előterfaszrő: Izsó Gábor polgármester
21. Dr. Farkas István feladat-ellátási szerződés módosítás iránt benyújtott kérelmének
elbírálása
Előwr fasz/ő: Izsó Gábor polgármester

22. A Békési Önkormányzati Tüzottóság támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
23. Református Egyházközség támogatása
Előwrfasz/ő: Izsó Gábor polgármester

24. Taró Sándor kérelme bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában
Előterfasz/ő: Izsó Gábor polgármester
Zárt ülés
25. A Prevail Co. Kfl. vételi ajánlata a Békés 3736!l2 helyrajzi számú területre
Elő/erfasz/ő: Izsó Gábor polgármester
26. Tarhos. Petőfi u. I. ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó döntések
Előtarfasz/ő: Izsó Gábor polgármester
27. It3úsági díjak adományozása
Elő/erfasz/ő: Izsó Gábor polgármester

28. Gógán István kérelme
Előterfasz/ő: Izsó Gábor polgármester
29. Bak János kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
30. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előwrfesz/ő: Izsó Gábor polgármester
31. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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32. Szakember elhelyezési kérelem
Eló’ierfes:iő: Izsó Gábor polgármester
Vvilvá,ws ülés:
33. Bejelentések, interpellációk
Napirend tárEva:

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

Írásos előterjesztés csatolva ajegvzőkönyvhöz az Müw. S2. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Niucsi András bizottsági elnök. képviselő: Tájékoztatta arról a képviselőket. hogy a testületi
ülést követően a BETAZEN keretén belül megjelenik a Magvetés református konferencia
anyaga. A konferencia 10. alkalommal került megrendezésre. Fia valamelyik képviselő igényt
tart egy példányra. annak szerkesztőként egy dedikált tisztelet-példányt szívesen eljuttat.
Dr. Seres István képviselővel együtt megkezdték Békés város története feldolgozásának
előkészítését, amihez euy jó szakmai csapat összeállitására van szükség. A ciklus hátralévő
részében a legfontosabb feladatának a képviselő-testületi munkába való részvétet mellett azt
tartja, hogy az édékmentés, a város történetének feldolgozása megtörténjen. Egy kb. 1000
oldalas monográfiát kívánnak összeállítani, lehetőség szerint békési szakemberek bevonásával.
Nagyon sok anyag meg van már írva, amelyeket össze kell szedni és egységessé kell tenni. A
tervei között szerepel, hogy jövőre egy rövidített. képekkel és dokumentumokkal díszitett.
ajándékozásra alkalmas „Békés története” kötetet készítsenek el. Békés az egyetlen olyan
nagyobb település a megyében, amelyiknek a város története igényesebb formában nincs
feldolgozva. Ezeketa feladatokat iokálpatdótaként ingyen végzi cl. Várja a képviselők
támogatását is. Az „Izig-vérig Békés című. remélhetőleg turisztikai kiadvány is hamarosan
elkészül. a képviselők közül is sokan segítik ebben a munkában. Ez a kötet az „Udvözlet
Békésről’ c. könyv folytatása lesz. Az értékmentés, a város népszerűsítése könyvi formátumban
is megjelenik. amit nagyon fontosnak tan.
-

-

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. További hozzászólás, kérdés,
észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

S:cn’cizás előtt niegdUciputo/Ici. hogy u szcn’ccásnól feknlévű kéjn’i.velők szónza: 11 Jő
-

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselótestületé,,ek
362/2017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt eseményekről. értekezletekről’ tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

D

Napirend tár2va:

Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és
rendeletek végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönvvhöz űz M/itt’. 52.,’ (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés. hozzászólás, észrevétel nem
volL így szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szcn’ccés előtt mególlaphotiu. hoc.’ u s:cn’cizásnúJ jelenlévő képviselők szénici: ii/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkornuinyzata Kép viselő-testületének
363/2017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelös:
[latáridő:

Napirend tártya:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi
változásokról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőköm’vhöz űz M/itt’. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Az anyag terjedelmes, mivel 2 hónapig
nem volt testületi ülés. és ezen idő alatt több jogszabály is változott. Kérdés. észrevétel.
hozzászólás nem volt, igy szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó
javaslatot.
Szcn’a:ú elő/i ‚negállczpítoiia. ho’ ci .ccn’cz:ésncU jelenlévő képviselők s:ánw: ii/ő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkornuínyzata Képviselő-testületének
364/2017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató Békés Város
Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi változásokról’ tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
FeLelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
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Napirend tár2ya:

Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz M/ki’. 52.9 (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem
volt, Igy szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szczvcccs előtt iiiegíWltipítolüi. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők szaina. II/ő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-tesrületének
365/2017. (VIII. 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
felhasználásáról’ tárgyú előterjesztésben Foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:
Napirend tárva:
Írásos előterjesztés

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
csatolva

ajei;ó’könyvhö;

űz

M/ki’. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgárnwster: Ismertette az elöterjesztést. Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem
volt, igy szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapította hogy ci szm’azásnal jelenkvo képvLvelők :á,,za: II/ő.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
366/2017. (VIII. 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ‚Tájékoztató a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseirör tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Flatáridő:
értelem szerint
Napirend tár2va:

Beszámoló Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2017. 1. félévi
költségvetésének teljesítéséröl. az Ünkormányzat költségvetéséről szóló
1/20 17. (1.30.) önkormányzati rendelet I. félévi módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhőz az M/ki’. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Niucsi András bizottsági elnök, képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgaLta. és azt tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Balázs László bizottsági elnök, képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és egyhangúlag elfogadásra javasolta azt.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök. képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság is megtárgyalta az elöterjesztést. és azt egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselö-testületnek.
Izsó Gábor polgármester: Javasolja, hogy az SZMSZ kerüljön módosításra majd úgy, hogyne
kelljen a bizottság elnökeinek külön elmondania, hogy a bizottság elfogadott egy adott
napirendi pontot, hanem a polgármester az ülés vezetése kapcsán majd elmondja, hogy a
bizottság tárgyalta és elfogadta azt. Ha valamelyik napirendi pont kapcsán módosító javaslata
lesz akármelyik bizottságnak. akkor majd azt elmondja a bizottság elnöke. Kérte a képviselőket,
hogy ezt ajavaslatot gondolják át. mert ezzel is röviditeni tudják a testületi ülést.

A költségvetési rendelet kapcsán elmondta, hogy az stabil, a teljesítés pedig időarányos. A
beszámoló is ezt tükrözi. Az anyagban szerepelnek már a megnyert pályázatokra átutalt
pénzösszegek is.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban
foglaltakat.

Szavazás előtt nwgáUapííomi. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: I I fő.
-

Megállapitotta. hogy a képviselő-testület 8 igen,
alábbi határozatot hozta:

nem szavazattal. 2 tartózkodássa nz

Békés Város Önkorniónyzata Képviselő-testületének
367/2017. (VIII. 31.) határozata
I. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót elfogadja.
2. Békés város Önkormányzatának Képviselő
Polgármesteri Hivatal

-

testülete dönt arról, hogy a Békési

a) működési bevétel előirányzatát növeli 57.554.000.- Ft összeggel,
b) az irányító szervtől kapott támogatás előirányzatát 45.l42.000- Ft összeggel
növeli
c) személyi jellegű kiadások. és járulékaik előiránvzatait 29.696.000.- Ft összeggel
növeli
d) dologi kiadások előirányzatait 73.000.000.- Ft összeggel növeli
3. Békés Város Onkormányzatának Képviselő testülete az Onkormányzat 2017. évi
költségvetésében működési célú átadott pénzeszköz előirányzatát 13.874.193 Ft
összegben zárolja.
-

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
Szavazás e/őt! megáHapílotta. hogy ci s:avccc’Lv;zá/ jelenlévő képviselők száma: II Jő,
S

-

Megállapította, hogy a képviselő-testület S igen, I nem szavazattal. 2 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2017. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. *-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 1)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:
1.
(1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésről szóló 1/2017. (1.30.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
1. (1) A KépvLvelő—tesiület a Békési Gigi’acwi Központ és GiVgvfürdő költségvetési
szerv működési bevételei; ci következők szenti! határozza meg:
ci,.) inlézmém’i működési bevétel
78.000.000,—Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás
59. 792.971,— Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz
38. 948.625,— Ft
cl) maradvánv igénybe vétele működési célm
76.804.558,— Ft”
(2) A Rendelet 1.

* (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő—lestidei Békési Gvígvá.cati Központ és Gyógvfiirclő költségvetési szerv
működési kiaclásaü ci következők szerint határozza meg:
a,) személvijuttatások
295.938.047, Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok ás szociális
66.422.289,— Ft
hozzájándási adó
c) dologi kiadások
225.883.522,- Ft
cl) egvéb működési célú kiadások
4.800.000,— Ft
c,) engedélvezcu létszámkcrerc
lOSfő
-

(3) A Rendelet I. *-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyjirdő költségvetési szerv
/dhalmozási kiadásait 10.502.296,- Ft összegben állapítja meg.”
2.

(1) A Rendelet 2.

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“2. (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szen’
működési hevételeit ci következők szerint határozza meg:
a) nzűködési bevételek
42.800.000,- Ft
h) irányító szen’től kapott támogatás
68.275.245, Ft
c) maradvány igénybevétele működési célra
I 7.317.623,— Ft
cl,) működési célra átvett pénzeszközök
6.092. 134,- Ft”
—
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(2) A Rendelet 2. * (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Képvtvelő-tesiület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szeri’
működési kiadásait ci következők szerint határozza nwg:
a,) személvijuttatasok
50.768.803,- Ft
h) munkaadókat terhe/o járulékok é.v szoeiálLv
11.963.959,— Ft
hozzájárulási adó
c) dologi kiadások
59.387.4 79,- Ft
d) engedélyezett létszámkerete
16 Jő.

(3) A Rendelet 2. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(‘3) A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szeri’ Jklhalmozási kiadásait
12.364.761,-Ft összegben állapítja megi’
3.

(1) A Rendelet 3.

(1) bekezdése helyében következő rendelkezés lép:

“3. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantvik Mátyás Múzeum költségvetési szeri’
működési bevételei! ci következők szerint határozza meg:
ci,.) intézményi működési bevételek
2.531377.-Ft
h) irányító szervtől kapott támogatás
19.007.047, Ft
c) működési célra átvett pénzeszközök
4 73.543,- Ft
cl) maradvány igénybevétele működési célra
3.394.548.— Ft”
—

(2) A Rendelet 3. * (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jan tyik Mátyás Múzeum költségvetési szeri
működési kiadásait ci következők szerint harci rozza meg:
a) személyi juttatások
13,088.611,- Ft
b) numkaadókat terhelő Járulékok és szociális
2.938.62!,— Ft
hozzájárulási adó
e) dologi kiadások
9.277.175,-Ft
d) engedélyezett lérszánikerete
7 Jő”
(3) A Rendelet 3. *-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) A Békés Városi Jantvik Máh’ás Múzeum költségvetési szeri felhalmozási kiadásait
102.108,- Ft összegben állapítja meg.”
4.

(1) A Rendelet 4. * () bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“1. (1) A Képviselő-testület ci Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szeri’
működési bevételek ci következők szerint határozza me,’:
ci,) intézményi működési bevételek
1 585 000 Ft
h) irányító szervtől kapott támogutus
34.194.292,—Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz:
401.340,- Ft
d) maradvánv igénvbevétele működési célra
2 258.700,-Ft’
‘

(2) A Rendelet 4.

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szen’
nzi7ködési kiadásait ci következők szerint határozza meg:
a,) személyi juttatások
24.764.193,- Ft
b) munkaadókat terhelőjándékok és szociális hozzájárulási
5.482.697,— Ft
adó
c,) dologi kiadások
8.182.174, Ft
d) engedélyezett létszámkerete
8 Jő”
-

(3) A Rendelet 4. *-a az alábbi (3) bekezdéssel egészü] ki:
(3) A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szen’/Whalmozási kiadásait
10.168,- Ft összegbe!? állapítja meg.”
5.

(1) A Rendelet 5.

(1) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

“5. (1) A Képviselő—testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési
hevételeit ci következők szerint határozza meg:
ci) intézményi működési bevételek
108.200.704,- Ft
b) irányító szervtöl kapott támogatás
19.535.917,— Ft
c,) maradvánv igém’bevétck
17.610.326,- Ft”
(2) A Rendelet 5.

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő—testület ci Békési Városgondnokság költségvetési szer’ működési
kiack’Lvait ci következők szerint határozza meg:
a,) személyi juttatások
20. 705. 178,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
4.903.003,— Ft
hozzajándási adó
c) dologi kiadások
118.346.858,- Ft
cl) etvéh működési célú kiackLnk
1.190.505,— Ft”
(3) A Rendelet 5.

(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

‚(3) A Békési Városgondnokság költségvetési szen’flhalmozási kiadásait 201.403, Ft
összegben állapítja meg. «
-

6.

(1) A Rendelet 6.

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“6. (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési
bevételei,’ a következők szerint hatarozza meg:
ci) ircmyíto szen’től kapott támogatás
5.594.342.— Ft
b, niaradvámiv igénybevétel
177.063,- Ft.

(2) A Rendelet 6.

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szen’ működési
kiadc’Lvait ci következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
4.412.831,- Ft
b) munkactclókat terhelő járulékok és szociális
1.021.603,— Ft
II

hozzájárulási adó
c,) dologi kiadások
7.

336.971,- Ft”

() A Rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
1T7

A KépvL’elő-testüIet a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
* (1)
működési bevétele/i ci következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek
76.352.000,— Ft
b) Irányító szervtol kapott támogatás
279.203.545,— Ft
c,)pén:maradvánv igénvbei’étek
7.555.935,- Ft”
(2) A Rendelet 7.

(2) bekezdése helyébe a következö rendelkezés lép:

(2) A Kép vLvelő-iest ölel ci Békési Polgármesteri Hivatal költségveté.vi szerv működési
kiadásait ci következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
207.158.175, Ft
h) ozunkaadókat terhelőjándékok és szociális hozzájárulás!
48.066.310.— Ft
adó
c,) dologi kiadások
105.302.039.- Ft
cl) egyéb működési célú kiadások
687.810,— Ft
e) engedélyezett létszámkerete
72/ő”
-

(3) A Rendelet 7. *-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Képviselő-testület a Békési Polgánnesteri Hivatal költségvetési szen’felhalmozási
kiadásait (beruházások. fel4/írások,) /097.146,- Ft-ban, az egyéb jelhalniozási célú
kiadási 800.000,- Fr-ba,z állapítja meg.”

8. * (1) A Rendelet 8.

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“8. S (1) A Képviselő—testület ci: Önkonnányzat. ni/nt törzs köni’vi Jogi s:eméh’ működési
bevétele/t ci következők szerint határozza meg:
ci) intézményi működési bevételek
276.357,915,- Ft
b) közhatalmi bevételek
568.491.000, Ft
c,) államtól kapott támogatás
1.206.609.009,- Ft
cl) működési célú átveti pémeszközök
536.521.826,- Ft
e) Marad vány igémhevétele működési célra
104.069,000,— Ft”
-

(2) A Rendelet 8.

(2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

(2) A Képviselő—testület az Őnkonnányzat, mint to zskönvvi jogi személy félhalmozási
hevételeit ci következők szerint határozza meg:
a)fdhahnozási célú án’ettpénzeszköz
37.148.000,- Ft
b)tdhalmozás/ és tőke jellegű bevételek
54.875.000,- Ft
cj pén:maradvónv igénvbevételefdhalmozási célra
477.211. 760,- Ft”
(3) A Rendelet 8.

(3) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

‚‚(3) A Kép viselő—testület ci: Önkorinánt’zai, mint törzskönn’i Jogi személy működési
kiadásait a következők szerint Initározza meg:
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a) személyi juttatások
b) munkaadókat 1cr ida járulékok és szociális hozzájárulási
adó
e,) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatása
e) egyéb működési célú kiadások
.1) működési célú tartalékok
g)jinanszírozási kiadások (állwnháztartásoiz belüli
mcgelőlegc:és)
(4) A Rendelet 8.

453.232.2 18,- Ft
58.943.521,— Ft
455.6133561,- Ft
114 767.400,-Fi
892.863.893,- Fi
198306.363,— Ft
41.616.596,- Ft”

(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1,) A Képviselő—testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi Jogi személy felhalmozási
kiacláscüt ci következők szerint határozza nwg:
a) beruházások fáhljítások
331.798.068.- Ft
b egvébJdhalnozási célú kiadások
41.726.500,- Ft
c,)fejlesztési célú tartalékok
186.812.241,- Ft”
9.

A Rendelet 9. *-a helyébe a következő rendeLkezés lép:
“9.

A Képviselő-testület Békés város 201 7. évi működési költségvetését a következők
szerint hagyJa Jóvá:

ci)

működési bevételek:
cia) intézményi működési bevételek
ab) közhatalmi bevételek
ac) kapott támogatás
acü működési célú átveti pénzeszközök

b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások
1,1,) ‚nunkaackíkat terhelő járulékok és szociális
hozzájándási adó
bc) dologi kiadások
bd, ellátottakpénzbeliJuttatása
he) egyéb működési célú kiadások
bf) működési célú tartalékok
bg,finanszírozási kiadások (‘államháztartáson belüli
megelőlegezés)

585.826.996,-Ft
568.491.000, Ft
1.206.609.009,- Ft
932.437.468.— Ft
-

l.070.068.056, Ft
199.742.003— Ft
-

982.329.669.- Ft
114 767.400.- Ft
899.542.208.- Ft
198.306.363,— Ft
41.616.596, Ft
-

c) ci működési költségvetés hiánya 213.007.822.— Ft
cl) működési célú maradvánv igémhevétele ci hiány helsőfinwiszírozására
213.007.822,- Ft”
ID.

*

A Rendelet 10. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:

‚.10.
A Képviselő-testület Békés város 2017. évi fdhalmozási költségvetését a
következők szerint hagyja jóvá:
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a)fHhalmozási bevételek:
aa)fdhabnozási célú átvett pénzes:köz
ah)/dhahnozási és lokejellegű bevételek

37. 148.000 Ft
54.875.000.-Ft

b,) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások. fehWtások
bb,) egvéb/élhalmozási célú kiadások
bc)fdhalnzozási célú tartalékok

355.874.547,- Ft
42.727.903,-Ft
186.812.24 1.- Ft

c,) a fdhabnozási költségvetés hiánya 493.391. 691,- Ft
d) afelhalmozási célú maradvány igénvbevétele a jdhalmozási költségvetés hiányának
heívő/inanszírozására 177.211. 760,— Ft
e)

11.

ci ‚mlködési célú maradvány igénybe vétele aflhalmozási költségvetés hiányának
beLvőjinanszirnzására 16. I 79• 931,— Ft”

A Rendelet II. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
Ii.

‘

A Képviselő-testület Békés város 2017. éri költségvetése bevételi és kiadási
clőirám’zaíainakfőösszegét 4.3 94. 045.314,- Ft-ban állapítja tizeg.

12.

* A Rendelet I. melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép.

13.

* A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete ]ép.

15.

A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

16.

A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

17.

A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

IS.

A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

19.

A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet S. melléklete lép.

20.

A Rendelet kiegészül a 19. melléklettel. mely e rendelet 7. számú melléklete.

21.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 1. félévi előirányzatai módosításának
indoklását feladatonkénti bontásban e Rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

22.

Békés, 2017. augusztus 31.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegyző
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A rendelet kihirdetésre került:
20!?. szeptember 4-én
Támok Lászlóné
jegyző
Napirend tárEva:

Békési Kistérségi Lntézményfenntartó Társulás
költségvetés teljesitéséröl szóló tájékoztatás

2017.

1.

félévi

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Balázs László bizottsági elnök. képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. és
egyhangúlag elfogadásra Javasolja azt.

Izsó Gábor polgármester: Az első félévben időaránvosan teljesült az intézményfenntartó
társulás költségvetése.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
S:rna:ós előtt nwgállcipítotm. Izo
-

ci

s:ava:ásizól jelenlévő képviselők szánni: 1] fő.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
368/2017. (J’IFL 31.) határozata

A Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás és intézményei 2017. L félévi költségvetésének
teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 20)6. évi munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mön’. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Niucsi András bizottsági elnök. képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és azt tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte Balog István irodavezetőt a képviselő-testület ülésén.
Kérdése: kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést?
Baba István irodavezető: Nem kívánta szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Balázs László bizottsági elnök. képviselő: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásrajavasolja azt.
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Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

S:ava:ás elő/i inegáliapliolin, hogy o szcn’c,zásnál jelenlévő képviselők szc;;za: Ii Jő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán l’zata Kéyviselóttestületének
369/2017. (VIII. 3!.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 2016. évi
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva:

Beszámoló a XLI. Békés-tarhosi zenei napok rendezvénvéről

Írásos előterjesztés csatolva ajeg;zőköizyvhöz az Mötv. 52., (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte Koszeez Sándor igazgatót, aki egyben fesztivál igazgató
is volt.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök. képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság ülésén is megjelent Koszeez Sándor igazgató és Bagoly László művészeti vezető. A
bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az ez évi Békési-tarhosi zenei napok rendezvényét
is igen színvonalasnak tartja.
Mucsi András bizottsági elnök. képviselő: Képviselőként grawlált a rendezvényhez, amit
rendkívül színvonalasnak ítél meg. Külön kiemelte az Expeddance együttes előadását.
Megköszönte a szenezök. és külön Bagoly László művészeti vezető munkáját. aki a Békés
Megyei Szimfonikus Zenekarban játszik. igy neki köszönhetően a szimfonikusok is felléptek a
rendezvényen. A BETAZEN keretében különbözö csoportokat kell megszólítani. Külön
kérésük volt, hogy a népi hagyományok ápolása is jelenjen meg a rendezvényen, aminek eleget
is tettek.
Izsó Gábor polgármester: Gratulált a szervezöknek a rendezvényhez. Több eseményen is részt
vett ő maga is. de a képviselők közül is sokan jelen voltak egy-egy rendezvényen. Megköszönte
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatását. mivel több. mint 7 millió forinttal járult hozzá
a rendezvény lebonyolításához. Ennek köszönhetően tudták megvalósítani. hogy színvonalában
és méreteiben is méltó legyen a rendezvény a patinás helyhez. Bízik abban. hogy a jövőben
még inkább ki tudják terjeszteni a komolyzene, népzene. néptáne Békés megyei ünnepét.
Fontos, hogy a hagyományokat ápolják. Orül annak, hogy a generációváltás a zenei napok
rendezésében folyamatosan a szükségleteknek megfelelően történik. Ez köszönhető a sok
társadalmi munkának, több alapítvány tevékenységének, és nem utolsó sorban a GEMMA
cégcsoportnak, valamint több egyéb szervezeteknek is.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
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S:avccas eb!! megóUapit ot/a. hogy a szavccásnúl /ebenlévő képviselők s:cbna: ii/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkorrnánt’zata Képviselő-testületének
370/2017. (VIII. 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a XLI, Békés-tarhosi zenei napokról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönrvhöz az 315w. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Niucsi András bizottsági elnök, képviselő: Az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Balázs László bizottsági elnök. képviselő: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést. és azt evhangúlag elfoadásra javasolta.
Izsó Gábor képviselő: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. amely arról szól. hogy az
önkormányzat mintegy 20 millió forinttal támogatja a diákok tanévkezdéséL A támogatás
jelentős részét az óvodások és általános iskolások kapják meg: az általános iskolások fejenként
10.000,- Ft, az óvodások és bölcsődések pedig Fejenként 5.000,- Ft támogatásban részesülnek.
Ez összességében közel 2200 tanulót érint a városban. A rendelet tartalmazza azt, hogy a szülők
mikor kaphatják meg a támogatást. és erről a legközelebb megjelenő Békés Városi Krónikában
értesítik a lakosságot.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Izsó Gábor polgármester által elmondottak tükrözik az
UgyTendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság valamennyi tagjának véleményét is.
Izsó Gábor polgármester: Mindenki egyetért abban, hogy Ha van lehetöség. akkor támogatják
az oktatást. OnkonTiányzati szinten is jelentős pozitív változás van ebben a tekintetben.
Tanévkezdéskor minden családnak jól jön a segítség.
További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a rendelet
módosítására vonatkozó javaslatot.
S:m’ccás e/üti nwgábbupitona. hogy
-

ű

s:ava:ásncW jekubévő képviselők száma: Ii ‚/5.

Megállapította, hogy a képviselö-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2412017. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZEREROL
szóló 11/20 12. (Ill. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatúsról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, a 29. (1) bekezdésében,
a 13]. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptönénye 32. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. * (3) bekezdésében és a 94. * (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljúrva a következőket rendeli cl:
I.

* Békés Város Önkormányzata Képvise]ő-testületének a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 5. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Nevelési- ás tanévkezdési támogatás
5.

(1) A Békés városbaiz 2017. augzisznis hó I. napján bejelentett lakóheUvel vagy
tcu’iózkodasi hellyel rendelkező 2017. szeptember hó 1. napján
ci,) lwlvhcn található hölcsődéhen ci bölcsőt/el nevelésben való témkges részvételt
‚negkezdő gye;’niek.
bJ helyben található óvodában az óvodai nevelésben való tényleges részvételt
nwgkczdő gyermek,
e,) helyben található közoktatási intézményben a/apiókú, nappali oktatás
munkarendje szerinti tanuhnánvokat fölvtató gvennek vagy az iskola igazolása
szerint betegsége, testi- vagy szellemi fogyatékossága miatt tanuhnánvait
magántanulóként végző gyermek.
vonatkozásában annak Békés városban 2017. augusztus hó 1. napján bejelentett
lakóhellyel nzgl’ tartózkodási hel5’el rendelkező szülői felügyelciijogot hnvkorló .‘cülőj’e
vagy esaládbafógadó gvánja 2017. szeptember hó 30. napjáig nevelési-és tanévkezdési
támogatásban részesül.
(2) Az (1) bekezdés ci; pon;jáhcm toglaltaktul eltérően ci Békés városban 20] 7. augusztus
ho 1. napján bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási lwUvel rendelkező gyermek
vonatkozásában, aki
a) ci bölesőcléhe ci 201 7/2018—cm nevelési évtől lett heh’atva, és
b) 201 7. szeptember hó 30. napjáig a höksőclei nevelésben való tényleges
részvételt megkezdi,
Békés városban 1017. augusztus hó I. napján bejelentett lakó hellyel vagy tartózkodási
heUi cli endelkező zulőz felui deli jogot gi uhu; lo ‘.zukje i uo L wlaclhafotculo g anya
2017. október hó 15. napjáig nevelési- és tanévkezdési támogatásban részesül.
(3) A nevelési— és tanévkezdési támogatás összege ci bölesődéhen és óvodában nevelt
gyermek vonatkozásában 5.000 Forint;’fő, általános iskolai tanulmányokat fblvtató
g ennek vumzwkozásáhcm 10.000 Forint/fő
(4) A gyermek nevét és lakcímét, illetve ci szülői jL1ügyeletet gyakorló szülő vagy
családbafögadó gyám nevét és lakcímét az arra rendszeresített nyomtah’ánvon a
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nevelési-oktatási intézmény vezetője 2017. szeptember hó 15. napjáig küldi meg a
Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére.
(5) Ha a gyermek tön’ényes képviseletét esaládbafögadó gyám látja cl, a nyomtanányhoz
meUékelni kell a gvámhivatal gvámrendelés tárgvában hozott jogerős határozatát.
Határozat hiányában ci támogatás twmfizct betű ki
(6) Ha a gyermek lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, és azok egyike nem
Békés iároshwi talalhato. ci szülő vagy törvénies képvLvelő nyilatkozata szükséges.
miszerint a gyermek a lakóheh iagl’ tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat
által izem részesül a nevelési— és tanévkezdési tánzogcitcíssal azonos jellegű
támogatásban.
(7) A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban
rendelkezni, A támogatás írásban dokumentált módon készpénzben kerül kifizetése a
szülőifdügyeletet gyakorló szülő vagy esaláclhajbgacló gyám részére, amely kifizetés ci
nevelési— oktatási intézményben történik, előre meghirdetett időpontban.
-

2.

-

E rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépését
követő napon.

Békés! 2017. augusztus 31.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
20U7. szeptember hó 4. napján.
Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
Napirend tár2va:

Írásos

A településfejlesztéssel, településrendezéssel
és településkép
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.’ (1) bekezdés]) pontja alapján.

Balázs László bizottsági elnök. képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. és
egyhangúlag eltbgadásra javasolja azt.
Mucsi András bizottsági elnök. képviselő: Az ÜgyrendL Lakásügyi! Egészségügyi és Szociális
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Rácz Attila képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is jelezte már a polgármesternek. hogy az
Mötv. 32.* (2) bekezdés fl pontja alapján kéri, hogy minden partnerségi egyezietésről kapjon
értesítést e-rnailben. a képviselői munkája segítése érdekében.
Izsó Gábor polgármester: Rácz Attila képviselő kérésének eleget tesznek, mivel annak biztosan
nincs akadálya.
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Jovábbi hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt.
elfogadására vonatkozó javaslatot.

így

szavazásra bocsátotta a rendelet

S:cwc1s elő/i ;;wgállupúoucz. hogy a swvc,zúsncW jelenlévő képviselők szúnici: 11 Jő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2017. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
A TELEPULESFEJLESZTESSEL, TELEPULESRENDEZESSEL ES
TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének
első fordulatában kapott felhatalmazás alapján. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. * (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva
figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről. valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012 (Xl. 8.) Korrn. rendelet 29. *-ában foglaltakra is
a
következőket rendeli cl:
-

—

1. A rendelet hatálya
I. * E rendelet hatálya Békés város településfejlesztési koncepciójának. integrált
településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. * szerinti
partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.
2. Békés város településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált
településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek,
településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a
lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel. vallási közösségekkel
történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról. az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről. valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézménvekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és
jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
2. A partnerek meghatározása
3. A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek. jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkezö szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) atelepülés közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult tenriészetes vagyjogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
b) a békési székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
c) a békési székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) Békés városában működő elismert egyházak.
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. * (2)
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába
a
-
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partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban
írásban bejelentkező egyéb Szervezet.

-

a polgármestemél

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása a Korm. rendelet
szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.
b) a Városházi Krónikában vagy online lapban, és
c) a ww.bekesvaros.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági Fórum keretén belül szóban történik.
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében—a www.bekesvaros.hu
honlapon közzétett hirdetmény útján tőrténik.
—

—

—

5. * Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet
készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása a Korm. rendelet szerinti előzetes
és munkaközi tájékoztató keretében
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.
b) a Városházi Krónikában vagy online lapban, és
c) a ww.bekesvaros.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
—

—

6. (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében
—

a) kőzterületen elhelyezett önkormányzati hirdetöfelűleten.
b) a Városházi Krónikában vagy online lapban. és
c) a ww.bekesvaros.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági Fórum keretén belül szóban történik.
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetröl a Korm. rendelet szerinti munkaközi
tájékoztató keretében
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.
b) a Városházi Krónikában vagy online lapban, és
c) a ww.bekesvaros.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén
a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről,
a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.
b) a Városházi Krónikában vagy online lapban, és
c) a ww.bekesvaros.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során,
a Konriány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt. a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről a
Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, a www.bekesvaros.hu honlapon
közzétett hirdetmény útján történik.
—

—

—

-

-

—

—

-
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(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről a Kornt rendelet szerinti munkaközi
tájékoztató keretében a www.bekesvaros.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
—

—

7. * (1) A hirdetménynek előzetes tájékoztató esetén tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. * (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett
államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcimet, ahova az észrevétel megküldhető.
(2) A hirdetménynek
munkaközi tájékoztató esetén
tartalmaznia kell:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott
dokumentumokat, tárgyalásos és állami [öépitészi eljárás esetén. legalább a tervezet
összefoglaló
leírását
és
jóváhagyandó
munkarészeket,
az
elkészült
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacírnet vagy elektronikus levélcímet. ahova az észrevétel megküldheiö.
-

—

—

-

8. * A lakossági fórum összehivására és lebonyolítására Békés Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében
foglalt szabályozás az irányadó.
4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja
9. * (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe
kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül. valamint lakossági fórum hiányában a
hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az
alábbi módokon:
a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Békés Város Onkormányzatának címére
(5630 Békés. PetőH S. u. 2.) történö megküldéssel. vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő
megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.
(2) Azt a partnert. aki az () bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem
nyilvánított, javaslatot nem tett. a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell
tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett
partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztelésben jogszabályon alapuló
ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a
véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést
kezdeményezhet. amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott,
Vagy adott. de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére
nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni. az egyeztetés további szakaszaiban
és elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt
határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési
dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
(7) A tervező a véleményekkel.javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét a tervezési
szerződésben megállapított határidőben
megküldi az önkormányzat részére, a
Polgármesternek címezve.
—

-
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(S) A szakmai javaslatok alapján a főépitész a vélemények. javaslatok elfogadására. el nem
fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
10. (1) A beérkezett véleménvek,javaslatok dfogadásáról Vagy el nem fogadásáról, az cl nem
fogadás indokolásáról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos Vagy állami föépitészi eljárásban történő
lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról, az cl nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben ésjelen rendeletben
nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a Vonatkozó eljárási szabályok megtartása
md lett.
—

-

II. (1) Ajelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a föépítész
a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nvilvántartja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét. továbbá lakhelyét, székhelyét. vagy telephelyét.
b) a vélemény beérkezésének időpontját,
b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 0. (2) bekezdés szerinti döntést követően
a véleményt, javaslatot elfogadó. vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát,
illetve a Polgármester döntését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési
eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések
12. A Polgármester—a feladatkör szerint illetékes szen’ezeti egységek útján gondoskodik
az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési
eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéröl. a www.bekesvaros.hu honlapon. A
honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43!B. -a szerinti egyéb
közzététel i szabályok telj esitése alól.
13. * Az elfogadott koncepcióról. stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Kont. rendelet 30.
(13) bekezdésben foglaltak szerinti táj ékoztatásról a polgármester a föépítész útján
gondoskodik.
7. Záró rendelkezések
—

15.

(1) E rendelet a kihirdetését követö napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési
eljárásokban kell alkalmazni.
Békés, 2017. augusztus 15.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. szeptember hó 4. napján
Támok Lászlóné sk.
jegyző
23

Napirend tár2va:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) őr. módositása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőköm’vhöz az Mön’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Mucsi András bizottsági elnök. képviselő: Az ÜgTendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és azt tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, igy szavazásra
bocsátotta a rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás előtt nzegáUapíwua. hagy ci szavcizásnál jelenlevő képviselők szánta: 11 lő’.
-

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/20 17. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
A TELEPULESI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASAGI
KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ JGÉNYBEVÉTELÉRŐL
szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXX V.
törvény 88. * (4) bekezdésében és 35. * (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazása
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.* (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési sziLárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevéreléről szóló 10/2014. (Ill. 28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi a 10!B *-ával egészül ki:

1012
(Jj Jelei? rendelet alapján ci közszolgá itatós igémbevételére köteles
ingatlanhasználókról a Szolgáltató nvilvántartást vezet ci közszolgáltatási dU
beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az ügvfélszolgálati
Jdadatok ellátásához. A Szolgáltató jogosult a nyilvántartás vezetéséhez és kezeléséhez
kapcsolódó kötelezettségét olyan alvállalkozójára átruházni. akit az adminisztrációs,
ügvfélszolgálari, könn’vitelifLladatokkal inegbízAz átntházás nem érinti a Szolgáltató
jogát arra, hogy bármely kapcsolódó nyilvántartásba betekintsen, a ‚zvdi’áiztartást
fdadataihoz kapcsolódóan használja.
(2) .4: ingatlanhasználó ci közszolgái;wávi vzerzőclés inegkötéséhez szükséges.
természetes azonosító adatok, valamint lakcím és amennyiben az nem azonos a
kö:szolgáltatás igénybevételének helyével ci számlázási címét köteles a Szolgáltató
fdhívására. valamint a személyes adatainak változását követően S ‘Icipviz belül
bejelenteni.
-

-
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(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az infármáeiós önrendelkezési
jogról és az infbnnáeió szabadságról szóló 2011. évi C’XJL tönény rendelkezéseinek
nwgfelelően eljárni.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában ci Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés
személyi és tárgyi jdréreleit, köteles gondoskodni ci: adatok biztonságáról és köteles
meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek a adat-és titolnédelnzi szabályok
énénvrejzutatásához szükségesek.
(5) Az ingatlanhasználók személyes adatai nak kezelése a 2011. évi CXJJ. tön’ény 5.
(1) bekezdés (b,) pontja alapján közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg.

(6,) Az adatszolgáltatás célja ci közszulgáliatással összefüggően tíz ingatlanhasználó
személyének megállapításához, a közszolgáltatási di] behajtásához szükséges és arra
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
(7) A Szolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait az adatok tárolása kivételével
a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszünéséig. díj hátralék esetén a tartozás
fnnáUásáig kezelhetik. A jon’Lcony inegszűnését követően ci közszolgáltató ci kezelt
adatokat köteles megsemmisíteni.”
-

—

2.

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

Békés, 2017. augusztus 31.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. szeptember 4. napján
Tániok Lászlóné sk.
jegyző
Napirend tárva:

Békés Város Önkormányzata 1/2015. (II. 04.) rendeletének (SZMSZ) és
törzskönyvi nyilvántartásának módositása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönrvhöz az M/ki’.

52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Niucsi András bizottsági elnök. képviselő: Az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és azt tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testületnek egy határozatot és egy rendeletet kell
elfogadnia. További hozzászólás. kérdés. észrevétel nem volt. Szavazásra bocsátotta az
előterjesztésben szereplö határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapította, hogy ci .‘zavazásnál jelenlévő képviselők szátiza: Ii Jő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
371 /2017. (VIII. 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi
nyilvántartását a 041110 Altalános gazdasági ás kereskedelmi ügyek
043610 Egyéb energiaipar igazgatása ás támogatása

kormányzati funkciókkal egészíti ki. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
[latáridő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgánnester: Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítás elfogadására vonatkozó
javaslatot.
Sztn’ccés előtt megállapiíotia. hogt ci szai azúwáí jelenlévő képviselők száma: 11 Jő

Megállapította, hogy a képviselö-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2017. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete
Szen’ezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (11.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
t meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli cl:
1 •* Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1:20 I 5. (11.04.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete helyébe
e rendelet I. sz. melléklete lép.
2. Ez a rendelet a kihirdetését kővető napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
Békés, 2017. augusztus 31.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2017. szeptember4. napján.
Támok Lászlóné sk.
jegyző
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Melléklet a27/2017. (IX. 4.) rendelethez
Helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
jegyzéke’
Feladat
Jogszabály
Települési szabályozási terv
keszitese

1997. évi LXXVIII. tv. 6.

Köztisztaság

9/2014. (III. 28.) rendelet

.

Előadó-művészeti szervezetek
Mötv. 13.
tamogatasa
Müernlékvédelem

(1)7.
I

2001.éviLXIV.tv.41.*

Kormányzati
funkció
Feladatellátás módjat
száma
42/2007; (IX. 7.)
011130
onkormanyzati rendelet
ÜnkonanyzatitulaJdonú
011130
gazdasagi tarsasag utjan
1212015. (IV. 92.)
011130
onkormanyzati rendelet
011130

3/1000 ‘11 18
onkormanyzati rendelet

011130

12/2015; (IV. 92.)
onkormanyzatL rendelet

0111,0

Önkormányzat hivatala
utjan

‘

Közművelődési tevékenység
tamogatasa

CXL. tv. 80.

Szocialis ellatasok

10’2012. (111. 30.)
onkonnanyzati rendelet

Védetté nyilvánitás

1996. évi LIII. tv. 24.

..

.

Talajterhelési díj
megallapitasa
Adó-. vám- ésjővedéki
igazgatás
Köztemetö-fenntartás. és
mukodtetes
Önkormányzati vagyonnal
valo gazdalkodassal
kapcsolatos feladatok
.

‚

1997.

.

Más szerv részére végzett
pénzügyi gazdálkodási.
uzerneltetesi es egyeb
szolgáltatások
—

..

.

*

(1) b)

2003. évi LXXXIX. tv. 26.
4/1995. (111. 7.) rendelet,
38/2000. (XII. I.) rendelet
..

.

Polgári védelem
Közterület rendjének
_tenntartasa

4/1998. (Ill. 27.) rendelet
011130 és 13/1999. (IV. 30.)
rendelet
011130 1512012. (V. 25.) rendelet
01 l»O
——

Önkormányzati hivatal
útján

13.

(1)2.

0l20 Vasarok szolgal(atas

Motv. 13.

(1)9.

0l330

Onkormanyzati hivatal
utjan

Mötv. 13.

(1) 13.

013360

Önkormányzati hivatal
utjan

013370

Önkoniiányzati társulás
útján

-„

..

..

Informatikai fejlesztések,
szolgáltatások
Honvedelem

*

—

Mötv. 13. (1) 12.
201 I. CXIII.t. IS. (2), 29.
Mötv. 13. * (1) 12.
Mötv. 13.

(1)2.

-

021020 Polgarmester
022010’ Polgármester
Önkormányzati hivatal
031030
utjan
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Tűzés katasztróíhvédelmi
tevékenységek

Mötv. 13. (1) 12.
1996. évi XlIl.tv. 31.

(1)

Általános azdasá2i és
kereskedelmi ugvek
.

041110 Kozvetlenul

..

1997. évi [XXVIII. tv. 66!B. *

041140

Rövid időtartamú
kozfoglalkoztatas

2011. cvi CU. tv.

041231

.

T

..

Önkormányzat hivatala
utjan
I

Kozvetlenul

Start-munka program Téli
kozfoglalkoztatas

2011. cvi CVI. tv.

04122 Kozvetlenul

Hosszabb időtartamú
kozfoglal koztatas

2011. cvi CVI. tv.

041233 Kozvetlenul

Orszá2os közfoglalkoztatási
program

201]. cvi C\i. tv.

041236 kozvetlenul

Közfoilalkoztatási
mintaprogram

2011. evt CH. tv.

-

..

..

.

T

.

.

.

Halaszat, haltenyesztes

I

—

Teruletfejlesztes

..

Pogámiester,
Köztestület útján

03’O’O

Egyéb ener2iaipar
i2az2atasa es tamoatasa
Feldolgozóipari igazgatás
tarnogatasa
Út, autópálya építés
Híd, alagútépítés
Városi és elővárosi közúti
szemelyszallitas
‘.

.

..‚

2013. cvi CII. torveny
.

041237

Közvetlenül és
önkormányzati intézmény
042360
utjan

0442! O Közvetlenül
1988. évi I. Iv. 29-35.*
1989. évi I. tv. 29-35.*

045120 Közvetlenül
045130 Közvetlenül

6!2003. (Ill. 28.) rendelet

045140 Vásárolt szolgáltatás

..

-

04)160
Mötv. 13.

(1)2.

Vezetékes müsorelosztás.
városi és kábeltelevíziós
rendszerek

045170 Közvetlenül

‚....

Turizmusfejlesztés

Önkormányzati hivata
utjan

046020 Közvetlenül

Egyeb tavkozles

Piac üzemeltetése

Kozvetlenul

033610 Közvetlenül

UI hid fenntartas. uzerneltetes
Parkolók biztosítása

I

046030
9/’Ol’ (II ‘9)
onkormanyzati rendelet
..

—

—.

—

Önkormányzati társulás
utjan

047120’ Közvetlenül

047320 Közvetlenül
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Ár- ésbelvizvédelem

Mötv, 13.

Nem veszélyes hulladék
kezelése, ártalmatlanítása

2012. évi CLXXXV. tv.
* 10/20 14. (III. 28.)

(1) I I.

047410 Közvetlenül
Onkonnanyzati tulajdonú
gazdasági társaság útján

051040

Veszélyes hulladék
begyüjtése. szállítása. átrakása

hivatala
05! 050 Oo»’t
útján

Szennyvíz
iwüjtése. tisztítása.
.
elhelyezese

052020 Vasarolt szolgaltatas utjan

Szennyvizcsatorna épitése,
fenntartása, üzemeltetése
Lakóépület építése

Közvetlenül és vásárolt
szolgáltatás útján
061020 Közvetlenül

Vízellátással kapcsolatos
közmű épitése. fenntartása.
üzemeltetése

063030 Vásárolt szolgáltatás

..

.

Közvilágítás

052080
—

Mötv. 13.

(1) 2.

064010 Vásárolt szolgáltatás

Zöldterület-kezelés

Mötv. 13.

* (1) 5.

066010

Város—községgazdálkodási
egyeb szolgaltatasok

Nlötv. 13.

* (1)2.

066020

Háziorvosi alapellátás

1997. évi CLIV. tv. 152.

072111

Házi gyermekorvosi
alapellatas

1997. évi CLIV. tv. 152.

072111

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1997. évi CLIV. tv. 152.
.

Fogorvosi alapellátás

1997. évi CLIV.

tv. 152.

Önkormányzat hivatala
utjan

Onkormányzathivatala
utjan
Szerződéses
jogviszonyban

jogviszonyban
Szerződéses
072112
jogviszonyban
Szerzödéses
07231 I
jogviszonyban
Onkonnanyzati intézmény
072160
útján

.___________

Terápiás célú gyógymrdő-és
kapcsolódó szolgáltatások

—

Családésnővédelmi
egeszsegugyi gondozas

1997. évi CLIV. tv. 152.

*

074031

Iúságegészségügvi gondozás

1997. évi CLIV. tv. 152.

*

074032

Kábítószer-megelőzés
programjai. tevekenysegei

80/2013. (X.l6.) OGY
hatarozat

.

.

.

.

-

Onkormányzati intézmény
utjan
2ati intézmény
rmá
I

07402 Mentalhiwenes Egyesulet

Önkormányzati
Sportlétesítmények fenntartása Mőtv. 13.

* (1) 15.

intézmények,
081030 sportszervezetek
Onkonnányzat hivatala
útj án
29

Versenysport és utánpótlás
nevelesi tevekenyseg es
tamogatasa
.

.

.

..

Motv. 13.

(1) 15.

081041

.

.

..

‚

Iskolai diaksport-tevekenvse2
es tamogatasa
‚

Szabadidősport tevékenység
es tamogatasa
Szabadidős park. fürdő S
strandszolgaltatas
Cdülöi szálláshely
szol2altatas es etkeztetes
—

..

.

Motv. 13.

(1) 1).

Mötv. 13.

(1) 15.

Mőtv. 13.

(1) IS.

Mötv. 13.

(1) 13.

Kozvetlenul es
sportszervezetek utjan

Közvetlenül és
081043 koznevelesi intezmenyek
utjan
9ornti támogatás
081045
reven
Onkormanyzati intézmény
081061
utjan
..

081071

011»’2at

hivatala

utjan

Közművelödési
hagyományos közösségi.
kulturális értékek gondozása

Közművelödési
082092 koncepció. Civi)
szervezetek útján

Könyvkiadás

083020 Közvetlenül

Egyéb kiadói tevékenység

083030 Közvetlenül

—

A fiatalok társadalmi
integrációját segítő struktúra,
szakmai szolgaltatasok
fejlesztése. működtetése

88/2009. (X. 29.)
ÜGY hatarozat

Nemzetközi kulturális
egyuttmukodes

Motv. 13.

Mindenféle egyéb szabadidős
szolgaltatas

Mötv. 13.

.

...

..

Óvodai neve)és, ellátás
szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás
mukodtetesi feladatai
Köznevelési intézmény I -4.
évfolyamán tanulók
.
nevelesevel. oktatasaval
összefüggő működtetési
feladatok
.

.

.

Alapfokú művészetoktatással
összeWggö működtetési
feladatok
Köznevelési intézmény 5-8.
évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával
összefUggő működtetési
Fel adatok
Gyermekétkeztetés
köznevelési intézményekben

..

‚

084070 lfusagi koncepcio

(1)7.

086030

Önkormányzati hivatal
utjan

(1) 15.

086090

90ntzat1 intézmény
utjan

.

..

.‚

Motv. I,.(l)6.
.

2012. évi CXC. tv. 2.* (4)

Önkormányzati társulás
reven
Onkonnanyzati társulás
091140
reven
091110

..

2012. evi CXC. tv. 74-76.

091220

Onkormanyzati hivatal
utjan

2012. évi CXC. tv. 74-76.*

091250

Onkontanyzati hivatal
utjan

2012. évi CXC. tv. 74-76.*

092120

Onkonnanyzati hivatal
utjan

1997. évi XXXI. tv. 21/A )
b)

096015

Önkormányzati hivatal,
vásárolt szolgáltatás útján

.

.

.

.
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Munkahelyi étkeztetés
köznevelési intézményekben
Közneveési intézményben
.
tanu]ok lakhatasanak
biztositasa

096025 Önkormányzati hivatal,
vásárolt szolgáltatás útján
—

..

1997. cvi XXXI. tv.

Onkormanyzati hivatal,
096030
vasarolt szolgaltatas utjan

Pedagógiai szakszolgáltató
tevékenység működtetési
feladatai

2012. évi CXC. tv. 74-76.*

ü oanyzati hivatal
098022
utjan

Pszichiátriai betegek
kozossegi alapellatasa

1993. cvi III. tv. 6!F.

101 14i

.

..

.

.

-

.

Támogató szolgáltatás
fogyatekos szemelyek reszere

1993. évi III. tv. 65’C.

Gyermekek napkőzbeni
ellátása

1997. évi XXXI. tv.
a)

Gyermekétkeztetés
.
..‘.,
bolcsodeben. togyatekosok
nappali intezmenyeben

1997. cvi XXXI. tv. 21/A
(1) a)

10403

• Intézményen kívüli
gyermeketkeztetes

1997. évi XXXI. tv. 21/C.

Önkormányzati hivatal,
104037 \!asarolt
szolgaltatas utj an

‘Család-és gverrnekjóléti
szolgaltatasok

1997. évi XXXI. tv. 40.

104042

Onkormanyzati társulás
utjan

1997. évi XXXI. tv. 40/A

104043

9ormyti társulás
utjan

.

....

Család-és gyermekvédclmi
kozpont

101222
.

(3)

104030

.

0

nyzati társulás

utjan
Onko
útján

anyzati társulás

..

-

Onkomnnyzati tarsulas,
vasarolt szolgaltatas utjan

Foglalkoztatást előseuítö
kepzesek es egyeb tamogatas

105020 Kozvetlenul

Lakóingatlan szociális célú
bérbeadása, üzemeltetése

106010

Lakásfenntartással. lakhatással 10/2012. (III. 30.)
összefüggő ellátások
önkormányzati rendelet
Hajléktalanok átmeneti
1993. évi III. tv. 80. * (2) f
ellatasa

Önkormányzat hivatala
útján
Onkormányzati társulás
107013
utjan

‚

‘

Önkormányzati társulás
utjan

..

Szocialis foglalkoztatas
....

1993. évi Ill. tv. 99/B.
99/C. *
..

Szocialis etkeztetes

Motv. 13.

-

(1)8.

lOóO’O
—

107030
-

1070D1

‘

Romák társadalmi
integrációját elösegitő
tevékenységek és programok

Napirend tár%va:

CsatLakozás a BILrSa
Osztöndíjpályázathoz

Önkormányzat hivatala
útján

Önkormányzati társulás
utjan
Önkormányzat hivatala
utjan

107090 Közvetlenül

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőhönyvhöz az Möb’. 52. (1) bekezdésJ pontja alapján.
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Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök, képviselő: Ahogyan a bőlcsődés. óvodás és
általános iskoláskorú gyerekeket támogatja az önkormányzat, Úgy a Felnőtt korúvá vált fiatalok
továbbtanulását is támogatja. A támogatás összege a költségvetés szociális kerete terhére 6
millió forint volt. A gyerrneklétszárn csökkenése miatt a jövőben is ugyanannyi fiatal
támogatására számíthat az önkormányzat. Az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta
az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatásra javasolta.
Tárnok Lászlóné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a pályázati kiírás is
megjelent. amelyet áttekintettek és Úgy tűnik. hogy a korábbi évekhez képest nem tesz változás
a pályázati feltételekben.
Balázs László bizottsági elnök. képviselő: A Pénzügyi Bizottság is áttekintette az előterjesztést.
és azt egyhangúlag javasolja el fogadásra.

Izsó Gábor polgármester: A rendelkezésre álló összeg 6 millió forint, amely a Bursa Hungarica
ösztöndíj támogatás keretében kiosztásra kerülhet. Evek óta rendelkezésre bocsátják ezt a
felsőoktatásban tanulók számára. Ezzel a 6 millió forinttaL kiegészül a fentebb eLtbgadásra
került 20 millió Forint támogatás, és így együtt már 26 millió forinttal támogatja az
önkormányzat a továbbtanuló ifjakat.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

S:urccús
-

elől!

nzególlupíiuulcí. lzogi u szuva2i.vnfll jelenlevo képviselők cérna: 11 Jő.

Megállapította. hogy a képviselő-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzat Kéyviselóttestületének
37272017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghirdetése esetén, a korábbi
évek feltételeinek megfelelően
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Osztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. A támogatás forrását,
legfeljebb 6 millió Forint összegben Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat
2018. évi költségvetésében a szociális támogatások keretén belül biztosítja. A
Képviselő-testület felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
Határidő: értelem szerint
FeLelős: Izsó Gábor polgármester
-

-

Napirend tárva:

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

Írásos eló?erjesztés csatolva a jegvzőkönyvhöz űz M/ki’. 52.’ (1) bekezdés» pontja alapján.
Balázs László bizottsági elnök. képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárvalta az előterjesztést.
és azt többségi szavazattal elfogadásra javasolja.
Rácz Attila képviselő: Többször véleményt alkottak ebben a témában. Örülnek annak, hogy a
Magyar Kézilabda Szövetség által építendő tomacsamok egyik épülete Békésen kaphat
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elhelyezést. Mint korábban is említette, a Fáy utcai helyszínnel nem értenek egyet. Korábban
megkérdezte a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy milyen lehetőségei vannak az
önkormánwatnak, ha fejlesztési területi elképzelései vannak? Működik-e még a kisajátítás
intézménye Vagy sem? Az osztályvezetőtől azt a választ kapta, hogy nincs lehetőség
kisajátitásra, miközben a törvény erre lehetőséget biztosít. Ha az önkormányzat a rendezési
ten’ében módosítja egy terület felhasználását, akkor I hónapon belül elindítható a kisajátítási
eljárás, akár a Szent Pál sod ingatlan tekintetében is. A Jobboldali Osszefogás képviselői azzal
tartották folyamatosan nyomás alatt a képviselő-testületet, hogy nem tud az önkormányzat
kifizetni 60 millió Forintot az ingatlan vételáraként. Az ingatlan reális értéke jóval alacsonyabb
ennél az ősszegnél. Az önkormányzatnak lehetősége van annyiért megvenni az ingatlant,
amekkora összeget a hivatalos értékbecslő megállapít. Ha a kisajátítási eljárás elindult, akkora
tulajdonos kényszer adásvételbe kerül, és polgári peres úton támadhatja majd a vételárat, ami
azonban nincs halasztó hatállyal az adásvételre.
Kérdése: miért nem keres az önkormányzat egy másik helyszínt. ami közel. akár egy
ingatlantesten van az iskolával. és nem választja el egymástól a két intézményt a Körös? Ha a
Fáy utcára építik a létesítményt. akkor két intézmény marad, a másik esetben pedig egy
intézmény lehetne. Továbbra is támogatják a kézilabda munkacsamok megépítését, azonban a
Fáy utcát nem tartják megfelelő helyszinnek erre a célra. Fentiekre tekintette] ajavaslatot nem
tudják támogatni.
Barkász Sándor képviselő: Logikus, amit Rácz Attila képviselő mond. Ha a kisajátítás
megtörténne, akkor szomszédságba kerülnek egy másik telektulajdonossal, így minden más
építéshez a másik telektulajdonosnak is hozzá kell járulnia. Ez is kockázatot jelent, ugyanis
nem biztos, hogy a másik telektulajdonos ehhez az építési beruházáshoz hozzájárul. Az is
elképzelhető, hogy kártérítési igényei lesznek. ha a telke. portája mellett ilyen tomacsarnok
épül. de ez csak feltételezés a részéről. Az is lehet. hogy az építési engedélyhez bizonyos
feltételekkel, kártérítési összeg fejében járulna csak hozzá a tulajdonos. Azt az ingatlant, amit
60 millió forintra tan a tulajdonos, le is kell bontani, aminek további költségei vannak (bontási
tervet kell készittetni. hulladéklerakóba kell elhelyezni, stb.).
Deákné Domonkos Julianna képviselő: A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola intézményvezetőjeként kéne a képviselőket. hogy támogassák a határozati
javaslatot. Mindenki tudja, hogy az iskolájuk tanulólétszáma folyamatosan emelkedik, az idei
évben 19 fővel nőtt. Jelenleg egyetlen tomatermük van. amely a mindennapos kötelező
testnevelési óra igényét nem szolgálja ki. Nyitottak arra. hogy az építendő tornacsarnokba a
sportegyesületeket is befogadják, főképp a délutáni órákban.
Az iskolának nagy szüksége van a tornacsamokra. Bízik abban, hogy a közeljövőben
megtörténik az alapkőletétel, hiszen az idei tanévben már magukra maradnak ebben a
tekintetben. Orülne, ha a 2018/2019-es tanévben már a tornacsarnok építésével bővülne a
lehetőségük.
Rácz Attila képviselő: Veszélyes összemosni a tomatermet a sponcsamokkal, vagy kézilabda

csamokkal. mert igy az intézményvezetö érzelmi alapokra helyezi a támogatási kérését, ami
egyébkéntjogos. Egy telektesten kell lennie a tomacsamoknak az iskolával.
Meg kellene vizsgálni a Durkó utca felőli lehetőséget is, ahol a pedellusi lakás van, mögötte 4
magántulajdonú lakóingatlan található, ami az iskola telektestében helyezkedik cl. Ezután a
Kerék utca kijárata, majd a lila ház van. Mind az utca vége, mind pedig a lila ház
hozzácsatolható lenne az iskolához és ezzel ki lenne egészítve négyzet alakúvá az iskola
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területe. Az akkori kisajátítási eljárás ott megállt. Van ott egy ingatlan, amit most kezdenek el
felújitani. és azon a részen található a Durkó Lakber ingatlan is, ahol csak az özvey él. mcd a
fia Budapesten lakik. A lila házban nem lakik senki. Ebből is látható. hogy vannak olyan
ingatlanok, amelyek kisajátítása. hasznosíthatósága adott. Kérdése: miért nem akarja a
Jobboldali Osszefogás a legjobb megoldást megtalálni, és miért a legolcsóbb megoldást
keresik? Ha a kézilabda csarnok megépül a Fáy utcán, akkor az az elkövetkező 100 évben
biztosan ott is marad. és vagy alagutat fúrnak a Körös alatt, vagy hidat emelnek Fölötte ahhoz.
hogy át tudjanak odajárni a gyerekek. Az lenne a legjobb megoldás. ha az udvarból nyílna. vagy
az udvar mellett épülne meg a kézilabda munkacsarnok. Miért nem látják be a képviselők. hogy
ez a legjobb megoldás?
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Rácz Attila képviselő által elmondottak olyan kérdéseket
vetnek fel, amelyekre több mint I éven át nem kaptak választ. Egy képviselő-testületi
határozattal lezárták az egész ügyet. Sajnálja, hogy Barkász Sándor képviselő belenget
mindenféle számokat, miközben bárki bármit mond, komolytalan, hiszen egyéb területekkel
kapcsolatban érdemi előkészítő munka nem folyt. Hónapok telnek cl úgy, hogy senki nem mond
semmit, pedig az emberek érdeklődnek. hogy mi történik, hol lesz a csarnok megépítve, stb. A
polgármesternek most ismét van lehetőséue arra. hogy tájékoztassa a lakosságot. ezért kérdése:
van-e új információ a kézilabda csarnok építésével kapcsolatban?
Izsó Gábor polgármester: Különösebben nincs új információ. azonban kérte Kálmán Tibor
alpolgármestert, aki az üggyel részletesen foglalkozik. adjon tájékoztatást az ügyben.
Kálmán Tibor alpolgármester: A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta az építési szakemberek
eljöttek Békésre és megtekintették a képviselő-testület döntése értelmében lehetséges három
helyszínt: a Fáy utcát. a Sportpályát és a Korona utcai területet. A szakember felmérte a
területeket. Tudomása szerint a többi 16 település igényét is felmérte, ami alapján egy
típustervet készítenek majd. A polgármesterrel együtt Budapesten járt a Fejlesztési
Minisztériumban, ahol egy főosztályvezetővel tárgyaltak, aki azt mondta, hogy a típustervek
készítése folyamatban van. Az is lehet, hogy ezen idő alatt már megköttetett a minisztérium és
a nemzeti sport központok között a szerződés, ami alapján a minisztérium átadja az NSK-nak a
forrást. Nem a kézilabda szövetség építi a tornacsarnokot, hanem a Magyar Allamon keresztül
a nemzeti sport központok. Mihelyst értékelhető tervrajzot és látványtervet kapnak, azonnal
tájékoztatják a képviselőket és a lakosságot is. Elhangzott még a megbeszélésen, hogy ismerik
az önkormányzat kérését, elképzelését, azonban 17 település igényeit kell figyelembe venni a
típusterv elkészítése kapcsán. Ha lesz tipusterv, akkor azt az NSK szakemberei a helyi
adottságokhoz igazítják majd. Jelenleg itt tart az ügy: az alaprajzra és a típustervrc várnak. A
főosztályvezető mutatott eddig létrehozott épületeket. amelyek látványos, szép tornatermek,
uszodák. munkacsarnokok és arénák voltak. Semmiképpen sem hangárokról beszélnek.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás «lőn inegáflapirona. hogy a s:aici:ás;iW jelenlévő képviselők szán,,: II/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, I nem szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzat Kép viselő-testülL’tének
373/2017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete kiemelt fcjlesztési területté nyilvánitja
a Magyar Kézilabda Szövetség által építendő munkacsarnok építésének céljából megjelölt
területeket. a Képviselő-testület 275!2017.(Vl.29.) határozatában foglaltak szerint.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgánnester
Napirend tárQva:

Településrendezési eszközök módosítása

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.sW (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Két határozat van. amelyekről a testület külön szavaz majd.
Balázs László bizottsági elnök, képviselő: A Pénzügyi Bizottság az elöterjesztést megtárgyalta,
és azt többségi szavazással elfogadásrajavasolja.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt. így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat.
S:ava:áv előtt nwgállapítotia. hogy ci swvccósnál jelenlévő képviselök száma: I/fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán;’ata Képviselő-testületének
374/2017. (VIII. 31.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Békés Város
szabályozási tervéről. valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) önkormányzati
rendeletét, annak érdekében, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által építendő kézilabda
munkacsamok elhelyezhető legyen.
II. A módosítás egyeztetési eljárását a 314/2012. (Xl. 8.) Konn. rendelet 32. (1) a) pontja
szerinti teljes eljárás szerint kívánja lefolytatni.
111. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési eszközök
módosítására vonatkozó árajánlatok beszerzésére. a szükséges szerződések megkötésére és az
eljárás lefolytatására:.
IV. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosításának folyamatai és eljárása során az alábbi partnerségi egyeztetési eljárást állapítja
meg:
A partnerségi egyeztetés szabályai
1. A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi
személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a békési székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
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c)
d)

A békési székhellyel bejegyzett civil szervezet,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. (2)
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök vélernényezési eljárásába a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban a polgármesternél
írásban bejelentkező egyéb szervezet.
-

-

2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja. dokumentálása és
eszközei:
a) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató
keretében:
közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
a Városházi krónikában. mint helyi újságban Vagy online lapban, és
c) a www.hekesvaros.hu honlapon közzétett hirdetmény útján. továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja:
A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe
kell foglalni. A lakossági fórumot követö 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket
tehetnek az alábbi módon: papíralapon a Polgármesternek címezve, Békés Város
Onkorrnányzatának címére (5630 Békés. Petőfi S. u. 2) történő megküldéssel, vagy a
hama.barbaraü:bekesvaros.hu e- mail címre elektronikus levélben megküidve.
Azt a partnert. aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményi nem
nyilvánított, javaslatot nem tett. a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell
tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
A beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnereI
meghivásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet.
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Azt a partnert. aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott,
vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem
emelő partnernek kell tekinteni. az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási
szakaszban egyaránt.
A beérkezett javaslatokat. véleményeket a főépítész a 8 napos határidő elteltét követően
továbbítja a teiepülésrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
A tervező a véleményekkel,javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét atervezési
szerződésben megállapított határidőben
megküldi az önkormányzat részére, a
Polgármesternek címezve
A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények. javaslatok elfogadására. cl nem
fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy cl nem fogadásáról, az el nem
fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt.
A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai
szerint történik.
c) Az elfogadott településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztositó intézkedések:
A Polgármester a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján gondoskodik
az elfogadott koncepció. stratégia, kézikönyv. településképi rendelet és
településrendezési eszköz etfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről. a
www.bekesvaros.hu honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm.
rendelet 43. és 43!B. *-a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól.
—
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Az elfogadott koneepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló. a Korm. rendelet
30. * (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a föépitész útján
gondoskodik.
[latáridő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
-

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat.

Szavazás elő/i nzegáIlapííwia, Izo,y ci szavazásnál jelenlévő képviselők szú IIZa: ii/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyvisdő-testületének
375 /2017. (VIII. 31.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Békés Város
szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. ([X. 7.) önkormányzati
rendeletét annak érdekében, hogy az Lf-la lakóövezet megfelelően beépíthetővé válhasson.
II. A módosítás egyeztetési eljárását a 3 14/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 32. * (1) a) pontja
szerinti teljes eljárás szerint kívánja lefolytatni.
Ill. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési eszközök
módosítására vonatkozó árajánlatok beszerzésére. a szükséges szerződések megkötésére és az
eljárás lefolytatására. Az eljárás költségének viselöje az azt kezdeményező VasHalom
Lakatosipad Gépgyártó és Szolgáltató Bt.
IV. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosításának folyamatai és eljárása során az alábbi partnerségi egyeztetési eljárást állapítja
meg:

A partnerségi egyeztetés szabályai
I. A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
e) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi
személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
O a békési székhellyel. telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
g) A békési székhellyel bejegyzett civil szervezet,
h) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. * (2)
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban a polgármesternél
írásban bejelentkező egyéb szervezet.
-

-

2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja. dokumentálása és
eszközei:
d) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása
a Korrn. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató
keretében:
közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.
a Városházi krónikában, mint helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.bekesvaros.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
—

-

-

-
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d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
e) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja:
A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek. amelyet jegyzőkönyvbe
kell foglalni. A lakossági fórumot követő X napon belül a partnerek írásos észrevételeket
tehetnek az alábbi módon: papíralapon a Polgármesternek címezve, Békés Város
Onkormányzatának címére (5630 Békés, Petőfl S. u. 2) történő megküldésseL vagy a
barna.barbara@bekesvaros.hu e- mail címre elektronikus levélben megküldve.
Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem
nyilvánított javaslatot nem tett. a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell
tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
A beérkezet vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményezö partnereI
meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet.
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Azt a pannert. aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott,
vagy adott. de az egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem
emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási
szakaszban egyaránt.
A beérkezett javaslatokat. véleményeket a főépítész a 8 napos határidő elteltét követően
továbbítja a településrendezési eszköz készítésével megbízott tenezönek.
A tervező a véleménvekkel.javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét—a tervezési
szerződésben megállapított határidöben
megküldi az önkormányzat részére, a
Polgármesternek címezve
A szakmai javaslatok alapján a főépitész a vélemények.javaslatok elfogadására. el nem
fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem
fogadás indokolásáról a képviselö-testület dönt.
A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában. az iratkezelés szabályai
szerint történik.
f Az elfogadott településfejlesztési eszkőz nyilvánosságát biztosító intézkedések:
A Polgármester a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján gondoskodik
az elfogadott koncepció, stratégia. kézikönyv, településképi rendelet és
településrendezési eszköz elfogadást követő IS napon belüli közzététeíéről. a
www.bekesvaros.hu honlapon. A honlapon történö közzététel nem mentesít a Korm.
rendelet 43. és 43;’B. *-a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól.
Az elfogadott koncepcióról. stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Kort, rendelet
30. (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján
gondoskodik.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
-

-

-
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Napirend tárEva:

Erdőgazdálkodási feladatok elvégzése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az Mörv. 52.’ (1) bekezdés,» pontja alapján.
Balázs László bizottsági elnök. képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Ráez Attila képviselő: Megkért egy erdészt arra, hogy nézze át a beadott ajánlatokat. Az erdész
véleménye szerint nagy eltérés van a most alkalmazott erdészeti ajánlás és az ajánlatok között,
amely szerint 3000-3500, de maximum 4000,- Ft a gyérítés költsége még akkor is, ha kézzel
hordják ki a gallyakat a gyéritett területről. Ehhez képest a legelőnyösebb ajánlat 9.000,- Ft, de
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van két magasabb árajánlat is. A piacon Jelenleg alkalmazott árakhoz képest nagy eltérés van.
A kitermelt akácra vonatkozó 19 ezer forintos eladási ár alacsony. Békés megyében alig van
akác, ami van azok piaci ára ig 25-26 ezer forint erdei köbméter a (9ezer forinttal szemben.
Mind a két árkülönbözet olyan magas, hogy emiatt nem Javasolja, hogy ebben a kérdésben
határozatot hozzon a testület főleg Úgy. hogy ez a vállalkozó megegyezik azzal a vállalkozóval,
akinek értékesítették a tarhosi ingatlant, és aki tartozik az önkormányzatnak az Ingatlan
vételárával. Nem támogatja. hogy eredményt hirdessenek ebben a kérdésben. Kérte, hogy
járják körbe Újra ezt az ügyet.
Izsó Gábor polgármester: Szakértőket kért meg az értékbecslés elkészítésére. és árajánlatokat
kértek be. Az előterjesztésben vannak összehasonlító adatok is. Rácz Attila képviselő által
elmondott árbeli különbségek lényegesnek mondhatók. Ha magasabb összegért is tudják
értékesíteni az akácot. akkor inkább járják Újra körbe ezt a kérdést. Az értékbecslésük alapján
Úgy tűnt, hogy kedvező ajánlat érkezett be.

Gál András osztályvezető: Nyilvánvaló, hogy az általuk ismert vállalkozóktól kértek be
ajánlatot. akikkel korábban is együtt dolgoztak. Szívesen veszi azt, ha van olyan. aki
alacsonyabb összegért is elvállalja a feladatot. és ha ebben Rácz Attila képviselő közvetít. azt
megköszöni. Annak. aki vállalja ezt a tevékenységet. meg kell felelnie bizonyos előírásoknak.
szabályoknak, mint például a végzettség vagy képzettség. ami feljogositja az adott vállalkozót
ennek a tevékenységnek az ellátására. Az értékesíteni kívánt fk tekintetében internetről
letöltött árakat vettek alapul. Az akácfa lényegesen kisebb köbmétert tesz ki az egész
tekintetében. Túlnyomó többségben kocsánytalan tölgyet kívánnak értékesíteni, amit 2 év alatt
cl kell tüzelni. mert ellenkező esetben elkorhad az egész. Nagyon kevés akác van az erdőkben.
A képviselő-testület Úgy is dönthet, hogy az akácfát nem értékesíti, hanem a saját kazánjában
elégeti azt. Van az önkormányzat tulajdonában három olyan hely is, ahol ilyen faaprítékkal
müködő kazán található.
Izsó Gábor polgármester: A kivágásra szánt fákat jó lenne még a téli időszak előtt kivágni,
emiatt kicsit sürget az idő. Több éve aktuális már ez a kérdés. Hajlandó arra, hogy levegyék
napirendről ezt a kérdést. és soron kívüli testületi ülés keretében kb. 2 hét múlva Újra tárgyalják.
Kérdése Rácz Attila képviselőhöz: mennyi idő alatt tud új árajánlatokat beszerezni?
Rácz Attila képviselő: Nem tud a kérdésre válaszolni. mivel ilyen irányú tárgyalásokat nem
folytatott, csak az árak tekintetében informálódott. A gyérítés költsége 3.000-3.500 maximum
4.000,- Ft, ha kézzel kell kihordani az erdőből és nem gépi elszállítással történik az elhordás.
Ezek az összegek lényegesen a beérkezett árajánlatok alatt vannak.
Izsó Gábor polgármester: Jó lett volna. ha ezt a javaslatot a képviselö a Pénzügyi Bizottság
ülésén mondja el, mert szakemberek bevonására van szükség. Ha most ezt a kérdést leveszi
napirendről és I hónap múlva tárgyalják újra, akkor lehet. hogy az idén már nem tudják kivágni
a fákat, azonban azt meg nem szeretné, ha súlyos vagyonvesztése lenne az önkormányzatnak.
Kérte, hogy kérjenek új ajánlatot és 2 hét múlva soron kívüli testületi ülés keretében újra
tárgyalják az ügyet. és megállapítják a végrehajtás mikéntjét.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Hetente szokott fogadóórát tartani. és amikor az idő
hűvösebb lesz. azonnal keresik az emberek. hogy tűzi fát kérjenek segély gyanánt. Békés város
méreténél fogva nem részesül az állami segélyfa keretből. ezért mindenkinek azt kell mondania.
hogy az önkormányzatnak nincs lehetősége ezen a területen segíteni. mert nincs Fája. A
szociális ügyintézők segítségét szokta kérni abban, hogy kik azok a családok, akik valóban
nagyon nehéz szociális helyzetben vannak és fűtetlen lakásban élnek, mert azoknak a KESZ
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en keresztül juttat tűzifát. Nagyjából 4-5-I O köbméter fa az, amit tudnak adni ahhoz, hogy
legalább az ünnepeket (Karácsony, Szilveszter, stb.) ne fűtetlen lakásban töltsék cl a családok.
A tavalyi év végén kapott jutalmát is teljes egészében erre a célra fordította. Amikor a KESZ
nek elfogyott a pénze, akkor a jutalmát odaadta, hogy vegyenek fát és azt hordták ki az arra
rászoruló családoknak. Ha már van az önkormányzatnak lehetősége arra, hogy fát vágasson ki,
és abból bevétele szántazzon, akkor javasolta, hogy ennek a fának egy részét tartsák meg, hogy
a rászoruló családoknak tudjanak belőle juttatni. Jó ötlet vok az. amikor a közmunkásokkal
kivágatták a vízelvezető árkokból a csemetéket. cserjéket. bokrokat. majd tüzifa méretre
felszabdalták ésjelképes összegért (1.000 Ft/mázsa) elvihették a rászorulók, vagy, ha valahol
magatehetetlen személy élt, akkor annak a közmunkások az önkormányzat autójával ki is
szállították a fát. Nem ingyen osztogatnák a fát, hanem lenne egy minimális bekerülési költsége,
és a valóban rászorulókon tudnának segíteni. Kérte, hogy ezt a javaslatot fontolja meg a
képviselő-testület.
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő
testület fenti tárgyú előterjesztést leveszi napirendröl. és később Újra tárgyalja majd azt.
S:nvc,:ás dő’! nwgállczpiioíícz. hogi u s:avccósnál jekniévő képviselők száma: II/ő.
-

A képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
376/2017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ‚.Erdőgazdálkodási feladatok
elvégzése” tárgyú előterjesztést az SZMSZ 3.
(8) bekezdése értelmében levette
napirendjéről azzal. hogy az újabb árajánlatok beérkezését követően újra tárgyalja majd
az ügyet.
határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Békés Város
szabályozási tervérőL. valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX.
7.) számú rendelet módosításának szándéka

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mön’. 52. (1) bekcdésJ) pontja alapján.
Mucsi András bizottsági elnök. képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és azt tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Rácz Attila képviselő: Az előterjesztés számára nehezen értelmezhető. Az anyag mellett nem
került becsatolásra a Kormányhivataltól érkezett BE/02!382216 számú szakmai
segítségnyújtás vagy javaslat. Enélkül lehetetlen ebben az ügyben dönteni. Kérte a jegyzöt.
mellékelje a képviselői munkához a Kormányhivataltól érkezett anyagot. Nem tudja, miben kell
változtatni a helyi építési szabálvzatról szóló 42/2007. (IX.?.) sz. rendelet tekintetében. Csak
számok vannak az anyagban. és nem látja, miről van szó, így felelősségteljesen nem tud
dönteni.
Tárnok Lászlóné jegyző: A javaslatok nagy része olyan módosítást igényel a HÉSZ-ben, ami
magasabb szintű jogszabállyal ellentétes. Majdnem azt lehet mondani. hogy technikai
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módosításokról van Szó. Ennek megfelelően elkészítették az anyagot. amit megküldenek a
Kormányhivatalnak, majd ismét teljes egészében képviselő-testület elé kerül a módosítás. Több
alkalommal egyeztetett a Kormányhivatallal ebben a kérdésben. Meg kell alkotni a
településképi rendeletet és a települési arculati kézikönyvet is, majd egy teljesen Új NESZ-t kell
készíteni. A jelenlegi NESZ módosítása majdnem felesleges, azonban a Kormányhivatal kéri a
módosítást azért, hogyne legyenek a szabályzatbanjogszabálLyal ellentétes rendelkezések.
Információi szerint a településképi arculati kézikönyv, illetve a rendelet elkészítési határideje
2017. december 31-re módosul. Ezután egy teljesen Új NESZ lesz. mivel azok az információk,
amelyeket jelenleg a HESZ tartalmaz, átkerülnek a kézi könyvbe és a rendeletbe. A
Kormányhivatal észrevétele jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz, amelyet minden
képviselőnek elj uttat jelen ülésen.
Rácz Attila képviselő: Az egészet Úgy. ahogy van. nem érti. A határozati javaslatban szerepel.
hogy .Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja Békés Város
Szabályozási tervét.” Nem tudja megszavazni a módosítást. ba nem tudja, mit kell módosítani
a szabályzatban. Az sem biztos. hogyjó lesz, amit most módosítanak. mert azt véleményeztetni
kell a Kon-nányhivatallal. Szeretné látni a Kormányhivatal által megküldött észrevételt.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Javasolta. hogy Rácz Attila képviselő kapja meg a
Kormányhivatal észrevételét. és közben fogadják el a határozati javaslatot. Később Úgyis
visszakerül a képviselő-testület elé az ügy döntés végett.
Tárnok Lászlóné jegyző: A főépitész azt kérte. hogy szülessen egy. az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat, amelyben a testület dönt arról. hogy véleményezésre megküldi a
Kormányhivatalnak a NESZ-t. Az erre irányuló szándékot fejezi ki a testület. Később az
előterjesztés visszakerül a képviselő-testület elé. Kéne a kollegáit. hogy a Kormányhivataltól
érkezett észrevételt másolják le. hogy azt a képviselők megkaphassák.
Izsó Gábor polgármester: Szünetet rendelt el addig. amíg a Kormányhivatal észrevételét a
kollegák lemásolják és átadják a képviselők részére.
SZÜNET

Izsó Gábor polgármester: A testület folytatja a munkáját. Felkérte Támok Lászlóné jegyzőt,
mondja el, miért kell elküldeni a dokumentumot a Kormányhivatalnak.
Tárnok Lászlóné jegyző: Ismertette az előterjesztés 2. oldalán leírtakat. amely szerint: „A
településfejlesztési
koncepcióról,
integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és
a
településrendezési eszközökrőh valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.kormányrendelet 28. * (4) bekezdése szerint koncepció, stratégia,
településrendezési eszköz, kézikönyv, településképi rendelet, vagy azok módosítása
véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el. kivéve. ha magasabb szintű
jogszabállyal lenne ellentétes és azt csak egyszerűen hatályon kívül helyeznék.” Most nem csak
erről van szó, ezért kell elküldeni véleményezési eljárás lefolytatására a Kormányhivatalnak az
anyagot. A határozati javaslat is erről szól. A véleményezési eljárást követően fogja a
képviselő-testület módosítani a HESZ-t.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A határozati javaslatot ki kell egészíteni azzal, hogy
megnevezik, konkrétan mit küldenek meg a Kormányhivatalnak.
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Úgy néz ki, mintha a rendeletet küldenék el a Konnányhivatalnak, de azt nem látja az
előterjesztés mellett.
Rácz Attila képviselő: Az előterjesztés tartalmazza. hogy véleményezési eljárás lefolytatása
nélkül milyen anyagok nem fogadhatók cl. Például ajelenlegi módosítások kapcsán is, akár a
beruházások, akár a Fáy utcán vagy máshol építendő Sportcsarnok kapcsán is van ilyen
kötelezettsége az önkormányzatnak. hogy le keU folytatnia az egyeztetést. Emiatt van
idöszerűsége ennek az anyagnak? Mert egyébként 2016 évi történetről van szó, és akkor miért
2017 augusztus végén kerül napirendre ez az ügy?
Tárnok Lászlóné jegyző: Nem emiatt került a mostani testületi ülés elé az ügy. A tomaterem
és egyebek miatt szükséges településrendezési módosításokat már testület elé terjesztették,
amelyekben megállapították a partnerségi egyeztetés szabályait, amiről rendeletet is alkottak.
Ha a jövőben bármilyen településrendezési módosítás válik szükségessé, akkor nem három
oldalas lesz egy határozat, hanem hivatkozni fognak a rendelet aktuális paragrafusaira, de a
jővőben is a képviselö-testü]et dönt ezekben a kérdésekben. Azén próbálták húzni az időt, hogy
ne kelljen a HESZ-t módosítani, mert lesz egy településarculati kézikönyv és egy településképi
rendelet. és bizonyos rendelkezések ezekbe kerülnek majd át a HESZ-ből. A Kormányhivatal
ragaszkodott ahhoz, hogy a jelenlegi HESZ-ből töröljék azokat a rendelkezéseket, amelyek
magasabb szintű jogszabáilyal ellentétes.
Izsó Gábor polgánnester: Készül egy szakmai anyag, amit véleményez a Kormányhivatal,
majd az önkormányzat munkatársai újra áttekintik azt, és ha nem jó, akkor ismét módosítják,
és újra megküldik a Kormányhivatalnak véleményezésre az anyagot. Ez a folyamat egészen
addig zajlik, amíg nem lesz egy olyan anyag. ami a törvényeknek és az önkormányzatnak is
megfelelő lesz. A végső döntést a képviselő-testület hozza meg.
Rácz Attila képviselő: A határozati javaslatból nem tünik ki egyérteimüen
ahogy dr.
Gosztolya képviselő is mondta -,hogy mit küldenek meg a Konnányhivatalnak. és hogyan kerül
vissza a képviselő-testület elé az ügy. Most az átdolgozott HESZ-t. amit jegyző asszony említett
biankóként elfogadják, megküldik a Kormányhivatalnak véleményezésre, és ha a
Kormányhivatal egyetértése megvan, akkor vissza kell hozni képviselő-testület elé az anyagot.
hogy azt végleges formában a testület fogadja el. Ez nincs a határozati javaslatban benne. Ha
most elfogadják a módosítást, és a Kormányhivatal is elfogadja azt, akkor mondhatják, hogy
döntöttek a végleges formáról. miközben a testület nem is látta a végleges anyagot.
-

Izsó Gábor pogármester: Nem mondhatják, hogy döntöttek a végleges formáról, mivel az nem
szerepel a határozati javaslatban, hogy a testület döntött volna arról. Kérte Rácz Attila
képviselőt, fogalmazza meg a határozati javaslatot.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Szakmailag nem ért ehhez a témához, azonban arról van szó.
hogy az előkészített módosítási javaslatot küldi meg az önkormányzat a konnányhivatalnak.
Ezzel kell kiegészítetni a határozati javaslatot.
anyagot előzetes szakmai anyagként kezelik
most. és ha a véleményezési eljárás keretében a kormányhivatal elfogadja a módosításokat,
akkor ismét testület elé kerül az ügy, amit rendelet formában fogadnak cl.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztésben szerepel az. amit dr. Gosztolya Ferenc képviselő
elmondott, bár igaz, hogy a határozati javaslat azt nem tartalmazza. A módosítani kívánt
rendeletet küldik meg a kormányhivatalnak.
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dr. Cosztolva Ferenc képviselő: Kérdése: miért küldik meg a kormányhivatalnak azt a
rendeletet, amit éppen kifogásol a kormányhivatal?
Izsó Gábor polgármester: A főépítész kérésére került megfogalmazásra a határozati javaslat,
aki nincs Jelen az ülésen, így nem is tudja megmagyarázni, hogy miért van erre szükség.
Jórnok Lószlóné jegyzö: Nem tudják halasztani a döntést. mert azt legkésőbb október 1-jéig
kéri a kormányhivatal a képviselő-testülettől. A határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy
rendeletét. és az elkészült rendelettervezetet megküldi a kormányhivatalnak a
véleményezési eljárás lefolytatására. Ezt követően a képviselő-testület dönt az elfogadásról.”
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. Igy ajegyző által
elmondott módosítással együtt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás elő/i ;negállapiíoiia. ho’ ci szavazásnál /elenlévő képvi.’elők szánza: 11./ő
-

Megállapította, hogy a képviselö-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkor,nán)’zata Kép viselő-testületének
3 77/2017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Békés Város
szabályozási tervéröl. valamint építési szabályzatáről szóló 42/2007. (IX. 7.) számú
rendeletét. és az elkészített rendelet-tervezetet megküldi a Kormányhivatalnak
véleményezésre. A véleményezési eljárást követően a rendelet módosításáról a
Képviselő-testület dönt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva:

Viziközmü gördülő fejlesztési terv 2018-2032

Írásos előterjesztés csatolva ajegrzőkönyvhöz

az

Müw. 52.9 (1) bekezdésj) pontja alapján.

Balázs László bizottsági elnök, képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és
azt egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Tárnok Lászlóné jegyző: Az előterjesztés szövegét. illetve a határozati javaslat 1. pontját
javítani kell, mert nem 2019-ben kell az infiltráció megszüntetésére a forrást biztosítani, hanem
2018-ban.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt, így a Fent
elmondott javítással együtt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás elől! megállapítona, lzogj’ a s:avazc’Lvnáljelenlévő képviselők száma: Ii/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormán,’zata Képviselő-testületének
3 78/2017. (VIII. 31.) határozata
I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a békési ivóvízellátó rendszer és a
szennyvízelvezetö és tisztító rendszer 2018 -2032. évekre vonatkozó gördülö fejlesztési
tervét a határozat 1. sz. és 2. sz. melléklete alapján jóváhagyja azzal a kiegészítéssel,
hogy önkormányzati beruházásként a Déli Ipari út mellett szennvvízvezeték, Rosszerdő
ivóvízvezeték, Malomasszonykert ivóvízvczeték kiépítését is betervezi. A Nevelő utcai
szennyvíz útemelő ismételt átépítését nem tartja szükségesnek. Viszont az itt jelentkező
szaghatás megszüntetésére a beavatkozást szükségesnek tartja betenezni. Az infikráció
megszüntetésére már 2018-ban forrást kell biztosítania az önkormányzatnak.
2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét. hogy a gördülő
fejlesztési tervben szereplő feLadatok vonatkozásában a közbeszerzésekröl szóló 2015.
évi CXLIII. törvény, valamint Békés Város Onkonnányzata és Polgármesteri
Hivatalának közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon,
szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben
megállapodjon, az Onkorrnányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
I Latáridő: értelem szerint
Felelös: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárEva:

Szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő pályázat benyújtása

Írásos előterjesztés csatolva ajegy;őkönvvIöz űz Mörv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte Váczi Julianna ügyvezetőt a képviselő-testület ülésén.
A BKSZ Kft. kívánja a pályázatot benyújtani.
Balázs László bizottsá.d elnök, képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás elül; niegállaphona. hogy
-

ci

SzWtifl’lS2álJe/i’,?lé1’ő képviselők száma: Ii/ő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán vzata Képviselő-testületének
379/2017. (VIII. 31.) határozata

I. Békés város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium
FM LSZF”2017-0l azonosító számú ..A hazai hzdladákgazdálkodással ás szelektív
hzdladékgyűjiéssel kapcsolatos lakossági szemlékíförmálásra förciüható lámogatas
elnyerésére’ témájú pályázati kiirúsra.
2, A pályázat összköltsége bruttó 3.000.000,-Ft, az igényelt túmogatás mértéke 100%,
összege 3.000.000,-Ft. A saját erő mértéke 0%. összege 0,-Ft.
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3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az FM LSZF/2017-0I azonosító számú pályázat vonatkozásában aközbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés Város Onkormányzata és
Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek megfelelően
eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg. beszerzéseket indítson el, kapcsolódó
feltételekben megállapodjon, az OnkonTiányzat képviseletében aláírjon, valamint a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az FM LSZF/20l7-0l azonosító számú pályázat dokumentációjának összeállítását
kezdje meg, a pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához
szükségesjognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.
[latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Dr. Farkas István feladat-ellátási szerződés módosítás iránt benyújtott
kérelmének elbírálása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.W (1) bekezdésj) pontja alapján.
Mucsi András bizottsági elnök, képviselő: Az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapította. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 1] Jő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán ;‘zata Képviselő-testületének
380/2017. (VIII. 31.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Dr. Farkas István egyéni
vállalkozó háziorvossal 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 FARKAS-MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelv: 5630 Békés, Jantvik zi. 12., tevékenységet
végzá or’os: Dr. Farkas István) látja el, változatlan feltételekkel. A feladat-ellátási
szerződés további rendelkezései változatlan formában maradnak.
2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
fentieknek megfelelően elkészített szerződés-módosítás aláírására.
[-latáridő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mütv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
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Balázs László bizottsági elnök. képviselö: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
és azt egyhangúlag elfogadásrajavasolja.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás előzi niegállapiivíta. hogy
-

ci

szava:ásnál jelenlévő képviselők cérna: 1! fő.

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

Békés Város Önkormányzata KépvLvelő—testületének
38] /20! 7. (VIII 3!.) határozata
1) Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást nyújt a Békési
Onkormányzati Tűzoltóság (székhely: 5630 Békés, Petöfl u 24. képviseli: Zahorán
Gyula) javára 3.030.000,- Ft összegben. A támogatás forrását a 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet [ülI. pontja szerinti települési
támogatásban elnyert összeg biztosítja, az önkormányzat költségvetésében biztosított
működési céhartalék keret terhére.
2) Felhatalmazza polgármesterét az előterjesztés I. melléklete szerinti támogatási
szerz6dés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Református Egyházközség támogatása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőköm’vhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésf) pontja alapján.
Balázs László bizottsági elnök, képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elöterjesztést,
és azt egyhangúlag el fogadásra javasolja.
Izsó Gábor polgármester: A tempiomtorony javításához kíván hozzájárulni az önkormányzat
1,5 millió forinttal. Ez mindenképpen indokolt. hisz a település jelképe is a Református
Templom. Az egyháznak ez nagy költség. a gyülekezetre nagy teher nehezedik ebben a
tekintetben. A 1,5 millió forint csak töredéke a költségnek, ezért a Református Egyház gyűjtést
rendez a szükséges forrás megszerzése érdekében. Vallásosságtól ggetlenül kérte a
képvisel6ket, hogy anyagilag is támogassák a templomtorony felújítását, mivel az településképi
szempontból Is fontos.

További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
Szavazás e/ő/t nwgállapitoua. hagy a szavccasnal jelenlévő képviselők száma: !! Jő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkornuinyzata Képviselő-testületének
382/2017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés város 20)7. évi
költségvetésében jóváhagyott fejlesztési tartalék terhére 1.500.000,- azaz egymillió
ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Békési Református
Egyházközség számára, a műemlék békési református templom felújításának céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében szereplő
támogatási szerzödés megkötésére. és támogatási összeg folvósítására.
határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárEva:

Taró Sándor kérelme bérleti szerződésének meghosszabbhása tárgyában

Írásos előterjesztés csatolva ujegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ebben a témában két határozatot kell elfogadnia a képviselőtestületnek.
Balázs László bizottsági elnök. képviselő: A Pénzügyi Bizottság az eiőterjesztést megtárgyalta.
és azt egyhangúlag el fogadásra javasolja.
Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület a két határozati javaslatról együtt szavaz.
azonban mind a két ügy külön határozatszámot kap. Szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatokat.
Szcn’azás előtt inegállapílotta, hagy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: ii/ő

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

Tárgy: Taró Sándor kérelme bérleti szerzödésének meghosszabbítása tárgvában
-

—

I.

A képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal a határozati javaslatokat elfogadta,
és az alábbi határozatokat hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
383/2017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről. valamint elidegenitésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 36. * (2) bekezdése és 40. (1) bekezdése
alapján az 5630 Békés, Kossuth u. 2. szám (hrsz.: 5634’2/A’33) alatti önkormányzati
tulajdonú üzlet bérleti szerződés időbeli hatálvának meghosszabbítása vonatkozásában
felmentést ad a pályáztatás alól.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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Taró Sándor kérelme bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában

Tár2v:
-

—

II.

A képviselő-testület Ii igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkonnányzata Kép viselő-testületének
384/2017. (VIII. 31.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Taró Sándor 5630 Békés, Akácfa
u. 6. szám alatti lakos kérelmét jóváhagyja, és bérleti jogviszonyát az 5630 Békés,
Kossuth u. 2. szám (hrsz.: 5634/2!A!38) alatti —jelenleg általa bérelt 17 m2 alapterületű
üzlet vonatkozásában, 2017. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig,
változatlan feltételek mellett meghosszabbítja.

—

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

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Bejelentés, hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így a nyilvános
ülést Felfüggesztette és zárt ülést rendelt cl, amelyről külön jegyzőkönyv készült.
ZÁRT ÜÉS
(amelyről külön jegyzőkönyv készült)
Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület nyilvános ülésen folytatja munkáját.
Napirend tárva: Bejelentések, interpellációk
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az interpellációjára adott válaszokat megköszönte, és
azokat elfogadta.

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Koppné dr. Hajdú Anikó képviselőhöz: elfogadja-e a
korábbi testületi ülésen elmondott interpellációjára adott írásos választ?
Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: Az útfelújítással kapcsolatos interpellációjára adott
választ nem fogadja cl. Várja a képviselő-testület szavazását a kérdésben. Azt tapasztalja, hogy
továbbra is folytatódik a 470-es főúton. és mára 44-esen és az elkerülő úton is tapasztalható ez
a fajta útfelújítás. Azért, mert kezd megszokottá válni ez a típusú felújítás, azt nem kell
elfogadni. Levelének továbbítása semmit nem ért, nem lett hatása. Véleménye szerint szilárd
útburkolatról van szó, ezért azt várja cl a közútkezelőtől, hogy olyan útburkolat legyen, amelyik
nem kezd cl megolvadni, ha emelkedik a hőmérséklet. ami az értéktárgyakat nem károsítja,
amelyik a közlekedésbiztonságot nem veszélyezteti. Hónapok óta 40 km/h óra
sebességkorlátozás van az adott úton. a vezetők ingerületekké válnak. és olyan előzésekbe
kezdenek, amelyekkel végzetes kimenetelű baleseteket is okozhatnak. Tapasztalhatták
korábban, amíg az elkerülő úton nem volt megépítve a körforgalom, hogy hány embernek
kellett meghalnia ahhoz, hogy változás legyen és megépüljön a körforgalom. Másféleképpen
kellene gondolkodniuk és a képviselő-testületnek együtt kellene valamilyen módon a
tiltakozását kifejezni. Egyedül nem tud eredményt elérni.
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A szaporodó motorosokról nem is beszélt eddig. akik Számára még nagyobb veszélyeket rejt a
jelenleg alkalmazott útburkolat. amikor hatalmas repedésekbe, megpuhult aszfaltrétegekbe
futhatnak bele.
Izsó Gábor polgármester: Javasolta. Hogy közösen fogalmazzanak meg egy levelet a képviselő
testület nevében és azt jutiassák cl a közútkezelő részére. Felvállalja ennek a képviseletét a
közútkezelővel szemben. A képviselő asszony által elmondotiakkal egyetért. fel kell hívni a
figyelmet arra, hogy ajelenleg alkalmazott módszernél vannakjobb módszerek is az útfelújítás
tekintetében,
Az interpelláció 3. pontjában szereplő kérdésére adott választ a képviselő asszony nem fogadta
cl. Kérdése, hogy azzal együtt elfogadja, amit fentebb mondott, miszerint levélben megkeresi a
közútkezelőt a probléma rendezése érdekében? A megírt levelet minden képviselővel aláíratják
majd.
KoDpné dr. Hajdú Anikó képviselö: A polgármester által elmondottakkal együtt elfogadja az
interpellációjára adott írásos választ.
Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott válaszokat elfogadta. Megköszönte, hogy
a Polgármesteri Hivatal munkatársaival rendszeresen egyeztetni tudott ezekben az ügyekben.
Felhívta a képviselő-testület figyelmét arra, ami az egyik válaszban is megjelenik, amely szerint
az ingatlan tulajdonosának közreműködését is kérjük.’. Ezzel a gondolkodásmóddal egyet
tud érteni.
A Kodály u. 17. sz. alatti ingatlan tekintetében elmondta, hogy az egyik bank néhány évvel
ezelőtt kilakoltatta a tulajdonost, és az igen jó állapotban lévő ház Üresen maradt. így az a
növényzet. ami korábban példaértékűen gondozva volt. elburjánzott. A szomszédok nem
tudnak biztonságosan kiállni, mert aszfaltozott útról lévén szó néhányan nagy sebességgel
közlekednek és balesetveszélyes, mert nem lehet jól látni. Az egyik szomszéd önhatalmúlag
vágta a sövényt. hogy a balesetveszélyt csökkentse. Ilyenkor kinek kell beavatkoznia?
Kénytelen a hivatalhoz fordulni segítségért, holott a Polgármesteri Hivataltól nem várható cl,
Hogy 500 ingatlan előtt vágja a cserjét. A közterület-felügyelő a bankot keresi meg, hogy tartsa
rendbe az elkobzott ingatlant? Jó lenne. Ha a szomszédok és a lakosság is aktívabb lenne ebben
a tekintetben, és igyekeznének közösen rendben tartani a közterületeket.

Izsó Gábor polgármester: A Mucsi András képviselő által elmondottakkal egyetért. 2006 óta
polgármestere Békésnek, de már 60 éve ebben a városban él. Az egész országban látható, hogy
a lakosság öngondoskodása tisztelet a kivételnek kívánni valót hagy maga után. Elvárások
vannak. A város vezetésének kell odahatni egy szemléletváltás érdekében. Ez nem egyszerű
feladat. 10 évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt például egy útalaphoz lakossági hozzájárulást
kérni, mint manapság. A közösen befizetett adóból tudják megtenni azt, hogy annak a Háza elött
levágják a gazt. aki nem gondoskodik erről.
—

—

A Malomasszonykertben a járdás dülő helyreállítása érdekében próbál egy összefogást
szervezni. és minden követ megmozgat annak érdekében, hogy a Malomassznvkenből is minél
több embert be tudjon kapcsolni a munkába. amelyben saját maga is részt vesz majd. Kérte a
képviselőket Is. Hogy minél többen vegyenek részt ebben a tevékenységben. Mutassanak példát.
hogy össze lehet fogni, és ha a lakosság legalább a költségek egynegyedét összeadja, akkor az
önkormányzat a fennmaradó részt biztosítja. Annak lehet segíteni, aki maga is tesz saját
magáért. Az emberekben az öngondoskodást kell erősíteni. Az egyre fogyó helyi bevételekből
(adóbevételek, stb.) nem tudnak mindent megoldani a városban.
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Svédországban élnek rokonai, akik elmondták, hogy elkezdték festeni a házukat. amit
észrevettek a szomszédok. és mire kimentek a házból. már a fél utca ott volt, hogy Segítsen
nekik. Ezt a hozzáállást kellene erősíteni itthon is.
Barkász Sándor képviselő: Azt a választ kapta az interpellációjára. hogy a polgármester
megfontolja az általa felvetetteket. Nem azt kérte, hogy fontolják meg a javaslatát, hanem azt,
hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az utakat ne a 6-7 év alatt tönkrement aszfalttal
burkolják le, hanem azzal a préselt térkővel, ami 100 évig is térkő marad. vagy ha kátyúsodik
az úL akkor egy-egy szakaszát újra lehet rakni. A préselt térkő olyan. mint a régi makadám,
csak nem csúszik. soha nem megy tönkre és fagyálló is. Ebben a tekintetben lépéseket szeretne
látni, nem pedig azt, hogy az önkormányzat megfontolja a kérdést. Szerezzenek be ajánlatot a
gépnek a beszerzésére, használatára, nézzék meg. van-e valami ilyen jellegű pályázat. és
tekintsek át azt, hogy in-hausban. saját működtetésben gyánva a préselt köveket. hogy tudnák
az utcák burkolatát olyan állapotba hozni, ami a lakosságot is megnyugtatja. Nem aszfaltozgatni
kellene a választások előtt 1 hónappal, ahogy korábban Is tették többen, hanem egy tartós
stratégiát kell alkalmazni.
Izsó Gábor polgármester: A megfontolás mögött cselekedet is van, ugyanis utasította a BKSZ
Kft-t. hogy járjon utána a Barkász Sándor képviselő által felvetett lehetőség megvalósításának,
amire számítások is születtek már. Kérdése a Barkász Sándor képviselőhöz: az interpellációjára
adott írásos választ elfogadja-e?

Barkász Sándor képviselő: Az. hogy számítások Is születtek. nem szerepel az írásos válaszban.
azonban a polgármester által elmondottakat figyelembe véve. az interpellációjára adott választ
elfogadta.
Mucsi András képviselő: Interpellációját írásban Is eljuttatta a polgármesternek, amely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Pénzügyi Bizottság foglalkozott már a MIFTA és lángosos területén lévő parkolás
kérdésével. Gál András osztályvezető úgy fogalmazott. hogy nem tapasztalja azt. hogy a
Kossuth u. 14. sz. előtt megállnak az autók. A tulajdonos írásos beadvánnyal fordult a hivatal
felé, és várta. hogy az ügyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalja majd, mivel átmházott
hatáskörben forgalmi kérdésekkel ez a bizottság foglalkozik. Levél formában beérkezett a
hivatalba a megkeresés. fényképmellékletekkel. ami iktatásra is került. A saját ingatlanukból
nem tudnak kiállni az autójukkal a tulajdonosok, mert a lángososnál mindig ott áD vabki,
elállva ezzel az utat. Kérte, hogy segítsen a hivatal ennek az ügynek a rendezésében.
Kérte, hogy a Kossuth utca 10. szám előtti társasház előtt a kivágott fákat mielőbb pótolják.
A Gagarin utcán élők kérik. hogy az ott található mederburkolt árok tisztítását, mivel nagyobb
esőzés idején azt tapasztalták. hogy nem folyik el a víz.
Megkeresték a Posta utca 4/l. sz. alól, mert a monolit járda olyan szögben megdőlt. hogy
csúszós. esős idöben a közlekedés nagyon veszélyessé vált. Segíteni kellene ennek javításában.
A hivatal általában azt csinálja, hogy ezeket a területeket feltödk, és homokágyba beleteszik a
járdalapot.
Ahol lehet, ott mentsék meg a monolit járdát, ezért javasolta, hogy a járdát annak minősége
miatt ne törjék fel, csak igazítsák meg. mert azt tapasztalta, hogy ajárdalapok a megfelelő alap
hiánya miatt szétcsúsznak. megdőlnek.
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A Munkácsy utcán több helyen balesetveszélyes ajárda, és a lakosság kérte, hogy segítsenek
annak javításában.
A Gagadn-Szigetvád utca közötti szakaszán a járda bizonyos részeken olyan mértékben
összetört és megsüllyedt, ami balesetveszélyes helyzetet eredményez. Kérte ennek javítását Is.
Korábban Is jelezte már mint városvédő. városféltö hogy a közterületek elnevezésében hibát
követett cl a képviselő-testület, amikor olyan rendeletet hozott. hogy több utcát olyan kerülethez
rendelt hozzá, ahová soha nem tartozott. Igy p1. a Baky utca mindig Ujvárosi utca volt. és mégis
az épületen található táblán az szerepel, hogy „IV. kerület Hatház.”. A Fekete-Körös sor mindig
is a város egy régebbi részéhez. Bánhidához tartozott. mégis az van kiírva a táblára. hagy „I.
kerület Malornvég’. O maga Is megszavazta ezt a rendeletet. de be kell vallani, hogy hibát
követtek cl. és kérte ennek javítását. Felül kell vizsgálni ezeket a kérdéseket Ugyanúgy, minta
Fürdösétány utca elnevezését, ami nem létezik. Ennek a neve vagy Fürdősétány, vagy Fürdő
utca. Kérte. hogy ezekről a kérdésekről egyeztessenek. és a hibákatjavítsák ki.
-

-‚

Izsó Gábor polgármester: A monolit járdákat megépítették a Horty korszakban, de azóta
minden második házat átépítettek Békésen, mindenhova bevezették a vizet, a szennyvizet és a
gázt, és mindannyiszor felásták ajárda alatt a földet, felszedték ajárdát. sőt ahol építkeztek, ott
nagyon sokszorjárt ki-be a teherautó az anyagokkal a monolit járdán keresztül. Ez kb. 20003000 házat érint. A 40x40-es járdalapok alkalmazását kezdte cl a városvezetés az előző
időszakban preferálni. amit közmunkában cl tudtak végezni. de ezeket is S évente újra kell
rakni. A legjobb megoldás az lenne, ha préselt térkövet készítenének, mert azt át lehet helyezni,
stb., de az átrakás is nagyobb szakértelmet igényel, mint ami jelenleg rendelkezésre áll.

Balázs László képviselő: Egy korábbi interpellációját kívánta megismételni, amikor is egy
balesetveszélyes aszfaltos utca javítását kérte, de sajnos nem történt előrelépés a ügyben. A
Daru utca Gyöngy és Kemény utca közötti szakaszának javítását, ami máig nem történt meg.
ezért nyomatékosan kéri az érintetteket, hogy ennek a szakasznak a kijavításáról intézkedjenek.
Izsó Gábor polgármester: Kérdése: azon a területen gödör van?
Balázs László képviselő: Igen. azon a szakaszon gödör lett.
Izsó Gábor polgármester: A BKSZ ügyvezetője Jelen van az ülésen, akit kért, hogy intézkedjen
az útszakasz javítása érdekében. Több interpelláció nem hangzott cl.
A hétvégén megrendezésre kerülnek a Madzagihlvi Napok. amelyekre meghívta a képviselőket
amellett. hogy erről mindenki írásban is meghívást kapott. Színes program várható a hétvégén.
A rendezvény megnyitójára 2017. szeptember l-Jén 14.00 órakor kerül sor.
További bejelentés. hozzászólás, kérdés, interpelláció nem volt. igy megköszönte a részvételt
és a képviselő-testület ülését befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

or
gármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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