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Dr. Fekete Nóra aljegyző
Nánási Zsolt osztályvezető
Gál András osztályvezető
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Szabóné dr. Vass Orsolvajogász
Budai Tünde referens
Koszeez Sándor igazgató
Az ülés kezdésének időpontja:

15.35 Ii

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő
testület határozatképes. mert 11 főből 10 fő jelen van. ig a nyilvános ülést megnyitotta.
Barkász Sándor képviselő jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni.
Tárv:Napirendi pontok elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontokra: javasolta,
hogy a képviselő-testület az SZMSZ 13. * (8) bekezdése alapján a 22. napirendi pontot, „A
Kossuth u. 10. számú ingatlan felújításához kapcsolódó döntések” tárgyú előterjesztést vegye
le napirendről. Az ügyben további egyeztetések lefolytatása szükséges. A javaslatot szavazásra
bocsátotta.

S:c,vc,:ós elő;; nwgállapííouu. hogy a snnu:uisnól jelenlévő képviselők száma: I Ofő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta;
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
447/2017. (X 26.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete az SZMSZ 13. (8) bekezdése alapján
22. napirendi pontot, „A Kossuth u. 10. számú ingatlan felújításához kapcsolódó
döntések” tárgyú előterjesztést leveszi napirendjéről.
Felelős:
Flaláridö:

Izsó Gábor polgármester
azonnal

Izsó Gábor polgármester Javasolta. hogy a képviselő-testület Új napirendi pontként. a nyílt
ülésen a bejelentések előtt tárgyalja meg a Meghívóban nem szereplő. helyben kiosztott 23.
sorszámú ..A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
megbízásának véleményezése” tárgyú előterjesztést. A javaslatot szavazásra bocsátotta.

Szavccás elől! megállapítona, hogy a szavazásnál /elenlévö képviselők száma: JOfő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület ID igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő4estületé,wk
448/2017. (X. 26.) határozata

A képviselő-testület új napirendi pontként, a nyílt ülésen a bejelentések előtt megtárgyalja
a Meghívóban nem szereplő, helyben kiosztott 23. sorszámú „A Dr. F{epp Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának
véleményezése” tárgyú előterjesztést.
Felelös:
[latáridő:

Izsó Gábor polgármester
azonnal

Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület az Mötv. 46. * (2) bekezdés c) pontja alapján
zárt ülést rendelhet cl a 18. napirendi pont. a ..Prevail Co. [UI. adásvételi szerzödésének
módosítása’ tárgyú előterjesztés esetében, Javasolta. hogy a képviselő-testület ezen napirendi
pontot zárt ülésen tárgyalja meg, mivel személyiségi, illetve vagyoni érdekeket édnthet. A
javaslatot szavazásra bocsátotta.
Szavazás e/Ja megállapílolín. hogy a szavazásnál jelenlévő képvi’dők száma: I Ütő.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viseló’-testületének
149/2017. ‘X. 26.) határozata

Az Mötv. 46.
(2) bekezdés c) pontja alapján a Képviselő-testület zárt ülésen, 18.
napirendi pontként tárgyalja meg a ..A Prevail Co. Kit adásvételi szerződésének
módosítása a Békés 3 736/12 helyrajzi Számú területre’ tárgyú előterjesztést.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
azonnal

Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogy a képviselő-testület a kipostázott meghívó szerinti
sorrendben tárgyalja meg a többi napirendi pontot. az elfogadott módosítások figyelembe
vételéve. A javaslatot szavazásra bocsátotta.
Szavazás e/ő;; megállapkoaa, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: I Ojő.
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületé,wk
450/2017. (X. 26.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 26. napján tartott
ülésének napirendi pontjait, az elfogadott módosításokkal együtt az alábbiak szerint
fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:
Nyilván os ülés:
I. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről, értekezletekröl
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Támok Lászlóné jegyző
4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

6. Beszámoló a Madzagfalvi napok rendezvény lebonyolításáról
Előterjesztő: (zsó Gábor polgármester
7. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Az állattartás helyi szabályairól szóló 17/20 13. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet
hatályon kívüli helyezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. A 2017. évi szociális jellegű bérbeadási névjegyzék felülvizsgálata. az önkormányzati
lakások és helviségek bérletéről. valamint elidegenitésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. A helyi népszavazásról szóló 19/2017. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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II. Békés Város Önkormányzata 1/2015. ((L. 04.) rendeletének (SZMSZ) és törzskönyvi
nyilvántartásának módosítása
Előter/esztő Izsó Gábor polgármester
12. Reklámok,
reklámhordozók
és
cégérek
elhelyezésének,
alkalmazásának
követelményeiről. feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentés eljárásról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Telephely korszerűsítési program
Előterjesztő Izsó Gábor polgármester
14. Folyószámlahitelkeret-szerződés 2018. évre
Előterjesztő Izsó Gábor polgármester
15. Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Ó. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
megbízásának véleményezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
18. Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések
Zárt ülés:
19. A Prevail Co. Kft. adásvételi szerződésének módosítása a Békés 3736/12 helyrajzi
számú területre
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
20. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
21. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
22. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekröl.
értekezletekröl

Írásos előfeijesztés csatolva a jegyzőkönrvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztésben
tájékoztatást adnak a különböző pályázatokról és azok alakulásáról. Az anyag tartalmazza a
közmunka program keretében végzett tevékenységeket is.
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Szóbeli kiegészítéseként elmondta, hogy volt egy tájékoztató a közeLmúltban a Büntetés
végrehajtási Intézet Országos Parancsnokságán, ahol ismertették a börtön építés elhúzódásának
okát. Ennek lényege, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban merültek fel problémák,
amelyek mára elhárultak. Elhangzott a tájékoztatón, hogy október 31-éig mind a S börtön
megépítése tekintetében kiválasztják a kivitelezőt, így Békésen is. Várhatóan novemberben
alapkőletételre kerül sor.
Rácz Attila képviselő: A Fáy utcai lakosok jelezték felé, hogy néhány nappal ezelőtt mérések
zajlottak a területen. Kérdése Izsó Gábor polgármesterhez: történt-e valami előrelépés a
kézilabda munkacsarnok építésével kapcsolatban? Szeretné tájékoztatni a lakosságot
személyesen, de akár a tévéközvetítésen keresztül is kaphatnának tájékoztatást.
Izsó Gábor polgármester: Tudomása szerint érdemben nem történt semmi, de mivel az üggyel
Kálmán Tibor alpolgármester foglalkozik, ezért kérte, adjon tájékoztatást a kézilabda
munkacsarnok építésével kapcsolatban.
Kálmán Tibor alpolgármester: Az önkormányzat és a nemzeti sportközpontok között
megkötésre került egy együttműködési megállapodás, ami arról szól, hogy Békés Város
Önkormányzata és a Nemzeti Sportközpont együttműködik a lehetséges helyszínek
megvizsgálásában, kiválasztásában, és az önkormányzat tudomásul veszi az NSK által küldött
szakemberek véleményét, és az általuk megfogalmazott javaslatok alapján kerül majd
kiválasztásra a helyszín. Ennek kapcsán járt Békésen egy geodéta csapat, amelyik pontosan
kimérte a Fáy utcai telekhatárokat, és történt egy talajmechanikai vizsgálat is. Erdemi
információjuk nincs az ügyben. Továbbra sincs látványterv vagy más egyéb terv. Ugy tudja,
hogy továbbra is az az elképzelés, hogy a 17 településre ugyanaz a típusterv készül majd el.
Rácz Attila képviselő: Kérdése: a geodéziai és talajmechanikai mérés csak a Fáy utcai
helyszínen történt. vagy minden más lehetséges helyszínen elvégezték ezeket a méréseket?
Kálmán Tibor alpolgármester: Tudomása szerint csak a Fáy utcán történtek meg a mérések,
azonban az az igazság, hogy a szakembereket nem kísérték el a helyszínekre. Egyébként is két
helyszínről van szó ebben az ügyben. A Fáy utcai helyszín is méretbeli kérdéseket vet fel, a
Sportpálya ilyen szempontból méreteiben abszolút alkalmas.
—

—

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás e/ő!! megállapűoua, ho.’ a szavazásnáljelenlévő képviselők száim,: JOfő
-

Megállapította, hogy a képviselö-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnán yzata Kép viselátestüIetének
451/2017. (X 26.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt eseményekről, értekezletekröl” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Izsó Gábor polgármester
Felelős:
értelem szerint
Határidő:

Napirend tár2va:

Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és
rendeletek végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegvzőkönvvhöz (IZ Mötv.

52.9 (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az elöterjesztésben foulaltakat. Kérdés. észrevétel.
hozzászólás nem volt, Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó
javaslatot.
Szavazás elől! megállapulolla, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők Azáma: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
452/2017. (X 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok és rendeletek véurehajtásáróF’ tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
[latáridő:
Napirend tár2va:

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

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.9

(fl bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés. hozzászólás,
észrevétel nem volt, Igy szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó
javaslatot.
Szavazás elől! ‚negcUlapílolla, hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 1 0/ő

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
453/2017. (X 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató Békés Város
Képviselö-testületének a Fontosabb jogszabályi változásokróI tárgyú előtedesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
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Napirend táruva:

Tájékoztató a civil tartalék felhasznúlásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. S2.9 (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, észrevétel,
hozzászólás nem volt, Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó
javaslatot.
Szczvazc’m eMu megáUupi;ouu. ho0 u szcn’ccásnóí jelenlévő képviselők .cámu: ]Ofó
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselótestületének
454/2017. (X. 26.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ‚jájékoztató a civil tartalék
felhasználásárór tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Napirend tárva:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiröl

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. S2. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, észrevétel.
hozzászólás nem volt, Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó
javaslatot.
S:avcizús e/öli megálkzpíiouu. hogi a s:c,vu:ásnál jelenlévő képviselők szónza: I O/ő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 0 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
455/2017. (X 26.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseirőF tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint

Napirend tár2va:

Beszámoló a Madzagfalvi napok rendezvény lebonyolításáról

Írásos előterjesztés csatolva ci jegyzőkönvvhöz az M/itt’. 52.’ (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent Koszecz Sándor
igazgatót. aki a rendezvény főszervezője is volt.
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Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság ülésén megtárgyalták a beszámolót, amely tartalmazta a megvalósított program
részletes elemeit, illetve a költségvetési vonatkozású részeit is. A bizottsági tagok kérdéseket
intézhettek az igazgatóhoz, amelyekre választ kaptak. A bizottság tagjai javaslatokat
fogalmaztak meg a jövő évi programok tekintetében. A bizottság egyhangúlag a beszámoló
elfogadását Javasolja a képviselő-testületnek.
Rácz Attila képviselő: Magas színvonalú beszámolót kapott a testület az igazgatótól. Kérdése
Koszecz Sándor igazgatóhoz: a Facebookon megjelent néhány, a programmal kapcsolatos
technikai probléma? Mintha valahol olvasott volna valami ilyesmit a Facebookon. Az idei
Madzagfalvi napok azon szerencsétlen időpontok közé esett. amikor az eső többször elmosta.
megszakította, stb. a programokat. Erdemes lenne elgondolkodni azon, hogy jó-e a szeptemberi
időpont a rendezvény megszervezésére? A diákok hazajövetelével indokolják a szeptemberi
időpontot, de lehet, hogy nem egy héttel korábban, hanem jóval korábbi időpontban kellene
megrendezni ezt a rendezvényt. Az érintett bizottságnak át kellene tekintenie ezt a kérdést, és a
jövő évi rendezvény esetében már egy másik idöponti javas’atot kellene a képviselő-testület elé
terjeszteni.

Izsó Gábor polgármester: Kérte Koszeez Sándor igazgatót, hogy adjon választ a Rácz Attila
képviselő által felvetett kérdésre.
Koszecz Sándor igazgató: A Facebook egy fontos közösségi felület, igy folyamatosan nyomon
követik. és minden releváns információt komolyan vesznek. Nem tudja. konkrétan miröl beszél
Rácz Attila képviselő, Így nem tud választ adni a kérdésére. Szeptember első hete: 10 éve
szervezi a Madzagfalvi napok rendezvényét. és egy alkalomra emlékszik, amikor az eső
nagymértékben befolyásolta negatívan ezt az eseményt. Korábban szeptember második hetében
rendezték meg a Madzagfalvi napokat. és akkor sokkal többször fordult elő, hogy az eső
elmosta a programokat. Sokszor fe’vetődött. hogy Augusztus 20-án legyen megtartva a
Madzagfalvi napok rendezvénye, amikor általábanjó idő volt. de például az idei évben az eső
szintén elmosta ezt az ünnepséget is. Kültéd rendezvények esetén nincs olyan időpont. ami
százszázaíékosan jó lenne. Az utóbbi 10 évben volt, hogy szemerkék az eső, de csak az idei
évben volt ekkora mennyiségű eső. Amennyiben részletesen elmondja a képviselö. hogy mit
tartalmazott a Facebookos bejegyzés, akkor reagál, de nem tudja, konkrétan miről van szó.
Izsó Gábor polgármester: Az időponttal kapcsolatban elmondta, hogy az eső elleni védekezés
lehetőségei bővülnek. A turisztikai fejlesztés pályázat kereteiben egy nagy rendezvénysátrat Is
nyertek. ami ezután kerül beszerzésre. A sátor felállításával a nézőtér nagyobb része lefedhető.
A Naturpark Egyesület is eredményesen pályázott. igy be tudnak szerezni olyan sátrakat,
amelyek biztonságosabbá teszik ezt a rendezvényt. Ha nyár közepére szervezik ezt a
rendezvényt, az meg azért nem jó, mert közel 40 fok meleg van. Az időjárás nagyon hektikus.
Sokszor Felmerült az időpont kérdése, de kitartottak a szeptemberi időpont mellett a diákok
miatt. Nem tehet azt mondani, hogy az idei rendezvényt elmosta volna az eső. mert minden
programon Szép számmal vettek részt, a koncerteket is megtudták tartani. Tragikusan nagy eső
nem volt, ami rányomta volna a rendezvényre a bélyegét.
Meg van elégedve az idei madzagfalvi napok szervezésével és rendezésével. elsősorban
azoknak köszönhetöen. akik társadalmi munkában, vagy hivatásszerűen segítették azt.
Békésnek ez a közösségi rendezvénye, hiszen minden korosztályt, mindenféle érdeklődő
népréteget megérint, Így érezhető, hogy ez nem egy olyan fesztivál, amit az enni- és innivaló
tart el. A kultúra és az összefogás, a civil kurázsi jellemzi ezt a rendezvényt. Kellenek hozzá
populárisabb rendezvények és népszerű zenekarok is. A bölcsődések nem. de az óvodások
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többször is felléptek, de az idősebbek is megtalálták a szórakozási lehetőséget. akár családi
körben, akár közösségi téren. Békéshez, mint mezővároshoz, ehhez a miliőhöz ez illik.
Dánfokon egyszerre négy nagy színpad van felállítva, így ezen a helyszínen akár I hetes
fesztivál megrendezésére is alkalmas lenne. Az embereket ide lehetne szoktatni, de az egy
másik fajta rendezvény lenne. A Madzagfalvi napok rendezvény a városnak szól. Az
idegenforgalom egyes elemeket vonzhat, mint az elszánnazottak találkozója, vagy a zenekarok
fellépése, de ezek csak alkalmi látogatásokat jelentenek, ami a vendégéjszakákat nem növelik.
Gyulára sem azért mennek el a fesztiválokra. hogy a vendégéjszakák számát növeljék. hanem
azért rendeznek fesztivált, hogy az odalátogató fürdővendégeket valamivel szórakoztassák,
mert itt hétről hétre kicserélődnek a látogatók.
Békésen kreatívan kell hozzájárulni mindenkinek a rendezvényhez, hogy megtalálja mindenki
a szórakozását. Szükség van arra, hogy kiemelt koncerteket rendezzenek. A jövőbeni
elképzelés. hogy az Augusztus 20-aj rendezvény kapcsán Is közösségi napot tartson a város.
Ezt az idén is megrendezték volna. csak az eső miatt nem tudták megtartani. itt elsősorban a
Fekete Körös-menti települések találkozója gondol. Ezt Dánfokon rendezték volna meg, ahol a
délelőtti órákban legalább 200-300 ember volt jelen. Ennek a programnak van létjogosultsága
ajövőben is.
A következő évben szeretne egy nosztalgia május 1-jét megrendezni a Ligetben, ahol a
megfelelő hangulattal kicsit nosztalgiázhatnának azok, akiknek erre igényük van. Ez az igény
is gyakran megjelenik a Facebookon. sőt a fatalok is sokan emlegetik ezt a rendezvényt, amit
önköltségesen meg lehet valósítani, hiszen nem kerül sokba. igaz, hogy ez nem a magas
színvonalú kultúrát jelenti, de igény van erre is. A „Madzagfalva harangja” előadásnak a
plakátját megkapták a képviselők is. Ez az elöadás a kulturális központ egyik nagy rendezvénye
lesz november 6-án. 17.00 órakor, ami ingyenesen megtekinthető. Ez egy jó darab, Békésről
íródott a békésieknek. Ezt a rendezvényt mindenki flgyeimébe ajánlotta.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a beszámoló
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
Szavazcs elő/t nzegczllapztotía, hogy a swrccásnál jelenlévő képviselők száinci: JOfő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyviselóttestületé,zek
456/2017. (X 26.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló a Madzagfalvi
napok rendezvény lebonyolításáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta. és az abban
foglaltakat elfogadja.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva:

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1,) bekezdésJ, pontja alapján.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Balázs László képviselő. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és a rendeletten’ezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot.

S:cn’uzás előtt inegáUapitotta, hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: I O/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2017. (X. 27.)
önko rmán

‘

zati ren deIete

AZ ÖNKORMÁNYZATI AGYONRÓL ÉS A VAGYONCAZDÁLKODÁS
SZABÁLYAIRÓL szóló 2 1/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
rn ó d o s Í t s á r ó I
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. *-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Békés Város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a
1.
vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (Vl.29.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 7. (3) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki:
egvmiUió Ft alatti vagvonelem haszizosításáról, tulajdonjogának atruhazasarol
döntsön, utólagos beszámolás mellett.
‘,

2.

A Rendelet 1W. -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) 25 millió forintos érték/tatár alatti önkonnánvzati vagyon hasznosítására irányuló
kérelem beérkezése esetén ci Képviselő-testület minővített többségű döntéssel a
pályáztatás alól felmentést adhat.

3.

A Rendelet 13. * d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„cl,) A pályázati fL’lhivás közzétételétől ci képvLvelő-testükt abban az esetben is
eltekinthet, ha a vagvontáigv értékesítése magánszemély, jogi szentély vagy jogi
személynek #ieiz minősülő gazdálkodó szervezet rérére iörténik. Ebbeiz az esetben a
képviselő—testület által megállapított áron történhet a agvontárgv értékesítése.

4.

A Rendelet 3. melléklete a következő 315. sorral egészül ki.

315.

A
1310

B
Békés

C
0413

D
Csatorna

E
6732
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5.
6.

Hatályát veszti a Rendelet 1. rnellékletének 858. sora.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. október 26.

Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. október 27.

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
Napirend tár2va:

Az állattartás helyi szabályairól szóló 17/2013. (VI. 28.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Írásos előterjesztés csatolva a jcgyzőkönvvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja

alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Izsó Gábor polgármester: A rendeletet Békés város honlapján meg lehet tekinteni. Lényegesen
liberálisabb módon lehet állatot tartani. ugyanakkor a közösségi élet szabályait be kell tartani.
Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadására
vonatkozó javaslatot.

Szuvc,záv elő// megállapítot/ci, ho,0 O szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lOfő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/20 17. (X. 27.)
önkorm ányzati rendelete

Az állattartás helyi szabályairól szóló 17/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet
hatályon kívül helvezéséről
Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete a Magyarország Alaptön’énye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglaltak szerint az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályairól szóló
17/20 13. (VI.28.) számú önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

II

2.

*

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Békés. 2017. október26.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. október 27.
Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Napirend tárva:

Írásos

A 2017. évi szociális jellegű bérbeadási névjegyzék felülvizsgálata, az
önkormányzati
lakások
helyiségek
és
bérletéről,
valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása

előterjesztés csatolva ajegvzőkönyvhöz

űz

Mötv. 52.9 (1) bekezdés» pontja alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és javasolja a határozati javaslat elfogadását.
A tavalyi évben a Polgármesteri Hivatal munkatársaival elkészítettek egy körültekintő
névjegyzéket. azonban az idei évben nem igazán változott ez a lista. A városban általános
problémát jelent az albérlet hiánya. Nagyon kevesen adják le az önkormányzati lakást. mert
nincs más lakhatási lehetőségük. A Kormány CSOK-os akciója és az otthonteremtés kezdi
éreztetni a hatását. hiszen sokan vásárolnak saját tulajdonú ingatlant. A bizottság a lakások
kiutalásánál azt a szisztémát követi, hogy azoknak a bérlőknek, akik kisebb lakásban növekvő
létszámmal laknak megállják a helyüket, példaértékűen használják a lakást, nincs lakbér vagy
rezsi elmaradásuk naiwobb lakást utal ki. Rendszeren belül volt mozgás Úgy, hogy kisebb
lakásból nagyobba költöztek néhányan. Javasolta. a névjegyzékben szereplő lista fenntartását.
-

-

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettervezetet
tartalmaz. A képviselő-testület először a határozati javaslatról, majd másodszor a rendelet
elfogadásáról szavaz. További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
S:cnvzás c/őt! megállapította. hügi’ ci s:avccc’Lvnóljelenlévő képviselők s:ánw: 10 Jő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
157/2017. (X 26.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 20. * (2) és (8) bekezdése alapján az
Ugyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság által meghatározott
—
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sorrendben a 2017. évi szociális jellegű bérbeadási névjegyzéket az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
111/l.) Bárány Eva Békés, Bocskai u. 30/l.
111/2.) Faragó Róbert Békés, Gagarin u. 62.
111/3.) Kis Julianna Békés, Ady E. u. 14/B. 111/7.
111/4.) Horváth Ágnes Békés, Szabadkai u. 57.
Ill/S.) Szabó Enikő Békés, Szarvasi u. 68.
111/6.) Kidpóczki László Békés, Híd u. 2.
111/7.) Asós Tünde Békés, Bihari ii 16.
II/l.) Harcos Julianna Békés, Toldi u. 2.
11/2.) Domokosné Győri Szonja, Békés. Karacs T. u. 7. fsz. 2.
11/3.) Római Rózsa Békés, Ady E. u. 6/A IV/14.
11t4.) Varga Jánosné Békés, Bihari u. 25.
11/5.) Szászné Takács Tünde Békés. Szan’asi u. 16. IV. 25.
11/6.) Kukov Zoltán Békés, Kossuth u.30.
1/1.) Nagy Mama Békés, Erkel u. 13.
1/2.) Flóra Viktória Békés. Táncsics u. 7.
1/3.) Szalkai Mária Békés, IX. ker. Tanya 52’l.
1/4.) Bereczkiné Apáti Andrea Békés, Epres köz u. 2.
1/5.) Kelemen Anikó Békés. Legelő u. 34.
1/6.) Antóni Magdolna Békés, Vadvirág u. 30.
1/7.) Héder Andrásné Békés, Tanács sor 14.
1/8.) Csapó Anita Békés. Vásárszél u.7.A. 1.14.
1/9.) Rácz Katalin Békés, Bercsényi u. 15.
1/10.) Bíróné Balla Judit Békés. Nagykert 9681 .hrsz.
I/l I.) Jócsákné Elek Katalin Békés. Dózsa Gy. u. 11.
1/12.) Kovács Vanessza Békés. Osz u. 6.
1/13.) Rádai Ernő Békés. Pusztaszeri u. 34.
1/14.) Ciblik Ildikó Békés, Tanya VIII. 18.
1/15.) Baloghné Burai Ilona Békés, Magyar u. 27.
1/16.) MakWa István Békés. Bihari u. II.
1/17.) Mohácsi Natália Békés. Szabadkai u. 64.
I/IS.) Kardos Mónika Békés. Szabadkai u. 69/l.
[latáridő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
—

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás dőlt megállapította, hogy

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2017. (X.27.)ön kormányzati rendelete
AZ ONKORMANYZATI LAKÁSOK ES HELYISÉGEK BERLETEROL,
VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKROL
szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
mód os itás á ró
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások ás helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
3. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2W I. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.

Az önkormányzati lakások ás helyiségek bérletéről. valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 19. *-a az alábbi (7) —(8) bekezdésekkel egészül ki:

(7) A Ic:kásigé;i3’léseket ci: igény/és nyilvántartásba véte/étói számított Öl évig kell
;nilvánla,’tani, azt követően ci lakásigémlés lörlésre kerül.
(8) Lakásigénvlésre vonatkozó zjabb kérelmet kizárólag egy alkalommaL és Békés város
közigazgatási területé;; lakó—, illetve tartózkodási hellyel rendelkező. nagykorú tennészeks
személy jogosít/t benv,jra,,i.
2.

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

B ék ás, 2017. október 26.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. október 27. napján.
Támok Lászlóné sk.
jegyző
Napirend tárva:

A helyi népszavazásról szóló 1912017. (VI. 30.) számú önkormányzati
rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhö; az Mötv. 52. (1) bekezdés,» pontja alapján.
Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi ás Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgalta. ás azt tárgyalásra alkalmasnak tartja. Az
elöterjesztésben technikai jellegü módosítás szerepel.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapimna. hagy ci szavazásnál felenlévő képvLvelők száma.’ lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2017. (X. 27.)
önkormányzati rendelete
A helyi népszavazásról szóló 19/2017. (VI.30.) Számú önkormányzati rendelet
módosításáról
14

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséröl, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. *-a és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljána az alábbi rendeletet alkotja;
I.
Békés Város Önkormányzatának
polgármesternél” szövegrészt törli.

Képviselő-testülete a rendelet 3.

*-ában az „a

2. *
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti.
Békés, 2017. október26.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. október 27.
Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tárEva:

Békés Város Önkormányzata 1/2015. (11. 04.) rendeletének (SZMSZ) és
törzskönyvi nyil vántartásának módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Niucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgvalta. és azt tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglattakat. Javasolta. hogy a
képviselő-testület először a határozati javaslatról, majd a rendelet elfogadásáról szavazzon.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szcn’azós előtt ;negdüopítoüa. hogy a s:avazós,,cU jelenlévő képviselők szú,,zcz: lOfő
-

Megállapitotta. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselóttestületének
458/2017. vX 26.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi
nyilvántartását a 082064 Múzeumi. közművelödési. közönsézkapcsolati tevékenvséu
kormányzati funkciókkal egésziti ki. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős;

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

Szcn’azás elői’! ;negállapíioua. hogy
-

ci

szclvclzc’Lvncíl jelenlévő képviselők szónza: 10/ő.

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2017. (X. 27.)
önKormányzati rendelete
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete
Szenezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (11.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 1)
meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotó hatáskörében eljánra a következőket rendeli el:
L

*

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatárói
szóló 1/2015. (11.04.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete helyébe e rendelet 1. sz.
melléklete lép.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba ás az azt követő napon hatályát
veszti.
Békés, 2017. október 26.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. október 27-én.
Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

1. melléklet a 35.12017 (X. 27.) rendelethez
Helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
jegyzéke’
Feladat
Jogszabály
I

Települési szabályozási

j_készítése

terv

1997. évi LXXVIII. tv. 6.

Kormányzati
funkció
Feladatellátás módja*
száma
I
I
42/2007. (IX. 7.)
I
011130
önkormány7ati rendelet

I
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Köztisztaság

9/2014. (III. 28.) rendelet

Előadó-művészeti szervezetek
tamogatasa

Motv. 13.(l)7.

Műemlékvédelem

2001. évi LXIV. tv. 41.

‚

..

.

Önkormányzati
011130 tulajdonú gazdasági
társaság útján
12/20 15. (IV. 02.)
011130
onkorrnanyzatt rendelet
011130

3/2000. (II. 1 8.)
onkormanyzati rendelet

011130

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

011130

Önkormányzat hivatala
utjan

‘

Közművelődési tevékenység
tamogatasa

1997. évi CXL. tv. 80.
.

Szociahs ellatasok

10/2012. (III. 30.)
onkormanyzati rendelet

Védetté nyilvánítás

1996. évi LIII. tv. 24.

..

.

.

.

..

Talajterhelési díj
megallapitasa
Adó-, vám- ésjövedéki
igazgatás
Köztemető-fenntadás, és
mukodtetes
Önkormányzati vagyonnal
valo gazdalkodassal
kapcsolatos feladatok
.

Más szerv részére végzett
pénzügyi gazdálkodási,
uzemeltetesi es egyeb
szolgáltatások
—

.

(1) b)

2003. évi LXXXIX. tv. 26.
4/1995. (III. 7.) rendelet,
38/2000. (XII. 1.) rendelet
..

13.

013320 Vasarolt szolgaltatas

(1)9.

013350

Onkormanyzati hivatal
utjan

(1) 13.

013360

Ünkormányzati hivatal
utjan

013370

Önkormányzati társulás
útján

021020

Polgarmester

..

.

..

Motv. 13.
‘

Mötv. 13.

Mötv. 13. * (1) 12.
2011. CXIII.t. IS. * (2). 29.
Mötv. 13. * (1) 12.

.

Polgári védelem
Közterület rendjének
fenntartasa

Mötv. 13.

Tűzés katasztróQivédelmi
tevékenységek

* (1)2.

Mötv. 13. * (1) 12.
1996. évi XIIl.tv. 31.

(1)

Általános gazdasági és
kereskedelmi ugyek
.

——

(1)2.

Infoniiatikai fejlesztések,
szolgáltatások
Honvedelem

4/1998. (III. 27.)
011130 rendelet és 13/1999.
(IV. 30.) rendelet
15/2012. (V. 25.)
011130
rendelet
önkormányzati hivatal
01 1O
útján

022010

Polgármester
Önkormányzati hivatal
031030
utjan
O300
—

—

Polgármester,
Köztestület útján

041110 Kozvetlenul

..

Teruletfejlesztes

1997. évi LXXVIII. tv. 66/B.

041140

Önkormányzat hivatala
utjan

Rövid időtartamú
kozfoglalkoztatas

2011. evi CVI. tv.

041231

Kozvetlenul

..

..

.

.

.

Start-munka program Téli
..
kozfoglalkoztatas
-

.

2011. evi CVI. tv.

041232 Kozvetlenul
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Hosszabb időtartamú
kozfoglalkoztatas

201 Levi C’vl. tv.

041233 Kozvetlenul

Országos közfoglalkoztatási
program

2011. evi CVI. tv.

041236 Kozvetlenul

Közfoglalkoztatási
mrntaprogram

2011. cvi CVI. tv.

041237

Halászat. haltenyésztés

2013. évi CII. tön’ény

Közvetlenül és
042360’ önkormányzati
intézmény útján

...

.

Egyéb energiaipar igazgatása
es tamogatasa
Feldolgozóipari igazgatás
tamogatasa
Út, autópálya építés
Híd. alagútépítés
Városi és elővárosi közúti
szemel vszallitas
...

‚

043610 Közvetlenül
0442! O Közvetlenül
1988. évi 1. tv. 29-35*
1989. évi I. tv. 29-35.*

045120 Közvetlenül
045130 Közvetlenül

6/2003. (111. 28.) rendelet

045140’ Vásárolt szolgáltatás

Mötv. 13.

Önkormányzati hivatal
utj an
045170 Közvetlenül

.

Ut, hid fenntartas, uzemeltetes
Parkolók biztosítása

‚

045 60

(1)2.

Vezetékes műsorelosztás.
városi és kábeltelevíziós
rendszerek

046020

E2veb tavkozles

046030
9/2012. (II. 29.)
onkormanyzati rendelet

...

Piac uzemeltetese

..

‚

Ár- és belvízvédelem

Mötv. 13.

Nem veszélyes hulladék
kezelese, artalmatlanitasa

2012. évi CLXXXV. tv. 35.
10/20 14. (III. 28.)

Veszélyes hulladék
.‚:.
begyujtese. szallitasa, atrakasa
.

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása.
elhelyezése
Szennyvízcsatoma építése,
fenntartása, üzemeltetése
Lakóépület építése

Közvetlenül

társulás
utjan

047120 Kozvetlenul

.

Tudzmusfejlesztés

.

Kozvetlenul

* (1) I I.

047320 Közvetlenül
‚

047410 Közvetlenül
Önkormányzati
0 1040 tulajdonu gazdasagi
tarsasag utjan
-

‘

.

-

010,0

—

—

—

Önkormányzat hivatala
utjan
Vásárolt szolgáltatás
útján
Közvetlenül és vásárolt
szolgáltatás útján

061020 Közvetlenül
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Vízellátással kapcsolatos
közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése

063080 Vásárolt szolgáltatás

Közvilágítás
..

Mötv. 13.

.-

* (1)2.

064010 Vásárolt szolgáltatás
Önkormányzat hivatala
utjan
Onkormányzat hivatala
066020
utjan

Zoldterulet-kezeles

Motv. Ii. * (1)

Város —községgazdálkodási
egyeb szolgaltatasok

Mötv. 13.

Háziorvosi alapellátás

1997. évi CLIV. tv. 152.

*

072111

Házi gyermekorvosi
alapellatas

1997. évi CLIV. tv. 152.

*

072111

*

072112

.

.

.

..

..

.

Hazion’osi ugyelen ellatas

-‚

.

-

066010.

.

* (1)2.

‚.

-

1997. cvi CLIV. tv. b2.

‘

Fogorvosi alapellátás

1997. évi CLIV. tv. 152.

072311

*
‘

Terápiás célú gyógyfürdő-és
kapcsolódó szolgáltatások
Családésnővédelmi
egeszsegugyt gondozas

07460
—

1997. évi CLIV. tv. 152.

.

‚

.

.

líjusagegeszsegugyi gondozas
..

..

.

-

1997. cvi CLIV. tv. b2.

I___________________________

Kábítószer-megelőzés
programjai, tevékenységei

I

Versenvsport és utánpótlás
nevelesi tevekenyseg es
tamogatasa
.

.

.

.

.

.

.

Szabadidősport tevékenység
es tamogatasa
Szabadidös park. fürdő 5
strandszolgaltatas
Üdülői szálláshely
szolgaltatas es etkeztetes
—

.

.

.

.

.

Közművelődési
hagyományos közösségi,
kulturális értékek gondozása
—

..

..

..

Motv. 13.

—

(1) 15.

.

(1) b.

I

081041
I

.‚

Iskolai diaksport-tevekenyseg
es tamogatasa

Onkormányzati
rntezmeny utjan
Önkormányzati
0740j2
intezmeny utjan
Mentálhigiénés
07405’
Egyesület
Önkormányzati
intézmények,
081030 sportszervezetek
Onkormányzat hivatala
útján
074031

*

80!2013. (X.16.) OGY
határozat

Sportlétesítmények fenntartása Mötv. 13.

..

Motv. 13.

(1) 15.

jogviszonyban
Szerződéses
jogviszonyban
Szerződéses
jogviszonyban
Szerződéses
jogviszonyban
Önkormányzati
intézmény útján

Kozvetlenul es
sportszen’ezetek utjan

Közvetlenül és
081043 koznevelesi
intezmenyek utjan
Önkormányzati
081045
tamogatas reven
.

Mötv. 13.

(1) 15.

Mőtv. 13.

(1) 15.

081061

Motv. 13.*(1)13.

081071

..

intezmeny utjan
Önkormányzat hivatala
utjan
.

..

-

Közművelődési
082092 koncepció, Civil
szervezetek útján
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Múzeumi, közművelődési
közönségkapcsolati
tevékenység

(1) 7.

082064 Közvetlenül

Könyvkiadás

083020 Közvetlenül

Egyéb kiadói tevékenység

083030 Közvetlenül

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

88/2009. (X. 29.)
OG\ hatarozat

084070 Itjusagi koncepcio

Nemzetközi kulturális
egvuttrnukodes

Mötv. 13.

(1) 7.

086030

Mindenféle egyéb szabadidős
szolgaltatas

Mötv. 13.

(1) 15.

086090

.

:

Mötv. 13.

.

.

Óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás
mukodtetesi Jeladatai
Köznevelési intézmény 1 -4.
évfolyamán tanulók
nevelésével. oktatásával
osszetuggo mukodtetesi
feladatok
Alapfokú művészetoktatással
összefliggö müködtetési
feladatok
.

.

..

..

...

.

‚

‚

..

Motv. l3JjI)6.

Önkormányzati társulás
reven
omnnyzatt társulás
091140
reven

2012. évi CXC. tv. 2.* (4)

091220

.

.

2012. évi CXC. tv. 74-76.

091250

2012. évi CXC. tv. 74-76j

092120

.

.

1997. evi XXXI. tv. 21,A (1)
b)

Munkahelyi etkeztetes
koznevelesi intezmenyekben
..

‚

.

.

-

9ti hivatal
utjan

9tt

hivatal

utjan

..

.

.

.

..

.

.

.

..

2012. évi CXC. tv. 74-76.

.

Gyermeketkeztetes
..
koznevelesi intezmenyekben

intezmeny utjan

091Ll0

.

Köznevelési intézmény 5-8.
évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával
osszefuggo mukodtetesi
feladatok

Onkormanyzati hivatal
utjan

.

Onkormanyzati hivatal
utjan

Onkormánvzati hivatal.
096013 vasarolt szolgahatas
utj an
Önkormányzati hivatal,
096025 vasarolt szolgaltatas
utj an
Onkormányzati hivatal,
096030 vásárolt szolgáltatás
útján
.

.

Köznevelési intézményben
tanulók lakhatásának
biztosítása

1997. évi XXXI. tv.

Pedagó2iai szakszolgáltató
tevékerség működtetési
feladatai

2012. évi CXC. tv. 74-76.*

098022

Onkormanyzati hivatal
utjan

Pszichiátriai betegek
kozossegi alapellatasa

1993. évi Ill. tv. 65!F.

101143

Onkormanyzati társulás
utjan

.

.
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:

Támogató szolgáltatás
fogyatekos szemelyek reszere

1993. évi III. tv. 65/C. *

Gyermekek napközbeni
ellátása

1997. évi XXXI. tv.
a)

Gyermekétkeztetés
bolcsodeben. fogyatekosok
nappali intézményében

1997. evi XXXI. tv.2l/A*
‘1) a )

.....

.

.

(3)

.

.

.

1997. évi XXXI. tv. 21/C.

Család- ésgyermekjóléti
szolgaltatasok

1997. évi XXXI. tv. 40.

Család-és gyermekvédelmi
kozpont

1997. évi XXXI. tv. 40/A *

104030

Önkormányzati társulás
útján

.

Onkormányzati társulás
utjan

104043

.

Foglalkoztatást elősegítő
kepzesek es egyeb tamogatas

105020 Kozvetlenul

Lakóingatlan szociális célú
bérbeadása, üzemeltetése

106010

‚

I

(ormányzati társulás
utjan

Önkormányzati
104035 tarsulas, vasarolt
szolgáltatás útján
Önkormányzati hivatal,
104037 vásárolt szolgáltatás
utj an
Önkormányzati társulás
104042
utjan

.

Intezmenyen kivuli
gyermeketkeztetes

101222

.

Lakásfenntartással. lakhatással 1012012. (Ill. 30.)
összeWggő ellátások
önkormányzati rendelet
Hajléktalanok átmeneti
1993. évi Ill. tv. 80. (2) f
ellatasa
Szocialis foglalkoztatas

1993. évi 111. tv. 99/B.
99/C.

Szocialis etkeztetes

Motv. 1.

..

.

Önkormányzat hivatala
útján
90yzat1 társulás
107013
utjan

10600
—

-

Napirend tár2va:

Önkormányzati társulás
utjan

107030

.

(1)8.

-

1070)1
I

Romák társadalmi
integrációját elősegítő
tevékenységek és programok

Önkormányzat hivatala
útján

I

Önkormányzat hivatala
utjan

107090 Közvetlenül

RekLámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
kővetelménveiről. feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentés
eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőhönyvhőz az Mötv. 52.$ (1) bekezdésj) pontja alapján.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Tárnok Lászlóné jegyző: Az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén
volt egy módosító javaslatuk a kiküldött rendeletten’ezetre vonatkozóan. Gál András
osztályvezető kérte. hogy az 5.* (2) bekezdésében a ‘Háromdimenziós reklámtárgyak” helyett
„reklámalakzatok, reklámflgurák” szó szerepeljen.
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Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés. észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását a jegyző asszony által elmondott
módosító javaslat figyelembe vételével.

Szavazás e/őr: ‚negáUapíioua, hagy
-

ci

szciva:císnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/20 17. (X. 27.) önkormányzati rendelettervezete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelmény ciről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 8. * (2) bekezdés c) pontjában. a 12. * (5) bekezdésében, a 16. * (2)
bekezdésében. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 57. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 2.
(2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. *-ában és Magyarország helyi
önkorniányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. * (5) bekezdés 5., 6. és 13.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet területi hatálya, melléklete és értelmező rendelkezései
1.
(1) E rendelet hatálya Békés város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXI V. törvény (továbbiakban: Tvtv.) a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
valamint
eszközökről.
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 3 14/2012. (XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: Tk), továbbá az
Országos Településrendezési és Epítési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
Korm.rendelet (továbbiakban: OTEK). valamint a településkép védelméröl szóló törvény,
valamint a reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
104/2017. (IV.28.) Korm.rendelet előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és
eltérésekkel együtt kell alkalmazni.
(3) E
rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott
településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.
2.
E rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a bejelentési eljáráshoz szükséges
formanyomtatványt.
‚

MÁSODIK RÉSZ
TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK
I. Fejezet
Cégérekre, reklámhordozókra és reklámhordozúsra alkalmas egyéb műszaki
berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

9?

(1) Az épületek hom]okzatain elhelyezhető cégéreket. cégtáblákat és cégfeliratokat
3.
úgy kelt kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy
tervezett vízszintes ás függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához
úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével,
színezésével, építészeti hangsúlyaival. Ha cégérek és hirdetőtáblák utólagos elhelyezésénél
ez nem biztosítható. akkor az utólagos elhelyezés nem engedhető meg.
(2)
Tetőfelületre cégér nem helyezhető el.
(3)
Epületek homlokzataira kerülő cég- és cimtábla, információs vagy más célú
berendezés szerkezeti tagolást ás épületdíszitö tagozatot nem takarhat el.
(4)
A cégér telekhatáron 15 cm-en túl a kőzterületbe benyúló része használati engedély
köteles
(5) A településképi szempontból meghatározó városközponti területen új üzletet kialakítani
vagy meglévöt felújítani űgy lehet, hogy annak:
a) a cégére üzletegységenként
áruház esetén üzletenként
legfeljebb két színt
használhat.
b) a portál üvegfelülete, nyílászárója öntapadós matdca mentes, és a szabad belátást
biztosítja.
4.
(1) Védett épületek közterületi homlokzati vonala előtt utcabútoron reklámhordozót
elhelyezni nem lehet.
(2) A településképi szempontból meghatározó városközponti területen mobiltábla
kihelyezése kizárólag az akciós termékek hirdetése számára megengedett és a tábla fekete
alapú, Al-es méretű lehet.
(3) Uzlethelyiségenként kgfeljebb egy mobiltábla helyezhető el a közterületen, mely az
üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat. a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.
(1) Reklámvilágítással, tén’ilágitással kápráztatást. vakítást, ártó fényhatást okozni,
és ezáltal ingatlan használatát korlátozni nem szabad. Az épületek homlokzatfelületein és
etözetén csak áttört és vonatszerű fényfelirat helyezhető cl.
(2) Reklárnalakzatokat, reklámfigurákat elhelyezni nem lehet.
6.
(1) Epítési reklámháló kihelyezéséhez felújítás megkezdéséről szóló építésinapló
bejegyzés igazolása szükséges.
(2) Helyi védett, nem lakóépületeken akkor helyezhető el az építési hálón reklámcélú felület.
ha a védőhálón az épüLet végleges homlokzati rajza is ábrázoLásra kerül. Az elheLyezés
időtartama legfeljebb 3 hónap, mely indokolt esetben. kérelemre egyszeri alkalommal
további 3 hónappal meghosszabbítható.
(3) A városkép védelme érdekében az építési hálón a reklámcélú felület egy egységes képben
összefogottan, egy hirdetést, reklámot és a felújításra vonatkozó tájékoztatást tartalmazóan
jeleníthető meg.
(4) Molinó kizárólag építkezés védőhálójára tehető ki. időszakos rendezvény
népszerűsítésére, szabadtéri. időszaki kiállítás prezentálására használható.
—

—

HARMADIK RÉSZ
TELEPÜLÉSKÉP ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK
II.
Fejezet
Településképi bejelentési eljárás
2. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre
7.

A Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és
reklámhordozók elhelyezése tekintetében.
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3. A településképi bejelentési eljárás lefolytatásának szabályai
8.
(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott
papíralapú bejelentésre (I. sz. nzeUékkt) indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt
vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.
(2) A dokumentációnak a bejelentés tárgyának megfelelően legalább az alábbi
munkarészeket kell tartalmazni:
a)
reklámhordozók és cégérek elhelyezése esetében
aa) formáját, mennyiségét. méretét és technológiáját,
ab) a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját,
ac) látványtervet.
(3) A bejelentési eljárásban vizsgálni kell, hogy a tervezett építési tevékenység:
a) érinti-e a közterület kialakítását. a meglévő berendezéseket vagy a növénvzetet.
b) befolyásolja-e a közterület közúti
gyalogos-, kerékpáros forgalmát, és
veszélyezteti-e azok biztonságát,
c) a tevékenység veszélyezteti-e az épített és természeti környezet értékeit,
örökségét,
d) területi védelem alatt álló településszerkezet területén az adott tömbre kell
vizsgálni az illeszkedési követelményeket.
(4) Amennyiben a településképi bejelentési eljárásban érintett tevékenység megfelel a
településképbe illeszkedés kívánalmainak, a tudomásul vétel és a kiadott igazolás a
cégérek esetében visszavonásig, reklámhordozók esetében visszavonásig. de legfeljebb 1
évig érvényes.
(5) A polgármester a településképi igazolást a főépitész szakmai álláspontjára alapozva adja
ki.
(6) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, vagy a tudomásulvétel
megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított
IS napon belül adja ki.
NEGYEDIK RESZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
—

—

—

—

-.

4. Hatálybalépés, alkalmazási szabályok

9.
(1) Jelen rendelet 2017. november l-jén lép hatályba.
(2) Jelen rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. október hó 27. napján
Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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1. sz. melléklet a 36/20 17. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

BEJELENTÉS
Településképi bejelentési eljáráshoz
A Bejelentö neve
A

Bejelentö

lakcíme

telefonszáma
e-mail címe
Bejelentő székhelye:
A reklámhordozó, cégér elhelyezés megnevezése:

HelyeS

Hrsz.’

a reklámozás tervezett idötartalma:

A Rendelet 8.

(2) bekezdés szerinti dokumentumok mellékelve:

Hely, dátum

aláírás
Napirend tárva:

Telephely korszerüsitési program

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőhönyvhöz az Mötv. 52.’ (1) bekezdés» pontja alapját:.
Balázs László képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Izsó Gábor polgármester: Van egy pályázati lehetőség a Sportpálya bizonyos elemeinek
rendbetételére vonatkozóan. Az önkormányzat ennek a költségéhez járulna hozzá sikeres
pályázat esetén. További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a
]iatározati javaslatban foglaltakat.
S:ava:áv előtt megáUapít ot/a, hogy ci snzvazcisnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.
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-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
459/2017. (X 26.) határozata
1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Békés, Szarvasi utca 34. számú,
3917/I hrsz-ú Városi Sportpálya felújítására az alábbiak szerint: a Fű l-es pályán egy
200 fős mobil lelátó és I db eredményjelző beszerzése, továbbá a Fű 1. Fü 2 és Fű 3
pályákon Összesen 6 db, 30-30 m-es labdafogó háló kialakítása. A beruházás
összkőltsége bruttó 9.017.000.-Ft. az igényelt támogatás mértéke 70%. a saját erő
mértéke 30%. bruttó 2.705.100.-Ft. A saját erő fedezete a 2017. évi költségvetésben
megtervezett. a tarhosi ingatlanok eladásából származó bevétel.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg. a pályázat megvalósitási
dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg,
adja ki.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tőrvény, valamint
Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési
szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg,
beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat
képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Iiatáridö: Ertelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tánzva:

Folyószámla hitelkeret-szerződés 2018. évre

Írásos előterjesztés csatolva

ajegyzőkönyvhöz az

Mötv. 52.9 (1) bekezdésJ pontja alapján.

Balázs László képviselő. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgvalta.
és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásrajavasolja.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, igy szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat.

Szavazás eb)!! tnegállapíioíta, hot’
-

ci

s:uvazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 Jő.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
460/2017. (X 26.) határozata
L Békés Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetétől
az ERSTE BANK
HUNGARY Nyrt-től —2018. január I. napjától 2018. december 31 napjáig terjedő időszakra
maximum 100.000.000,- Ft felső határú, I éven belüli folyószámlahitelt vesz fel változatlan
feltételekkel. A hitelfelvétel célja a 2018. évi költségvetésben tervezett működési kiadások
fedezetének biztosítása, az egyenlőtlenül érkező saját bevételek miatt, valamint a
gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása.
—
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2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a folvószámlahitel szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva:

Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet kérelme

Írásos előterjesztés csatolva

ajegyzőkönyvhöz

űz Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Balázs László képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Szcnmás eb!! megá/lapíioiia. hogy
-

((

szcn’cccs;;ól jelenlévő képviselők s:úmc,: I Ofő.

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

Békés Város Önkormd,,yzata Kép viselő-testületének
461/2017. ‘X 26.) határozata
I.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Gazdasági és Szolgáltató
Szociális Szövetkezet (székhely: 5630 Békés, Petö5 u. 2. képviseli: Izsó Gábor
igazgatóság elnöke) kérelmét jóváhagyja, és közös megegyezéssel módosítja a
közöttük fennálló bérleti szerződést, 2017. november 1. napjától. A bérlet tárgya a
Békés belterület 5609 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 5630 Békés, Jantyik u. 29.
szám alatti ingatlan teljes területe. a szerződés időbeli hatálya: 2017. november I.
2018. december 31. napja, a bérleti díj mértéke: 50.000,- Ft AFAió (azaz ötvenezer
forint + A FA/hó).
-

—

II.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
bérleti szerzödés közös megegyezéssel történő módosító szerződésének aláírására.

Határidö: értelem szerint
Felelős: Dr. Pálmai Tamás István alpolgármester
Napirend tárva:

Iskolai körzethatárok véleményezése

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönvvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Deákné Domonkos Julianna képviselő. bizottsági elnök: Az Oktatási. Kulturális és Sport
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Békésen egyetlen állami fenntartású iskola működik.
ez pedig a dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Jelenleg Tarhos és
Békés teljes közigazgatási területéről írhatnak be tanulókat. Á Békés Megyei Kormányhivatal
Békési Járási Hivatala megállapított felvételi körzethatárával az Oktatás, Kulturális és Sport
Bizottság is egyetért.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Snn’azás don megállapí!otta. hogy

ci

szavczzásmz’l jelenlévő képviselők száma: 10 Jő.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata KéyviseIbtestü1etének
462/201 7. (X 26.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 24. * (1) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva, a Dr. Kepp
Ferenc Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának
a Békés Megyei
Kormányhivatal Békési Járási Hivatala által megállapított felvételi körzethatárával
(Békés város és Tarhos község teljes közigazgatási területe) egyetért.
-

-

Határidő:
Felelős:
Napirend túrEva:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői megbízásának véleményezése

Írásos előterjesztés csatolva i jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Közel 11 éve dolgozik együtt Deákné Domonkos
Julianna képviselővel a testületben és a bizottságban is. Figyelemmel kíséri az iskola életét,
tevékenységét is. Az iskola több változáson is átment már az elmúlt években. Az, hogy olyan
színvonalon működik az iskola, amilyen színvonalon működik. az intézményvezetőnek is
köszönhető, továbbá annak, hogy jó csapatot épített ki, és magas színvonalon dolgozó
helyettesekkel, tagintézmény vezetőkkel dolgozik együtt. Támogatja Deákné Domonkos
Julianna igazgatói kinevezését. A jövőt illetően is sok sikert kívánt szakmailag és emberileg is
az igazgató asszonynak.
Izsó Gábor polgármester: Több évtizede dolgozik együtt Deákné Domonkos Juliannával,
amelyekről kedves emlékei vannak. Egyetért a Mucsi András képviselő által elmondottakkal.
Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Bejelentette, hogy személyes
érintettsége miatt vagy nem vesz részt a szavazásban, vagy tartózkodni fog, ahogy jegyzö
asszony javasolja. Megköszönte a képviselő-testület mindenkori támogatását. Függetlenül a
szavazás eredményétől, bízik a város vezetésében, Illetve a kollegáiban Is, hiszen annak
ellenére, hogy az állami fenntartású iskola más fenntartó és működtető irányítása alatt működik
2017. január 1. napja óta, mindig megkapja a megfelelő támogatást a képviselő-testűlettől is.
Nem szakadtak ki a városból, igyekszik megfelelően, a legjobb tudása szerint végezni munkáját
úgy, hogy az a város vezetése számára is megelégedéssel szolgáljon.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: 1gy látja, hogy az előterjesztő és valamennyi képviselő is

úgy ítéli meg, hogy az illetékes szakmai bizottság véleménye most nem lét kérdése az eset
sürgösségére tekintettel.
Izsó Gábor polgármester: Tegnap délután érkezett a levél, és kérték, minél hamarabb testület
elé terjeszteni az ügyet. Arról van szó, hogy iskolaigazgatóvá választható az a már hosszú ideje
iskolaigazgatóként működő, a tantestület, illetve a Fenntartó által is támogatott igazgató
pályáztatás nélkül, akiben megbíznak. Az önkormányzatnak ebben a kérdésben nincs
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semmilyen joga, de a tankerület illetékes vezetője gesztus értékkel kikérte az önkormányzat
véleményét is, és kérte, hogy erősítse meg a Deákné Domonkos Julianna kinevezésére
vonatkozó javaslatot.
Tárv: „A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
megbízásának véleményezése” tárgyú előterjesztés kapcsán szavazásból történő
kizárás
Izsó Gábor polgármester: Kérte a képviselőket, szavazzanak arról, hogy Deákné Domonkos
Julianna képviselőt kizárják-e a szavazásból személyes érintettség miatt vagy sem.

Bejelentette, hogy Deákné Dornonkos Julianna képviselő a szavazásban nem vesz részt.

Szavazc’rs előtt nwgálkzpirotta, hagy ci szrn’azósnál jelenlévő képviselők száma: 9fő
-

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

tartózkodással az

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
463/201 7. (X 26.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja „A Dr. Hepp
Ferenc Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának
Deákné Domonkos
érintettség miatt
véleményezése” tárgyú napirendi pontnál
Julianirn képviselő szavazásból történő kizárását.
intézkedésre azonnal
Határidö:
Izsó Gábor polgármester
Felelős:
-

-

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítotia, hagy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lOfő.
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
464/2017. (X 26.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyulai Tankerületi Központ
felkérésének eleget téve egyetért azzal, hogy a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
tvtűvészeti Iskola igazgntójává a fenntartó Gyulai Tankerületi Központ pályáztatás nélkül
Deákné Domonkos Juliannát bízza meg.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Békés Város Önkormányzata a jövőben is bizalmat szavaz Deákné
Domonkos Julianna igazgatónak.
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Napirend tárgya:

Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott válaszokat elfogadta. A Teleki utcán az
iskolai parkolóval kapcsolatos interpellációjában foglaltak is teljesítve lettek. A Kossuth u. 7.
sz. alatti terület vonatkozásában kért munkálatokat is elvégezte a BKSZ Kft. Megköszönte a
polgármester és Kálmán Tibor alpolgármester segítségét.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Megkeresték a Facebookon azzal. hogy az Ady utcai
üzletsor előtti kerékpárútra rendszeresen parkolnak autókkal. Kérik, hogy szülessen Javaslat
ennek a problémának a megoldására. Ellenőrzéseket kellene végezni azon a területen az
illetékeseknek, és figyelmeztetniük kellene az így parkolókat arra, hogy szabálysértést
követnek el. A kérést fényképpel illusztrálva küldték meg neki. Ez a terület polgármester Úr
körzetéhez tartozik, csak nem volt már ideje továbbítani számára ajelzést, de visszaírta, hogy
jelezni fogja az észrevételt a képviselö-testület felé.
A dr. Hepp Ferenc iskola ajővő héten látogatást tesz a Gyergyószentmiklósi testvértelepülésen,
ahol egy ének-zenei versenyen vesznek részt. Megköszönte az önkormányzat támogatását,
amely lehetővé teszi azt, hogy a versenyzők és a kísérők eljussanak erre az eseményre.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. További bejelentés, hozzászólás,
kérdés, interpelláció nem volt, így a képviselő-testület nyilvános ülését befejezettnek
nyilvánította és zárt ülést rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.

I,tótiíbor
polgarmester

Tárnok Lászlóné
jegyzo
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