
JEGYZŐKÖNYV

Készült Békés Város Kép viselő-testületének 201 7. december 28-á,; inegtartot sorol; kívüli
nyilvános üléséről

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

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

Igazolta,; volt távol: Pásztor János és dr. Gosztolya Ferenc képviselők.

Nem jelentette be távobnaradását dr. Seres István képviselö.

Tanácskozási ioQgal vet részt:
Kálmán Tibor alpolgármester
Támok Lászlóné jegyző
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Gál András osztályvezető
Szabóné dr. Vass Orsolyajogász
Barna Barbara ügyintéző
Váczi Julianna ügyvezető
Koszecz Sándor igazgató
Pap Ádám főépítész

Az ülés kezdésének időpo,,tja: 15.53 Ii

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert 11 főből 8 főjelen van, Így a nyilvános ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a
képviselő-testület a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja cl változtatás
nélkül.

TárRv:Napirend elfogadása

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Szavazás elől! megáUapítoua, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 8fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkonnányzata Képviselő-testületének
538/2017. (XÍL 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 28. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:



NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés
1. Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet elfogadása

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2. A szociális igazgatásról szóló és a szociális ellátásokról valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- ás szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015.
(II. 27.) ör. módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3. Békés Város Önkormányzata 1/2015. (II. 04.) rendeletének (SZMSZ) és törzskönyvi
nyilvántartásának módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

4. A Csabai u. 42. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

5. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

6. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
intézményvezetőjének lemondása és igazgatói pályázat kiírása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

7. Rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott pályázat jóváhagyása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

8. TOP-4.3. I pályázat megvalósításához ingatlan vásárlások
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

9. A 2018. évi Járási START programok jóváhagyása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

10. Új Közbeszerzési Szabályzat megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

11. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

12. Interpellációs válaszok
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Zárt ülés:

13. Szakember elhelyezési kérelem
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárva: Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent Pap Ádám föépítészt.
A szükséges egyeztetések és véleményezések megtörténtek, ezért csak a tegnapi nap folyamán
tudták a hivatal munkatársai kiküldeni az előterjesztést a meHékletekkel együtt. November végén
már tárgyalta ezt az anyagot a képviselő-testület. A véleményezési eljárás során érkezett
észrevételek beépítésre kerültek, illetve a polgármesteri köszöntö is elkészült. Az előterjesztést
tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság az ülés előtt, ezért kérte a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt
ügyrendi vitára alkalmasnak találta.

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Kérdése: mikor lépnek érvénybe az előírások? A Feltételek
nem érintik a már meglévő épitményeket, kerítéseket? Az előterjesztés tiltja a tömör fémlemezből
készített kerítések építését, miközben sokan használják azt, mivel olcsó és több színben ig kapható,
illetve Békéshez közel gyártják. Valóban ennyire drasztikusan meg kell tiltani ezek használatát?
Ha igen, akkor mit ajánljon ezek helyett azoknak, akik megkeresik ebben a kérdésben? Miből
építsenek kerítést? Kérdése továbbá, hogy a tetőzetek dőlésszögénél van-e tól-ig határ? Szó volt
arról. hogy ne legyen mediterrán, se alpesi stílusú építkezést. de legyen mozgásterük az
építkezőknek.

Pap Ádám főépítész: Az arculati kézikönyv ajánlásokat fogalmaz meg a lakosság számára, azt
kizárólag az önkormányzatnak kell betartania. A rendeletben foglaltakat kell kötelező jelleggel
mindenkinek betartania. A trapézlemez kerítések nem valók egy történelmi városba, és nem is az
egész városban van megtiltva a használata. Településképi szempontból különböző övezetekre lett
osztva a város, és csak bizonyos helyeken tiltják ennek az anyagnak a használatát. Nem való egy
hagyományos településképi kultúrába ez a Fajta anyag. Békésnek az épített öröksége megérdemli,
hogy a provizódkus, igénytelen anyagok használatát ne engedélyezzék a város belterületén.
Minden település másképp szabályozza ezt a kérdést. Olyan építészeti öröksége van a városnak,
ami miatt szigorúbb feltételeket ig lehetett volna szabni azok védelme érdekében.
A tetőhajlásszöggel kapcsolatos kérdésre elmondta, hogy a 38-42 fok között van a hagyományos
magyar hajlásszög, ami a magyar meteorológiai (csapadék) viszonyoknak megfelel. A mediterrán
házak a célpontjai az egész településképi törvénynek. Spanyolországban ilyet senki nem látott. Az
amerikai kertvárosokban jellemzö ez a stílusú építkezés. Bizonyos területeken nem szabad
engedélyezni az ilyen stílusú építkezést. Vannak a városnak kevésbé itekventált részei
településképi szempontból, ott engedélyezett az ilyen típusú építkezés.

Izsó Gábor polgármester: Azért alakult ki ez a fajta háztető típus az Alfóldön, mert régen gabona
vagy széna tárolására is használták a padlást, ma pedig lomtámak használják sok esetben. Ez
jelenleg már nincs előtérben, mert az állattartás nem a paraszt házaknál történik. Szép városarculati
elemet ad a településnek, és ezt szokták meg. Ahol nem volt miért felmenni a padlásra, ott laposabb
tetöt építettek, mert Úgyis lefolyt róla a víz. Egyetért a főépítész által elmondottakkal, a
hagyományokhoz kell ragaszkodni és annak betartását ajánlani a lakosságnak ig.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatban foglaltakat.

Szavazás előtt megállapíioua. hoy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: Sfő.
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53 9/2017. CXII. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat I. sz.
mellékletét képező Településképi Arculati Kézikönyvet.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet.

Szavazás e/őt! megállapűoua, hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 8fő.

- Megállapította, hegy a képviselö-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Békés Város Önkormáiwzata Képviselő-testülete a településkép védelméröl szóló 2016. évi
LXXIV. tőrvény 12. (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tőrvény 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. (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkontányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1)
bekezdésének L pontjában meghatározott feladatkörében elján’a, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos szóló 3 14/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 43/A. (6)
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítészi hatáskörében
eljáró Békés Megyei Kormányhivatal, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelös miniszter, továbbá a
25/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban
nevesített Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. RÉSZ
Általános rendelkezések

1. Fejezet — A rendelet területi hatálya és alkalmazása és célja

A településfejlesztési koneepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről. valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl
szóló 314/2012 (Xl.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az Országos
Településrendezési és Epítési Követelményekröl szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet
(továbbiakban: OTEK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt
kell alkalmazni.

2.
A rendelet célja Békés építészeti, városképi, környezeti értékeinek védelme, a település történeti
múltját, építészeti kultúráját és polgárainak identitását meghatározó települési környezet
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elemeinek egészben vagy részben történő megőrzése, minőségi fejlesztése a jövő nemzedékek
számára, a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő
követelmények érvényesítése, az épített környezet esztétikus alakítása.

2. Fejezet — Értelmező rendelkezések
3.

E rendelet alkalmazásában:
ci) fóidszínek: a természetben előforduló, nem szintetikus anyagok (p1. talaj, homok, mész, egyes

kőzetek, a növényzet) jellemző színei, Illetve az azok felhasználásával előállított kevéssé
telitett színárnyalatok.

b,) területi jellegű védelem: a műemléki környezet, a helyi területi védettségek. országos, vagy
helyi természeti védelem (nemzeti park, természeti területek, ex lege védett területek,
NATURA 2000 területek, stb.) által érintett területek,

c) helyi területi védett településszerkezet: a Képviselő-testület által megállapított területi
védelem, mely az adott terület településszerkezetére, utcahálózatára telekszerkezetére.
beépítési módjára vagy ezek együttesére teijed ki,

d) hes’vi egyedi védett építmény: a Képviselő-testület által megállapított egyedi védelem, mely
egy adott építmény, épület, épületrész tekintetében a hagyományos településkép megőrzése
szempontjából jelentős, továbbá építészeti, telepűléstörténeti, helytörténeti, régészeti,
művészeti vagy ipartörténeti szempontból jelentős alkotás,

e) helyi védett érték: helyi területi védett településszerkezet, területi védett utcakép, egyedi
védett építmények összessége,

» eredett állapot: a védett építmény építésekor fennálló állapot vagy egy olyan későbbi állapot,
melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értékként határozott meg,

g) látványten’: a tervezett építmény látványrajzának a jelenlegi környezetbe illesztett
látványten’e, mely alkalmas a megváltozott településkép szemléltetésére.

I cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség,
helyiségegyüttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve
felirat,

cégér: valamely mesterség vagy tevékenység jelvényeként használt, rendszerint üzlet,
műhely, illetve vendéglátó létesítmény bejáratához, a homlokzati síkra merőlegesen
kirüggesztett tárgy vagy címerszerű ábra; cégérnek minősül az a — nem az épület falsíkjára,
valamint a kerítésre, kerítés-kapura kihelyezett — tábla is, mely csak a cégtáblán szereplő
információkat tartalmazza. Nem minősül cégérnek az olyan hirdető-berendezés, amely nem
közvetlenül a kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó létesítmény jellegével, hanem az
ott árusított vagy felhasznált termékkel kapcsolatos,

j) cínitábla: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntetö tábla,
névtábla.

k) egyedi tájékoztató tábla: olyan — rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú — hirdető-
berendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők
megnevezéséröl, tevékenységéről. telephelyéről, nyitvatartásáról, megközelítéséről ad
információt,
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1) információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű hirdetö-berendezés, mely a járókelők
számára nyújt, rendszeresen változó tartalommal, közérdekű információkat,

m) üzletfelirat: jellemzően közterületen álló, kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy
vagy több egységet magába foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot
hordozó berendezés, melynek hossza legfeljebb 1,2 — 2,0 m közötti, magassága 60 cm,
vastagsága 10 cm lehet,

;Q roremoszlop: legfeljebb 6.0 m magas, olyan tájékoztató eszköz, amely egy vállalkozás
nevének megjelölésére, tevékenységének népszerüsitésére szolgál. A totemoszlop alaprajzi és
méretét teljes magasságában megtartja vagy attól legfeljebb + I 0%-ban térhet el.,

o) pozitív lábazat: a felette elhelyezkedő falszakasz síkjához képest kiugró lábazat,

p) tagozat: a homlokzat alapsíkjából kiugró nem tartószerkezeti szerepű építészeti elem
(párkány, falpillér. kváderezés. szemöldökpárkány, stb.).

II. RÉSZ
Településképi követelmények

1. Fejezet — Altalános építészeti követelmények
4.

(1) A városképi illeszkedés érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése
esetén a kialakult városszerkezetet, a Békésre jellemző építészeti karaktert sértő építészeti
megoldás nem megengedett.
(2) Az illeszkedés tekintetében vizsgálni kell az alábbi építészeti elemeket:
a) a tetőidom formáját, a tető hajlásszögét.
b) a tetöfelépítmények jellegét, arányát,
c) a homlokzatok építészeti kialakítását,
d) a tömegképzés jellegét,
e) a nyílások arányrendszerét, a teljes homlokzatfelülethez való viszonyát, horizontális, vagy
vertikális jellegét,

az utcai kerítések és ezek nyílásainak megoldását.
(3) Uj épület, épületbővítés építésekor annak homlokzat, párkány- és gednemagasságát a
közterület felől szomszédos műemléki, vagy helyi védettségű épülethez igazítani kell, a
legnagyobb Wggőleges irányú eltérés ± 1,0 m lehet.
(4) A lakóépületek nyilászáróinak cseréje esetén az eredetivel megegyező osztású nyílászáró
helyezhető el kivéve. ha az épület valamennyi nvilászárója együttesen, egységesen eserére kerül.
(5) Gépészeti berendezéseket, szellőzőt, klímaberendezést, megújuló energia berendezéseit
országos, vagy helyi védett értékek esetében utcafbnti homlokzatra nem lehet elhelyezni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti berendezéseket erkéllyel rendelkező lakások esetén csak erkélyre lehet
kihelyezni úgy, hogy a szomszédos lakásokat ne zavarja. Erkéllyel nem rendelkező lakások
esetében a klímaberendezések a homlokzaton Wggőlegesen egymás alatt, ugyanazon ablakok
parapet falán helyezhetők el a teljes épűlethomlokzaton.
(7) Külterületi épületeken, építményeken hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez, bitumenes
hullámlemez és bitumenes zsindely, valamint 5 cm-nél vékonyabb hasított kő burkolat
alkalmazása nem megengedett, kivéve a gazdasági, üzemi aaprendeltetésű Létesítményeket.
(8) Előkertes beépítés esetén az épület utcahvnti szélességének legalább 60%-ában a
kerítésmezőknek az általuk határolt felület min. 20-20%-ában áttörtnek kell lennie. A kerítés csak
környezetbe illő anyaghasználattal valósítható meg, tömör fémlemez kerítésmező nem
használható.
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(9) Nem előkertes beépités esetén a kerítés csak környezetbe illő anyaghasználattal valósítható
meg. tömör fémlemez kerítésmezö nem használható.

5. *
(1) Zöldfelületek, ingatlanon belüli zöldterületek kialakítása során a lehető legnagyobb összefUggő
zöldfelületet kell kialakítani.
(2) Zöldfelületek kialakításánál a fás szárú növényzet esetében a táji és termőhelyi adottságoknak
megfelető növényfajokat kell alkalmazni.
(3) Meglévő közterületi fasorok pótlásánál az egységes Látvány megtartása, illetve kialakítása
érdekében az adott területen leggyakoribb fa faj telepítendő.
(4) Utcafásításra javasolt fafajok: nagylevelű hárs (Tilia platiphyllos), ostorfa (Celtis occidentális),
japánakác (Sophora japonica).
(5) Parkoló-fásításra javasolt fafajok: magas kőris (Fraxinus excelsior). csörgöfa (Koelreuteria
paniculata) és a korai juhar (Acer platanoides).
(6) Az előkertek diszkertként alakítandók ki.
2. Fejezet — Településképi szempontból meghatározó területek területi és egyedi építészeti

követelményei
6.

Békés településképi szempontból eltérő karakterű területei az 1. mellékletben lehatárolt:
a) történeti beépítésű területek.
b) mezövárosi területek,
c) alacsony intenzitású beépítések,
d) lakótelepek,
e) technológiai területek,
o városkapuk,
g) egyéb területek.

7.
Békés településképi szempontból meghatározó területei az 1. mellékletben lehatárolt:
a) történeti beépítésű területek,
b) mezővárosi területek,
c) alacsony intenzitású beépítések,
d) lakótelepek,
e) városkapuk.

2.1. Településképi szempontból meghatározó területek általános építészeti követelményei
8.

(1) A homlokzatok kialakítása során, a rendezett településkép érdekében, a nyilászárók méret és
osztásrendszerét összehangoltan kell kialakítani.
(2) Epületek tüzfalas csatlakozása esetén a már meglévő tűzfal takarásával kell kialakítani a
csatlakozó épületet, a megmaradó, látszó tűzfal nem lehet nagyobb, mint a takart tűzfal mérete, az
utcai traktusra vetítve.
(3) Magastető utólag a I 8,0 méteres homlokzatmagasságot nem meghaladó épületekre épithetö.
(4) Utólagos hőszigetelés kivitelezése során a hagyományos békési homlokzatdíszitéseket meg
kell őrizni.
(5) A külső homlokzatok színezését épületenként egységes koncepció alapjái lehet elvégezni.
Emeletes épületek esetén a homlokzatok színezését legalább homlokzatonként egyszerre kelt
elvégezni. A nyílászárók és spaletták épületenként egységesen meghatározott színüek lehetnek.
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A tetőtér beépitésének az előírásai
9. *

(1) A tető síkjában fekvő tetőablak, fényesatorna síkban megjelenő fénygyűjtő eleme bármelyik
épület esetében engedélyezhető.
(2) Az épület egy tetösíkján csak egyfajta tetőablak, illetve - felépítmény jelenhet meg. Az új
beépítésnél a meglévő tetőablak, illetve - felépítményformához kell igazodni.
(3) A tetőablak elheyezésénél igazodni kell a homlokzati nyílástengelyekhez.

2.2. Történeti beépítésű területek
1o.

(1) Meg kell őrizni a terület építészeti, településképi hagyományait, jellegzetességeit, az épített
környezet értékeit. Az épületek bővítését úgy kell megoldani, hogy a tervezett bővítés, átalakítás
a régi épület formálásával, anyaghasználatával összhangban legyen. Uj épület, épületbővítés
építésekor annak ifleszkedni kell a terület kialakult építészeti hagyományaihoz.
(2) Uj épület, épületbővités építésekor annak homlokzat, párkány- és gednemagasságát a
közterület felől szomszédos épületekhez kell igazítani, a legnagyobb függőleges irányú eltérés ±
1,5 m lehet.
(3) Az épületeket magastetővel kell ellátni, a tetőgerinc irányának a két szomszédos épület
valamelyikének tetőgerinc irányával meg kell egyeznie.
(4) A meglévő tetőidom átépitése, vagy Új épület tetőszerkezetének kialakítása során annak
dőlésszöge legfeljebb 5 %-kal térhet el a szomszédos épületek jellemző tetőhajlásszögétől.
(5) Egy épületen csak egyféle árnyékoló jelenhet meg, egységes méretben, formában és színben.
Redőny csak rejtett redőnyszekrénnyel létesithető.
(6) A városkép védelme érdekében a közterületen elhelyezendő közmű-berendezések
(energiaellátási és hírközlési sajátos építmények) kizárólag a terület karakteréhez alkalmazkodó,
egyedi kialakítással létesíthetők.
(7) Az épületeket ellátó közművezetékek (gáz, elektromos, telefon. tv kábel) az épületeken látszó
módon nem vezethetök.
(8) A közvilágítási lámpaoszlopok a terület karakteréhez alkalmazkodó formai kialakításúak
lehetnek.
(9) A magastető síkján és azzal párhuzamosan elhelyezhető gépészeti berendezés (napkollektor,
napelem) a közterületröl nem látható tetőfelületen Iétesíthetö, kivéve a lapostetős és az 1970 után
épült épületek esetében, melyek tetö-, födémszerkezetén napkollektor, napelem bárhol
elhelyezhető.

Az építési tevékenységek részletes szabályai az anyaghasználatról
111

(1) A műemléki, védett utcaképi és helyi védelem alatt álló épületek nyílászárói csak fából
készülhetnek, kivéve, ha az épület, építmény nyílászárói annak eredeti állapotában más anyagból
voltak kialakítva. A tetőtéri ablakok kivételével csak az eredetivel azonos méretű, formájú és
tagolású ablak helyezhető el. Szerkezeti átalakítás, vagy csere esetén a külső méreteket, az eredeti
szerkezeti méreteket és kiképzést, az üvegosztásokat, a homlokzati takaró- és díszítőléceket,
spalettákat az eredetivel megegyező módon kell kialakítani.
(2) Epített égéstermék elvezető csak téglakémény lehet. Egéstermék elvezető csak Függőleges
lehet, a külső határoló falakon nem jelenhet meg.
(3) A tetöhéjazat natúr színű pikkelyfedés, vagy korcok fémlemez fedés, illetve nád lehet, kivéve,
ha az épület, építmény tetőzete annak eredeti állapotában más héjazattal volt kialakítva. A héjazat
cseréje esetén egy tetöfelületen csak egyféle anyag jelenhet meg.
(4) Az épületeken, építményeken hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez, bitumenes
hullámlemez és bitumenes zsindely, valamint az 5 cm-nél vékonyabb hasított kö burkolat
alkalmazása nem megengedett.
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(5) Műanyag anyagú redőnyt, reluxát, vagy egyéb árnyékoló szerkezetet tilos felszerelni.
(6) A homlokzatokon egységes színezést kell kialakítani fóldszínek alkalmazásával.

Az építési tevékenységek részletes szabályai az utólagos hőszigetelésről
l2.

(1) Látszó faszerkezetek diszítései a höszigetelés következtében nem tűnhetnek el.
(2) Az eredeti téglaarchitektúrát a homlokzat hőszigetelésével egy időben helyettesíteni kell
legalább min 2. cm vastag tégla lapkaburkolattal, vagy azonos mintázatú, színezésű és méretezésű
helyszínen készített textúrával, épületenként egységesen.
(3) A homlokzat hőszigetelése esetén — a lábazatot is hőszigetelve — pozitív lábazatot kell
kialakítani.

Az épületek bővítésénck szabályai
13.

(1) Bejárati előtetők egy épületen egyfajta megoldás alkalmazásával, azonos méretben épithetök.
Ha megtalálható az eredeti forma, azt kell visszaállítani. Az előtető hajlásszöge 30-45° közötti,
tartószerkezete fa, vagy fával burkolt acél, héjazata a főépületével megegyező, falra merőleges
kinyúlása 1,5 m lehet.
(2) A bövítmény tetöidoma, homlokzati arényai, anyaghasználata, színezése az eredeti épület
jellemzőivel azonos legyen.
(3) Hangsúlyos tetőfelépítmény (Pl. torony) csak az eredeti állapot visszaállításával lehetséges,
melyet korabeli fotóval, képpel, vagy tervvel kell igazolni.

A tetőtér beépítésének az előírásai
14.

(1) Tetőtérbeépítés során a tető eredeti jellege, formája nem változhat. A jelenlegi állapot
módosítása kizárólag az eredeti állapot visszaállítása érdekében, valamint jelen elöírásoknak
megfelelő tetőfelépítmény létesítése esetén történhet.
(2) Megnyitható oromfal esetén az eredeti kialakításhoz leginkább illeszkedő ablak helyezhető el.
(3) Kiemelt tetőablak elhelyezése csak föépitészi konzultáció alapján lehetséges.

15.*
Műemléki környezetben, Riggetlenül annak tényleges elhelyezkedésétől, jelen rendelet történeti
beépítésű területekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

23. Mezővárosi területek
16.

(1) Az épületeket magastetövel kell eHátni, a tetögerinc irányának a két szomszédos épület
valamelyikének tetőgerinc irányával meg kell egyeznie.
(2) A meglévő tetőidom átépítése, vagy új épület tetőszerkezetének kialakítása során annak
dőlésszöge legfeljebb 5 %-kal térhet el a szomszédos épületek jellemző tetőhajlásszögétől.
(3) Egy épületen csak egyféle árnyékoló jelenhet meg, egységes méretben, formában és színben.
Redőny csak rejtett redőnyszekrénnyel létesíthető.
(4) A városkép védelme érdekében a közterületen elhelyezendő közmű-berendezések
(energiaellátási és hírközlési sajátos építmények) kizárólag a terület karakteréhez alkalmazkodó,
egyedi kialakítással létesíthetők.
(5) Az épületeket ellátó közművezetékek (gáz, elektromos, telefon, tv kábel) az épületeken látszó
módon nem vezethetők.

Az építési tevékenységek részletes szabályai az anyaghasználatról
17.

(1) Az épületeken, építményeken hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez, bitumenes
hullámlemez és bitumenes zsindely, valamint az 5 cm-nél vékonyabb hasított kő burkolat
alkalmazása nem megengedett.
(2) Zöld és kék tetöszín nem megengedett.
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(3) A homlokzatokon egységes színezést kell kialakítani földszinek alkalmazásával.
2.4. Alacsony intenzitású beépitések

18.
(1) Az épületeket magastetővel kell ellátni.
(2) A területen
a) oldalhatáron álló beépitési mód szerint elhelyezett Új épület, vagy meglévő épület bővítése
esetén, ha a tervezett utcai homlokzatszélesség nagyobb 7,5 méternél,
b) zártsorÚ, ikres beépítési mód szerint elhelyezett Új épület, vagy meglévő épület bővítése esetén
az épület fő tetőgerincét az utcával párhuzamosan kell kialakítani.
(3) Ingatlanonként egy darab, legfeljebb 4,5 m széles személygépkocsi-behajtásra alkalmas kapu
helyezhető el. A 12 m-nél szélesebb ingatlanokon legfeljebb két ilyen kapu nyitható.
(4) Szabadonálló, magastetős épűlet esetén
a) földszintes épület tetőhajlásszöge 35-47 fok között,
b) többszintes épület tetöhajlásszöge 3 0-47 fok között
alakítható ki.
(5) Zöld és kék tetőszin nem megengedett.
(6) Az épületeken, építményeken nem megengedett a hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez
valamint a bitumenes hullámfedés alkalmazása.

2.5. Lakótelepek
19.

(1) Az épületek homlokzatán utólag elhelyezhető előtető (bejáratok lefedésére épített vagy
felszerelt szerkezet), továbbá védőtető (erkélyek, nyílászárók szélességi méretét meg nem haladó,
az épület homlokzati síkjából legfeljebb az erkélyiemez széléig kinyúló eső és nap elleni védelmet
biztosító, helyszínen épített vagy előregyártott termékként felszerelt szerkezet). Egy
épülethomlokzaton egységesen kell kialakítani az utólagos szerkezeteket.
(2) Erkélyeket, Loggiákat érintő beavatkozások csak homlokzatszakaszonként egységesen
végezhetők. Az épületeken a gépészeti berendezések elhelyezése csak takartan történhet az
erkélyek korlátján belül. Az erkéllyel nem rendelkező lakások esetében csak a klímaberendezések
kültéri egysége, az épület teljes magasságában ugyanazon ablak alatt elhelyezhetők, a hozzá
tartozó vezetékeket belső térben kell vezetni.
(3) Lakótelepi többszintes lakóépületek homlokzatszinezése esetén legfeljebb három szín
használható egy épület homlokzatain.

2.6. Városkapuk
2O.

A területen történő építés engedélyezéséhez, a természeti környezetbe történő beillesztés
igazolására kertészeti. környezetrendezési tervet kell készíttetni.
3. Fejezet — Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi

követelmények
3.1. Altalános szabályok

21.
(1) Cégjelzést, hirdető-berendezést a környezettel összhangban kell elhelyezni.
(2) Cégjelzés, hirdető-berendezés csak ideiglenesen helyezhető el. Cégjelzés esetében a
tevékenység megszűnésével, hirdető-berendezés esetében a településképi bejelentési igazolás
időtartamának lejártával a létesítő (amennyiben a létesítő személye nem állapítható meg, abban az
esetben az ingatlan tulajdonosa) kártalanítási igény nélkül köteles a cégjelzést és a hirdető-
berendezést eltávolítani és a homlokzatot, közterületet eredeti formájában helyreállítani.
(3) A cégjelzések, hirdető-berendezések épületdíszítő tagozatot nem lakarhatnak el, a faltest
eredeti állapotát meg kell őrizni, meglévő kváder, vakolat, burkolat, épület díszítő tagozat nem
bontható el, legyen összhangban az épület építészeti karakterével, épületenként formáját és
anyagát egységesen kell kialakítani.
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(4) Cégjelzések, hirdető-berendezések az egyes homlokzatoknak legfeljebb 5%-át fedhetik be. (5)
Cégjelzés, hirdető-berendezés csak úgy helyezhető cl, hegy a közúti közlekedés ürszerelvényét ne
érintse. Világító berendezések kizárólag a közlekedésbiztonsági szabályok betartása mellett
helyezhetők el.
(5) Uzletenként legfeljebb I db cégtábla, I db címtábla (a cég-és címtábla összevonható) és I db
cégér helyezhető el, kivéve a saroképület esetét, amikor a sarkon elhelyezkedő üzlet esetében
közterületenként egy-egy cégér helyezhető el.
(6) A cégjelzés alapterülete egyenként a 0,2 m2 -t nem haladhatja meg; a Vízszintes és a tUggőleges
szélek aránya legalább 1:2 lehet, ahol az 1 a függőleges méret. A cégjelzés vastagsága legfeljebb
0.2 m lehet. Ha a cégjelzés ennél nagyobb alapterületű és vastagságú, akkor hirdető-berendezésnek
minősül.
(7) Amennyiben az épület mldszintjén, illetve az elsö emeletén olyan kereskedelmi-, szolgáltató-
vagy vendéglátó egység létesül, melynek bejárata a közterületről közvetlenül nem látható, az
épület főidszintjének közterületről látható felületén gondoskodni kell ezen rendeltetési egységek
cég- és címtábláinak elhelyezési lehetőségeiről is.
(8) A közterületen álló pavilonokon, rendeltetési egységenként, egy darab üzletfelirat elhelyezése
megengedett.

3.2. Reklám- és hirdető-berendezések elhelyezésének további szabályai
22.*

(1) Reklám-és hirdető-berendezés elhelyezése nem megengedett
a) útpálya területén vagy útpálya felett,
b) közúti jelzésen, vagy annak tartóelemén,
c) területi jellegű védelemmel érintett területen
d) a közösségi közlekedési eszközök megállójában létesített utasváró pavilonokkal
szerkezetileg egybefúggő, változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, egy- vagy
kétoldalas, általában világító hirdető-berendezések kivételével
da) közúttal párhuzamosan elhelyezve az útpadkától 2 m-en belül,
db) közútra merőlegesen elhelyezve az útpadkától 4 m-en belül,
dc) vasúti átjáró 150 m-es körzetében,
dd) kijelölt gyalogos átkelőhely, ill. útkeresztezödéstől 15 m-en belül,
de) közösségi közlekedési eszközök megállójától 15 m-en belül.

(2) Az önálló reklám- és hirdető-berendezések körüli térburkolatot legalább 1 m sugarú körben ki
kell építeni, a környezettel harmonizáló kialakításban.
(3) A Városkapu területén az önálló reklám- és hirdető-berendezések szerkezetei 5 m-nél
magasabbak nem lehetnek, ódásplakátok nem helyezhetőek el.
(4) A 470-es út tengelyvonalától legalább 25 m-re elhelyezett önálló reklám- és hirdető-
berendezések között legalább 50 m-es távolságot kell tartani.
(5) Reklám-, illetve hirdetési célt is szolgáló molinó, építési védőháló, védőszövet csak az építés
idejére alkalmazható, azt az építés befejezésekor a homlokzatról el kell távolítani. A molinó,
építési védőháló, védőszövet felülete reklám célra legfeljebb 2 évig vehető igénybe.
(6) Közterületről 2 vagy több oldalróL Látható hirdető-berendezés csak két vagy több oldali
hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra.
(7) Építmény, illetve kerítés, kerítéskapu és támfal közterületről látható felületén reklám-, illetve
információ-hordozó célú falfestmények, felületképzések nem létesíthetők.
(8) Megálló tábla csak ott helyezhető el, ahol az úttestre merőlegesen legalább további 1,5 m
szabad járdaszélesség marad.
(9) Nem megengedett reklám- és hirdető-berendezés elhelyezése emlékműveken és köztéri
műalkotásokon.
(10) Reklámhordozó céljára szolgáló utánfütó közterületen nem helyezhető el.
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(11) A kihelyezett reklám- és hirdető-berendezésen tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell
tüntetni a tulajdonos nevét és székhelyét vagy címét. Az adatokban bekövetkezett esetleges
változásoknak megfelelően a feliratot haladéktalanul módosítani kell.
(12) Egy adott terület vonatkozásában reklám és reklámhordozó e rendelet tíltásaitól liiggetlenül,
évente összesen legfeljebb 12 hétre. kihelyezhető a településkép védelméről szóló törvény által
biztosított lehetőség alapján.
(13) Epületek átlátszó felületein, nyílászárókon, üzletportálokon az adott felület méretének
legfeljebb I 0%-áig helyezhető cl reklám.
(14) Totemoszlopot csak üzemanyagtöltő állomások és 500 m2 -nél nagyobb kereskedelmi
egységek esetében lehet elhelyezni.

4. Fejezet — Egyéb településképi követelmények
23.

(1) Közmü-létesítmények (p1. nyomvonalas létesítmények, elektromos transzformátor,
közvilágítási kapcsolószekrény, távközlési elosztószekrény, gáznyomás-szabályozó)
elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a városképi megjelenésre.
(2) Területi jellegű védelemmel érintett, valamint történeti beépítésű területen a vezetékes
eLektronikus hírközlési hálózat Föld alatt vagy meglévő oszlopsoron vezethetö, Új oszlop létesitése
nem megengedett.
(3) A közép-, a kisfeszültségű erőátvitcli és közvilágítási hálózatokat, illetve a vezetékes
elektronikus hírközlési hálózat nyomvonalas létesítményeit területi jellegű védelemmel érintett,
valamint történeti beépitésű területen röldalatti elhelyezéssel kell kivitelezni.
(4) Gépészeti és közmű-csatlakozási berendezések az épületek utcai homlokzatára, előkert nélküli
beépítés esetén nem helyezhetők el. A berendezés csak az előkertbe, az udvara vagy az épület
alárendeltebb homlokzatára helyezhető.

24.
(1) Magastetős épület esetén táblás napelemekeünapkollektorokat a tető lejtésével párhuzamosan
úgy kell elhelyezni, hogy
a) azok a tető szélein, gerincén ne lógjanak túl,
b) vápákat legfeljebb 50 cm-re közelítsék meg,
c) széleik igazodjanak egymáshoz, a tető-felépítményekhez és a tetösík ablakok
osztásrendszeréhez,
d) napelemek, napkollektorok egy tetösíkon csak egy, téglalap befoglaló idomú tömbben
helyezhetők el,
e) legfeljebb az adott tetősík 50%-át fedhetik le.
(2) Lapostető esetén a tető széleihez igazodóan, attól legalább 50 cm-t tartva, a tető teljes területe
lefedhető
(3) Közterülettel határos 5 méteres teleksávon kívül elhelyezett melléképület teljes tetőfelülete
táblás napelemmel/napkollektorral lefedhető.
(4) Napelemcserép a tető teljes felületén alkalmazható.

5. fejezet - Teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus
hírközlési sajátos építmények, műtár’ak elhelyezése

5.1 Altalános előírások

25. *
(1) A területi jellegű védelemmel érintett, a történeti beépítésű és mezővárosi területeken, valamint
a lakótelepek területén Új vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat Földalatti
elhelyezéssel kell építeni.
(2) Beépítésre szánt területen, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok íNd feletti
vezetésűek, az Új energiaellátási elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, vagy
közös tartóoszlopra kell fektetni, amennyiben az műszakilag megoldható.
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(3) Új elektronikus hírközlési hálózatokat beépítésre nem szánt területen a villamosenergia
elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell
fektetni, amennyiben az műszakilag megoldható. Ezekre egyben a közvilágítást szolgáló
lámpatestek is elhelyezhetőek.
(4) Már üzemelő íbld feletti hálózat rekonstrukciója

(a) területi jellegű védelemmel érintett területen,
(b) történeti beépítésű és lakótelepi területen.
(c) közparkokban

csak Rildalatti elhelyezéssel kivitelezhető.
5.2 Teljes település ellátását biztosító vezeték nélküli elektronikus hírközlés

26.
(1) Uj antenna csak a településképi szempontok én’ényesítésével és a környezethez illeszkedően
helyezhető el. Az illeszkedést településképi véleménnyel kell igazolni.
(2) A beépitésre szánt területeken az antennák elhelyezésénél a következő követelményeknek kell
megfelelni:
a) antenna templomtoronyra nem helyezhető el,
b) műemléki, vagy helyi védettséggel érintett építményen, területi jellegű védelem alatt álló
területen, közparkban, településképi szempontból meghatározó területen antenna nem telepíthető.
(3) A mikrohullámú összeköttetés biztosításához szükséges magassági korlátozást minden esetben
be kell tartani.

5.3 Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak
elhelyezésére vonatkozó egyedi előírások

27.
(1) Teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak
a) területi jellegű védelem alatt álló,
b) településképi szempontból meghatározó területen,
c) közparkban
nem helyezhetők el.
(2) A területi jellegű védelem alatt álló területeken, a településképi szempontból meghatározó
területeken, a parkok területén a sajátos épitményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos
anyaghasználatra vonatkozó követelmények:
a) amennyiben a műszaki megoldások lehetővé teszik, föld alatt kell elhelyezni,
b) föld feletti kialakitás esetén kö-, tégla- vagy vakok homlokzat, korcolt fémlemez fedés
megengedett.

III. RESZ
Helyi védettség előírásai

1. Fejezet — A helyi védelem fajtái
28.

(1) A helyi védelem a település és környezetének egészére Vagy összefúggö részére (a
továbbiakban: helyi területi védelem), valamint egyes építményeire. ezek részleteire (a
továbbiakban: helyi egyedi védelem) terjed ki.
(2) A helyi területi védelem
a) a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal,
településszerkezeti szempontból Jelentős zöldterüiet vagy növényzet),
b) a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép),
c) a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos művelési mód,
növényzet és természetes környezet),
d) településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága
együttesen)
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védelmére terjed ki.
(3) Békés Város helyi területi védett értékeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi egyedi védelem
a) az építmény (épület és részei, a műtárgy), vagy ezek együttese egészére vagy valamely
részletére (anyaghasználat, szerkezet, szinezés stb.),
b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,
c) szobor. képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére,
d) az egyedi tájérték védelmére
terjed ki.
(5) A helyi egyedi védelem e rendelet 3. számú mellékletében megjelölt értékek védelmére terjed
ki.

2. Fejezet — Helyi védettség keletkezése és megszűnése
29.

(1) A helyi védettség alá helyezést vagy megszüntetést bármely természetes vagy jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet kezdeményezheti Békés Város Onkormányzata
Polgármesterénél.
(2) A védelemre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védendő érték megnevezését, területi javaslat esetén egyértelmű körülhatárolását,
b) azonosító adatokat (terü)ethatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, vagy telekrész, emelet,
ajtó),
c) a védelem indoklását,
d) fotódokumentációt a védendő értékröl és környezetéről,
e) értékvizsgálatot,
D megszüntetésre vonatkozó kérelem esetén az a), b), d), e) munkarészeket, valamint részletes
indoklást.
(3) A Polgármesteri Hivatal a védelemre, vagy aimak megszüntetésére vonatkozó kezdeményezést
előkészíti, amelyet az Onkormányzat illetékes Bizottsága az érintett civil szervezetek bevonásával
véleményez, majd előterjeszti a képviselő-testület elé. Az előterjesztés része a védelemre
vonatkozó kezdeményezés tárgyában készített főépítészi szakmai vélemény.
(4) A védelem megszűnik, ha
a) a helyi védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisül,
b) a helyi védett érték műemléki védettséget kap, vagy
c) ha a Képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti.
(5) A helyi védetté nyilvánításról, annak módosításáról, vagy megszüntetéséről értesíteni kell:
a) az érintett ingatlan tulajdonosát postai úton,
b) a kulturális örökségvédelmi hatóságot,
c) a védettség kezdeményezöjét.
(6) Az épített örökség védettségének megszüntetésekor, a védettség megszüntetésének
kezdeményezője gondoskodik:
(a) az építmény, épület és telek felmérési (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok és
részletek) és fotódokumentációjának elkészíttetéséről és a megyei levéltárban történő
elhelyezéséről.
(b) az értékes építészeti, szerkezeti elemek és tárgyak megmentéséről, elhelyezéséről.
(7) A helyi védettségre vonatkozó kéreímekröl, módosításról Vagy megszüntetésre irányuló
javaslatokról a Képviselö-testület évente egy alkalommal dönt, kivéve rendkívüli esetben, ha a
védendö érték műszaki állapota vagy egyéb, az érték megmaradását befolyásoló tényező ezt
indokolja.
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3. Fejezet — Védett értékek nyilvántartása
30.

(1) A helyi védett településszerkezetrő]. helyi védett utcaképről és helyi védett építményekről a
Polgármesteri hivatal cím szerint rendezett, naprakész elektronikus nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás része a helyi védett értékeket tartalmazó lista, az érték főbb jellemzőit és adatait
tartalmazó adatlap.
(3) A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.

3I.
A helyileg védett értékké nyilvánítás. illetőleg a megszüntetés tényét az ingatlan-nyilvántartásba
be kell jegyeztetni.

4. Fejezet— Az építészeti örökség helyi védelmének feladatai
32.

(1) A helyi védett értékek fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek
megfeleJő használat.
(2) A helyi védett építmények rendeltetésszerű használatáról, va]amint szükségessé váló
felújításáról annak tulajdonosa köteles folyamatosan gondoskodni. Ennek költségei a tulajdonost
terhelik.
(3) A helyi védett épületek mai igényeknek megfelelö használatát, felújítását, korszerűsítését a
településképi szempontok érvényesítése mellett támogatni kell.

5. Fejezet — Az építészeti örökség helyi védelmének részletes szabályai
5.1. A helyi védett településszerkezet védelme

(1) A helyi védett településszerkezet esetében meg kell őrizni:
a) a történelmileg kialakult utca-, tér- és telekszerkezetet,
b) ajellemző beépítési módját,
c) az utca jellegzetes karakterét, térarányait,
d) ajellemző homlokzati-és tömegarányokat, tetőhajlásszöget, anyaghasználatot.
(2) A helyi védett településszerkezetben építendő Új épület vagy épületrész esetében az építési,
vagy rés2leges bontási munka, illetve felújítás során az adott tömbre kell vizsgálni az (1)
bekezdésben meghatározott illeszkedési követelményeket, a tervezett munkálatokat úgy kell
elvégezni, hogy illeszkedjenek a helyi védett településszerkezet településképébe.
(3) Helyi védett településszerkezeten belül lévő ingatlanon a nem helyi védett építmény
elbontható.

5.2. A helyi egyedi védett építmények védelme
34.

(1) A helyi egyedi védett építmény felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése során meg kell
őrizni, illetve vissza kell állítani az épület eredeti:
a) tömegformáját, tömegarányait,
b) tetőformáját, tetőfelépítményeit,
c) homlokzati tagozatait,
d) homlokzati díszítőelemeit,
e) nyilásrendjét, nyílásosztását és nyilásméreteit,
O nyílászáróinak, falfelületének, lábazatának, tetőfedésének anyaghasználatát.
(2) A helyi védett építmények homlokzati színezésénél a fellelhető eredeti színt kell alkalmazni.
(3) A helyi egyedi védett építményeket bövíteni oly módon lehet, hogy a bővítésnek a védett épület
formájával, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie.
(4) A helyi egyedi védett építmények belső korszerűsítése, belső átalakítása, tetöterének beépítése
a védett értékek megőrzését szolgáló elvek és szabályok betartása mellett, megengedett.
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(5) A védett épületeket utólagosan. a homlokzatok külső oldalán höszigetelni csak a díszítő
omamentika elemeinek megtartásával, illetve az eredeti. de Jelenleg hiányzó elemek
visszaállításával lehet.

35. *
(1) A helyi egyedi védett építmények közterületről látható homlokzatán épületgépészeti
berendezések, azok tartozékai nem he]yezhetöek cl.
(2) Adott homlokzatot — különösen az utcai homlokzatot — vagy egy síkban lévő
homlokzatszakaszt egy időben, és egységes színezéssel, anyaghasználattal és kivitelben lehet csak
felújítani, a tulajdonviszonyoktól függetlenül.
(3) Az épület egységes megjelenése érdekében átalakítás, korszerűsítés vagy bővítés esetén az
eredeti állapot nyíláskiosztása és anyaghasználata megőrzendő.
(4) Az eredeti állapotában téglaburkolatú, illetve vakolatdíszítésű utcai homlokzatok
megőrzendők. ilietve helyreállitandók.
(5) Védett épület homlokzatának hőszigetelése esetén a homlokzatképzés csak az eredetivel
egyező textúrájú és színezésű lehet.
(6) Utólagos redőny, roló csak Úgy helyezhető el, ha az eredeti ablakiyílás méretét nem csökkenti
és az utcai homlokzaton a roló tokja nem látható módon van elhelyezve.

36.
(1) Helyi egyedi védett vagy e rendelet 3. sz. mellékletében védelemre javasolt építmény bontására
csak a helyi egyedi védett építmény olyan mértékű károsodása esetén kerülhet sor, amely műszaki
eszközökkel nem állítható helyre. A helyi egyedi védett építmény bontására csak a védettség
megszüntetését követően kerülhet sor.
(2) A helyi egyedi védett építmény hiteles rekonstrukciója esetén a rekonstruált homlokzat,
épületrész építése során a Helyi Epítési Szabályzat építési paramétereitől el lehet térni.
(3) A helyi egyedi védett építménnyel szomszédos új épület építése esetén, amennyiben nem
tartozik településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás hatálya alá, az illeszkedés
igazolására fóépítészi szakmai konzultáció emlékeztetőjét kell bemutatni.

IV. RESZ

b Településképi támogatási rendszer
1. Fejezet — A településképi támogatás

37.
(1) A védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a képviselő-testület édékvédelmi
alapot tart fent.
(2) Az alapból a tulajdonos kérelmére, pályázat útján visszatérítendő vagy vissza nem térítendő
támogatás nyújtható. A támogatás csak a fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét,
illetve az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségeire
adható (értékkülönbözet). A kérelemhez olyan költségvetést kell becsatolni, amelyből az
értékkülönbözet megállapítható.
(3) Az alapban felhasználható összeget minden évben a költségvetési rendeletben elkülönítve kell
meghatározni.
(4) A pályázatok kiirásáról és döntésre történő előkészitéséről - a főépítész közreműködésével —

az önkormányzat illetékes bizottsága gondoskodik.
(5) A pályázatokat minden évben a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül kell kiírni. A
pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázati határidő leteltét követő ülésén. Amennyiben
az értékvédelmi alapban ai első elbírálást követően maradvány keletkezik. a pályázat több
alkalommal is meghirdethető.
(6) A döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesítettek megnevezését, a támogatás
mértékét, a védett érték és az azon végzett munkák megjelölését, a munkák igazolt költségét,
visszatérítendő támogatás esetén a visszatérítés időtartamát.
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(7) A konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák
bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött szerződésben kell
rögzíteni.
(8) A szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a föépítész feladata.
(9) Az alapot az önkormányzat védett, vagy védelemre méltó épített örökségi érték vásárlására is
felhasználhatja.

38.
(1) A településkép védelme érdekében, a helyi egyedi védelemmel érintett építmények
fenntarthatósága, védett értékeinek megőrzése, bemutathatósága érdekében az önkormányzat
pályázati formában elnyerhető településképi díjat adhat.
(2) A településképi díj pályázat felhívását, a Képviselő-testület évente meghozott döntése alapján,
a Főépítész hja ki az Onkomiányzat külön szabályai szerint.
(3) Evente egy alkalommal egy településképi díj ítélhető meg.
(4) A benyújtott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
a) amennyiben a munka építési engedély köteles
aa) az építési engedélyezési tervdokumentációt és
ab) ajogerős építési engedélyt,
b) amennyiben a munka nem építési engedély köteles
ba) az építési tevékenység részletes leírását,
bb) helyszinrajzot,
bc) az ingatlan tulajdoni lapját,
bd) a főépítészi konzultáció emlékeztetöjét,
be) településképi bejelentési dokumentációt.
(5) A településképi díj odaítéléséröl az Onkormányzat Képviselő-testülete dönt, a főépítész
szakmai állásfoglalása alapján.
(6) A településképi díjat nyert építményt az Onkormányzat a következő felirattal jelölheti meg:
„Békés Város Onkormányzata által Településképi díjjal elismert építmény”.

2. Fejezet — A településkép védelmével összefüggő adózási kedvezmények rendszere
39. *

A műemléki ingatlan vagy nyilvántartott műemléki érték, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló
ingatlan (mindhárom esetben ideértve többek között annak ingatlan jellegű védett tartozékát, a
védett területet) karbantartásának adóévben elszámolt költsége és a kulturális örökségvédelmi célú
beruházás/felújítás értékével összefüggő adókedvezmény igénybevételéhez az önkormányzat
szakmai segítséget nyújt.

V. RESZ
Településképi érvényesítési eszközök

1. Fejezet — Te[epüléskép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
40.

(1) A településkép védelme érdekében a főépítész tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít
a településképi követelményekről.
(2) A főépítészi szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező a következő esetekben, és a
településképi eljárásokat megelőzően:
a) lakóépületek egyszerű bejelentéssel végezhető építési munkálatai esetén,
b) fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.
(3) A főépítészi szakmai konzultáció kérhető a következő esetekben:
a) új épület építése, meglévő épület átalakítása, bővítése, fejújítása, korszerűsítése során, ha az az
építmény vonatkozásában közterületről látható módon, a településkép szempontjából
megváltoztatja
aa) a telepítési módot,
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ab) a szintszámot vagy az épület legmagasabb pontját,
ac) a kerti építményeket, műtárgyakat,
ad) az építmény anyaghasználatát,
ae) az építmény homlokzatának kialakítását, tömegformálását,
af) a kerítés kialakítását,
ag) a telek zöldfelületének kialakítását,
b) új cégér és reklámhordozó elhelyezése esetén.
(4) Uj épület építése, meglévő épület bővítése, átalakítása esetén a főépítészi konzultáción be kell
mutatni a tervezett létesítmény látványterveit.
(5) A szakmai konzultáció során a főépítész javasiatot tehet a településképi követelmények
érvényesítésének módjára.
(6) A szakmai konzultációról emlékeztetőt kell felvenni, amelyben az üggyel kapcsolatos lényeges
információkat kell rögzíteni.
(7) A szakmai konzultáció emlékeztetőjét a településképi eljárások, egyszerü bejelentések és az
engedélykérelmek dokumentációjához kell csatolni.

2. Fejezet — Településképi véleményezési eljárás
41.

A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le.
2.1. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre

42.*
Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni
a) a történeti beépítésű területen, mezővárosi területen és a városkapu területén minden I. fokú
építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően,
b) a jelen rendeletben foglalt építészeti követelményektől való eltérés igénye esetén,
c) egyéb esetekben
ca) a hátsó kertben lévő melléképület és
cb) közterületröl nem látható épületrész kialakításával, megváltoztatásával járó építési
tevékenység kivételével minden I. fokú építésügyi hatósági eljárást megelőzően.

2.2. A településképi véleményezés szempontjai
43. *

(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki
tervdokumentáció
a) figyelembe veszi-e a településkép-védelmi tájékoztatás, szakmai konzultáció során készült
emlékeztető szerinti javaslatokat,
b) az a) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést,
településképi megjelenést eredményez-e.
(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, vagy az átalakuló környező beépítés adottságait,
rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit, több építési ütemben megvalósuló
Új beépítés, vagy meglévő építmények bővítése esetén,
b) biztosított lesz vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő
további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,
c) a beépités javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos
követelményeknek.
(3) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kefl különösen,
hogy
a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e az elvárt településképi
követelményekhez,
b) a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása, az alkalmazott homlokzatburkoló szerkezetek
anyaga és színe összhangban van-e a környező utcai térfallal,
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c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefiiggő reklám- és infornjációs berendezések
elhelyezésére és kialakítására,
d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb
berendezései, tartozékai elhelyezésére,
e) a tetőzet kialakítása — különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei — megfelelően
illeszkednek-e a kialakult környezet adottságaihoz.
(4) Közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának,
műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdető-berendezések
kialakítási módjával és feltételeivel kapcsolatosan vizsgálni kell, hogy
a) milyen módon viszonyul a már megújult utcák, terek közterületi minőségéhez,
b) növényalkalmazások során Figyelembe veszi-e a környező épületek rendeltetését vagy a
környezetében korábban telepített növényzetet.

2.3. A településképi véleményezési eljárás lefolytatása
44-

(1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) a 4. melléklet
szerinti kérelmet nyújtja be a Polgármesteri Hivatalba. Az építészeti-műszaki tervdokumentációt
elektronikusan, digitális formában, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató
elektronikus dokumentációs rendszer (ETDR) által biztosított elektronikus tárhelyre feltölti a
papíralapú kérelem benyújtásával egyidőben.
(2) A tervdokumentáció tartalmát az önkormányzati főépítész ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott
építészeti műszaki tervdokumentáció nem felel meg a tartalmi követelményeknek, a polgármester
a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre nemjavasolja.
(3) A polgármester a településképi véleményt az önkormányzati főépítész szakmai véleménye
alapjánadjaki.
(4) A polgármester a véleményt elektronikusan feltölti az elektronikus tárhelyre és papír alapon
megküldi a kérelmezőnek.

3. Fejezet — Településképi bejelentési eljárás
45. *

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi esetekben:
a) az e rendeletben meghatározott építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és egyszerű
bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, vagy azzal
összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációk készítése,
b) meglévő építmény rendeltetésének — részben vagy egészben — történő megváltoztatása,
c) reklámok és reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatosan.

3.1. A településképi bejelentéshez kötött eljárások
46.

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni bármely területi besorolás esetén
a) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása,
b) közterületen vagy közhasználatra nyitva álló magánterületen szobor, emlékmű, kereszt,
emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése,
c) utasváró üllke építése
d) utcafronti. közterület és magánút felől megjelenő kerítés építése, bővítése. meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése
esetén.
(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a történeti beépítésű területen. mezövárosi
területen, lakótelepen, vagy városkapu területén
a) az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése,
homlokzatának megváltoztatása (az épület bármely homlokzatán a nyílászárók cseréje, tokkeret,
spaletta, zsalugáter vagy redőny cseréje, a homlokzati anyaghasználat, mintázat cseréje vagy
változtatása, valamint a tetöhéjazat cseréje),
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b) a meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárójának — áthidalóját nem
érintő, de anyaghasználatát, osztását. és színét tekintve a meglévötől (eredetitől) eltérő — cseréje,
a homlokzatfelület színezése, és a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
c) az épület homlokzatához illesztett előtető, védötetö. ernyöszerkezet építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, áta]akítása, korszerűsítése, bővítése és megváltoztatása,
e) a homlokzati erkélyeket és loggiákat érintő beavatkozások, melyek azok eredeti formáját,
méretét, lehatárolását, színét és anyaghasználatát érintik, vagy teljes beépítését jelentik, továbbá
az épületen elhelyezni kívánt gépészeti berendezések (külőnösen klíma kültéd egysége, parabola
antenna, napkollektor, napelem, védőtetö) építményen történő elhelyezése,
1) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése,
g) a gépészeti berendezések (különösen klíma kültéri egysége, parabola antenna, napkollektor,
napelem, védőtető) építményen történő elhelyezése,
h) legalább 30 napig fennálló, rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó,
mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló
építmény;
i) legalább 30 napig fennálló mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyzó elhelyezése,
árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása. átalakítása, korszerűsítése, bővítése
esetén.

47. *
Településképi bejelentési eljárást kell ]efolytatni, ha a változás érinti a közterület kialakítását, a
közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet.

48.
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél,
valamint a cégjelzések, reklám- és hirdető-berendezések közül a következő esetekben:
a) az építmények homlokzatára, tetöfelületére. az építési telek kerítésére, keritéskapujára vagy
támfalára rögzített
aa) kirakat kialakítása,
ab) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva elhelyezése,
b) az építmények homlokzatára, tetőfelületére. az építési telek elökeni kerítésére, kerítéskapujára
vagy támfalára rögzített, az építési telek elökertjében álló cégjelzés, reklám- és hirdető berendezés
elhelyezése,
c) közterületen vagy kőzhasználatra nyitva álló magánterületen reklám- és hirdető berendezés
elhelyezése
esetén.

3.2. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása
49. *

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre
indul, a bejelentési kérelem nyomtatvány jelen rendelet 5. melléklete. A bejelentéshez papír alapú
dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni a
bejelentés tárgyához igazodó tartalommal, mely az elvégzendö tevékenység tekintetében elegendő
információt nyújt az elbirálásához.
(2) A dokumentáció tartalmát az önkormányzati föépitész ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott
dokumentáció nem Felel meg az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek, a
polgármester a tervezett tevékenységet megtiltja.
(3) Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan. a polgármester az önkormányzati róépítész
szakmai állásfoglalása alapján, feltétellel vagy anélkül tudomásul veszi a bejelentést, illetve - ha
az nem felel meg a meghatározott követelményeknek vagy nem illeszkedik a településképbe -‚ a
tervezett tevékenységet megtiltja.
(4) A polgármester a döntését hatósági határozatban hozza meg.
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(5) A cégjelzések, reklám- és hirdető-berendezések esetében az igazolás időtartama 3 év, egyéb
esetekben az igazolás határozatlan időtartamra szól. A bejelentéstől Számított I éven belül meg
kell kezdeni a tevékenységet, ellenkező esetben ismételten be kell jelenteni.
(6) Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység közterület-
használati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására csak a
településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a megengedő határozat birtokában és az
abban meghatározott kikötések Figyelembevételével kerülhet sor.

50.
(1) A településképi bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a
polgármester ellenőrzi.
(2) A polgármester, amennyiben a bejelentés elmulasztását vagy eltérő végrehajtást tapasztal,
akkor a 4. fejezet szerinti kötelezési eljárást lefolytatja.
(3) Reklám és reklámhordozó elhelyezése esetében tapasztalt eltérő végrehajtás esetén a
polgármester értesíti Békés Megyei Kormányhivatalt.

4. Fejezet — Településképi kötelezés
51.

(1) A településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetén e magatartás
elkövetöjével szemben településképi bírság szabható ki.
(2) Az e rendeletben meghatározott településképi bírság megállapításával és végrehajtásával
kapcsolatos hatósági ügyekben a hatáskört Békés város Önkormányzata Képviselő-testülete a
polgármestere ruházza át.
(3) A településképi bírság megállapítása szempontjából a településképi követelmények
megszegése vagy végre nem hajtása tekintetében e magatartás elkövetője

a) a bejelentési dokumentációban és a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló
határozatban foglaltaktól eltérően, valamint a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység
esetén a településképi bejelentésen Bejelentőként megnevezett személy,

b) a településképi bejelentés nélkül végzett tevékenység esetén az építtető,
c) a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a kötelezett.

(4) A polgármester az építtető személyét az Ingatlan tulajdonosának, önkormányzati tulajdon
esetén a vagvonkezelőjének (a továbbiakban együtt: az ingatlan tulajdonosa) nyilatkozata alapján
állapítja meg. Amennyiben az Ingatlan tulajdonosa az építtetőt a polgármester felhívása ellenére
nem nevezi meg, a településképi bejelentés nélkül végzett tevékenység esetén a településképi
birságot az ingatlan tulajdonosával szemben kell kiszabni.
(5) A településképi bírság összege

a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 20.000 forint,
b) tevékenység bejelentési eljárás során kiadott igazolás érvényességi Idejét meghaladó

időn túl történö folytatása esetén 20.000 forint.
c) a polgármester tiltása ellenére véett tevékenység esetén legfeljebb I .000.000 forint,
d) a bejelentési dokumentációban fogíaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az

eltérés mértékétől Wggően legfeljebb 500.000 Forint,
e) bejelentési eljárás során kiadott igazolásban előírt kikötések végre nem hajtása esetén

alkalmanként legfeljebb 500.000 forint,
O településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legfeljebb

1.000.000 forint,
g) egyéb esetben (különösen a Iakóépitmény egyszerű bejelentéséröl szóló 155/2016.

(Vl.[3.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó épitési tevékenység esetén a szakmai konzultáción
rögzítettektől eltérően vagy anélkül végzett építési tevékenység esetén és a telepűlésképi
követelmények megszegésével végzett építési tevékenység esetén) legfeljebb I .000.000 forint.
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(6) A településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló határozatban előírt kikötések, valamint a
településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a településképi bírság ismételten
kiszabható.
(7) A telepü]ésképi bírságot az építmény, építmén3Tész felújításának, átalakításának, elbontásának
elrendelése esetén is ki kel] szabni.
(8) Az önkormányzati településképi bírság kiszabásánál a hatóság mérlegeli különösen:
a) ajogsértéssel okozott hátrányt, ideédve a hátrány megelőzésével, elhárításával. helyreállitásával
kapcsolatban felmerült költségeket, Illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
d) ajogsértő állapot időtartamát,
e) a jogsértő magatartás ismétlödését és gyakoriságát,
D ajogsénést elkövető eljárást segítő. együttműködő magatartását, valamint
g) ajogsértést elkövető gazdasági súlyát.
(9) A településképi kötelezés határidőn túli elmulasztása esetén a polgármester önkormányzati
hatósági jogkörében eljárva, a Legmagasabb összegű településképi bírságot ismételten mindaddig
kiszabhatja, amíg a jogsértő állapot meg nem szűnik.

VI. RESZ
Záró rendelkezések

52.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatá]yba.

Hatályát veszti
a) Békés Város Onkoi-rnányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók és

cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről. feltételeiröl és tilalmáról és a
településképi bejelentési eljárásról szóló 36/2017. (X.27.) önkomiányzati rendelete.

b) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építészeti értékek helyi
védelméről szóló 3/2000. (11.18.) önkormányzati rendelete.

Békés, 2017. december 28.

Izsó Gábor sk. Támok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. január I. napján

Támok Lászlóné sk.
jegyző

Tkr. 1. sz. melléklete

jlíellékeive
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Tkr. 2. sz. melléklete
HELYI TERÜLETI VÉDELEM:

a) településszerkezet szempontjából:
-jelentős zöld terület. történeti kert az Erzsébet liget területe

/ Hrsz: 5637; 5636/14/
-jelentős zöldt’elület védett közterület aiantyik Mátyás. utca Északi szakasza

/ Hrsz: 5637/
- védett utcahálózat, telek szerkezet:

Bocskai u.- Kürt u.- Jámbor u.- Elővíz csatorna- Fábián u. által határolt
terület

b) településkép szempontjából:
- utcaképi védelem alatt állnak:

- Petőfi u. 2-30. (Meghatározó épület Petőfi u. 12.)
- Jantyik u. 1-5. (Meghatározó épület Jantyik u. 5.)

- Durkó u. 6-10. (Meghatározó épület Durkó u. 8.)
- Kossuth L. u. 12-16. (Meghatározó épület Kossuth L. u.14.)
- Széchenyi tér I 9-21. (meghatározó épület a Széchenyi tér 21.)
- Jantyik u. 6/1-18. (meghatározó épület a Jantyik u. 6/lés 6/2.sz.)
- Irányi Dániel u. 2-20. (meghatározó épület az Irányi D. u. 6.)
- Rákóczi u. 8. sz. (A 4/2005. (L 28.) rendelettel kiegészítve,)
- külső településképi védelem alatt állnak a külterűlet — Rosszerdő, Varga-
hossza csatorna melletti alábbi helyTajzi Számú ingatlanok:’

11212/1, 11212/2, 11213, 11214, 11215, 11216, 11217, 11218, 11219,
11220, 11221, 11222, 11223, 11224, 11225, 11226, 11227, 11228, 11229,
11230, 11231, 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239,
11240/1, 11240/2, 0679, 0680, 0681/1, 0681/2.”
0683/1, 0683/2, 0683/3

c) a település karakter szempontjából:
- Izraelita temető Békés, Szarvasi út 60. Hrsz.:3812

d) Helyi területi védelem alatt állnak továbbá az egyedi védelemmel érintett telkek és a
védelemmel érintett telekkel közvetlenül határos ingatlmok.

A fenti területek helyi területi védelem alatt állnak
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30. Rákóczi üt 42. 237 Volt jegyzői ház, homlokzati megjelenés
Volt Hosszúfoki Armentesítő Társulat, (Jelenleg

31. Rákóczi út 13. 6783 rendőrkapitányság), homlokzati megjelenés és egykori
bálterem

32. Raktársor 2. 1639 Cédulaház, teljes épületre

33. Szabó D. u. I. 614 Vendéglő, homlokzati megjelenés

34. Szabó D. u. 10. 31 Lakóépület, homlokzati megjelenés

35. Szabó D. u. 18. 27 Lakóépület. homlokzati megjelenés

36. Szabó D. u. 20. 26!) Lakóépü)et, homlokzati megjelenés

37. Szabó D. u. 21. 624 Gazdaház, homlokzati megjelenés

38. Szabó D. u. 24. 24/1 Lakóépület, homlokzati megjelenés

39. Szabó D. u. 26. 23 Lakóépület, homlokzati megjelenés

40. Szabó D. u. 5. 616 Polgárház, homlokzati megjelenés

41. Szabó D. u. 6. 33 1 Lakóépület, gazdaház, homlokzati megjelenés

42.1 Szánthó Albert u. 2. 6893 Dübőgö étterem, külső homlokzati megjelenés
Római katolikus temető kálvária- elhelyezés, homlokzati

43. Szan’asi üt 27. 3722 megjelenés

44. Széchenyi tér 4/l. 2238 Posta épület, homlokzati megjelenés

45. Széchenyi tér 4/2. 2239 Bérház-üzletház, homlokzati megjelenés

46. Szent Pál sor 4. 2481 Népi lakóépület, homlokzati megjelenés

47. Törölte ci 17/2008. (ÜL 28.) szánzú rendelettel

48. Teleky u. 11. 706 Lakóépület, homlokzati megjelenés

49. Telek u. 15. 708 lakóépület, homlokzati megjelenés

50. Te]eky ti. 17. 709 lakóépűlet, homlokzati megjelenés

51. X. ker. 32/l 031/5 Tanyaépület jelenlegi állapota, melléképület

52. Tárház u. 22. 65 16/4 Külső homlokzati megjelenés és rakodópálya

53. Rákóczi u. 36, 209 Utcai- és udvari oromfalas homlokzati megjelenése

2. SZOBROK KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK

Ssz. Cím i Hrsz. Megnevezése, alkotója
I. Széchenyi tér I Világháborús emlékmű; Pásztor János

2. Honfoglalás tér 3937/3 Országzászló talapzattal

3. Széchenyi tér I Áldozati emlékmű; Veress Kálmán

4. Széchenyi tér I II. Világháborús emlékmű; Kiss László

5. József Attila utca 2298/2 Anya gyermekével; Csűcszentmihályi Róbert

6. Erzsébet liget 5636/14 Kodály Zoltán mellszobra

7. Széchenyi tér 4. 2236 Benedek György: Torzó

8. Múzeum köz 2243 Széchenyi István mellszobra, Lantos Györgyi Máté István

9. Erzsébet—liget 5636/14 Királyok Kapuja, Szőke József

10. Kossuth L. utca 1019/4 Kossuth Lajos mellszobra, Lantos Györgyi

II. Erzsébet liget 5636/14 Jantyik Mátyás mellszobra, Boros Péter
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3. EGYEDI TÁJÉRTÉKEK

Ssz. Cím Hrsz. Megnevezése, alkotója

L Povád zug 0295 Povád zugi (öltés

2. Temesvári u. 6140 Régi pumpás kút (8-3)

3. Kispince u. 5794 Régi pumpás kút (8-10)

4. Rosszerdő 0654/l I Holt-Fekete Köröság kiszáradt medre

5. Szanasi üt 27. 3722 Heltai síremlék feszülete

6. Szarvasi üt. 62, 3732 II. Világháborús síremlék

7. Külterület 0151 Téglagyári ipari kisvasút, a csillesorral

8. Nevelő utca 6412 Pumpás kút (8-1)

9. Rocskai utca 5132 Pumpás kút (8-8)

10. Bocskai utca 5132 Pumpás kút (B-9)

11. Rákáczi utca 6924 Pumpás kút (8-14)

12. Móricz Zs. utca 5378 Pumpás kút (8-18)

13. Kossuth L. utca 4020/2 Ártézi kút (B-27)

14. Széchenyi tér 2333/14 Ártézi kút (3-29)

15. Csabai utca 3423 Pumpás kút (8-35)

16. Kígyó utca 807 Pumpás kút (8-42)

17. Asztalos utca 1395 Ártézi kút (B-46)

18. Nyíri utca 5794 Pumpás kút

Tkr. 4. sz. melléklete

KÉRELEM TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNY KIADÁSA [RÁNT

Alutírott (név) telepulésképi véleményt kérek, a következők szerint:

A kérelmező adatai:
neve’
címe/székhelye (ir.szám) (település)

(utca) (hsz.) (em/aj)

A kérelmező elérhetőségei (megadása nem kötelező):
e-mail címe’
telefonszáma’

A kérelemmel érintett Ingatlan:
címe’ (ir. szám) (település)

(utca) (hsz.) (emlaj)
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helyrajziszáma.

ÉTDK azonosító•.

A közreműködő tervező:
neve-
e-mail címe
tervezői névjegyzék száma

A tervezett beavatkozás:

MELLÉKLETEK:
a,.> helyszínrajzi elrendezés ábrázolása. a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása,
terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
bj településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakitás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet
makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
c) reklámelhelyezés ábrázolása,
íV rendeltetés meghatározása, valamint
e,.) rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésröl és az építészeti kialakításról.
Egyéb

20

aláírás

Tkr 5. sz. melléklete
BEJELENTÉSI KÉRELEM

TELEPÜLÉSKÉPI IGAZOLÁS KIADÁSÁHOZ

Alulirott (név) településképi igazolást kérek az alábbi
ingatlanon a telepoléskép védelméről szóló rendeletben meghatározott tevékenység elvégzésére:

A kérelmező adatai:
neve
címe/székhelye (ir.szám) (település)

(utca) (hsz.) (em/aj)

A kérelmezö elérhetőségei (megadása nem kötelező):
e-mail címe-
telefonszáma-

A kérelemmel érintett ingatlan:
címe- (ir. szám) (település)

(utca) (hsz.) (cm/aj)
helyrajzi száma-

ÉTDR azonosító-

A közreműködő tervező:
neve-
e-mail címe-
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tervezői névjegyzékszámaj.

A tervezctt beavatkozás:

MELLÉKLETEK:
- műszaki leírás, a telepitésröl és az építészeti kialakításröl,
- helyszinrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével.
- alap rajz,
- homlokzat,
- utcaképi vázlat, szinten’, látványten’.

Egyéb

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉST jelen nyomtatvány (mety a www.bekes.hu honlapról
letölthető) és szükség szerinti mellékletei benyújtásával a Müszaki Osztályon (ügyfélfogadási
időben), lehet kezdeményezni.

A TELEPÜLÉSKÉN BEJELENTÉSI ELJÁRÁS DÍJ- És ILLETÉKMENTES.
Az igazolást (a megfelelő rész aláhúzandó):
- személyesen kívánom átvenni
- a következő címre kérem megküldeni’

20

aláírás

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

Írásos etőterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 524 (fl bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A 2017. évi költségvetésben tervezett szociális pénzeszközök
maradványából lehetőség van szén vásárlására, és annak a rászorulók részére történő kiosztására,
amit aszociális rendeletben kell szabályozni. Ezt ajavaslatot tartalmazza az elöterjesztés, amelyet
a testület ülés előtt megtárgyalt az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság. Kérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági
álláspontokat.

Niucsi András képviselő, bizottsági elnök: A bizottság az előtedesnést megtárgyalta, és azt
tárgyalásra alkalmasnak minösítefle.

Balázs László képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
amihez módosító javaslat érkezett. A módosító javaslatot a bizottság előterjesztői módosításként
fogadta el. Ezzel együtt a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet.

Izsó Gábor polgármester: Kérte Tárnok Lászlóné jegyzőt, ismertesse a módosító javaslatot.

Tárnok Lászlóné jegyző: A módosítás a rendelettervezet 50/A. (2) bekezdését érinti, és arra
vonatkozik, hogy a 70. életévét betöltött személynél ne az szerepeljen, hogy a család egy főre eső
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jövedelme nem haladhatja meg a 100 ezer forintot, hanem az egyszemélyes háztartás (egyedülálló
személy) egy főre eső jövedelme ne haladja meg ezt az összeget. A módosító javaslatot az
Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság is
támogatja.

Rácz Attila képviselő: Úgy tűnik, hogy valahol túltervezték a szociális költségeket. Kérdése:
melyik feladaton maradt meg az I millió 792 ezer forint? Milyen kiadás szerepelt ezen a
költségsoron, ami nem került felhasználásra? Ezt azért fontos tudni, mert a következő évi
költségvetési összegek megállapításánál ezt Figyelembe kell venni.

Izsó Gábor polgármester: Az idősek rekreációs bérlet támogatásánál maradt meg jelentősebb
összeg, de máshol is maradt meg pénzösszeg, bár csekélyebb mértékben.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben
szereplő rendelettervezetet a módosító javaslatnak megfelelően.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál Jelenlévő képviselők száma: 8fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

44/20 17. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKOSÍTOTT

ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló
6/20 15. (II. 27.) önkormányzati rendelet

módosításáról

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

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési
díjáról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3,) Az egyéb illetékességi okokra az általános közigazgatási rendta,lásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Akr.) rendelkezései az irányadók”

2. A Rendelet 9. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A pénzbeli és a természetben nyzitott ellátásra Jogosultság, a Jogosidtat érintő Jog és

kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Aki’. rendelkezéseit kell
alkalmazni.”

3. A Rendelet 50/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
.50/A. (1)2017. évi szociális pénzeszköz pénzmaradványból, bruttó 1.792.000 Forint összegben
Békés Város Önkormányzata vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként szenet biztosít a
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Békés városban lakó- vagy tartózkodási hellyeL rendelkező, ás életvitelszerűen ténylegesen ott
tartózkodó személy részére, aki

a) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult, vagy
b) az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult. vagy
c) a fogyatékos személyek jogairól ás esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi

XXVI. törvény 22. -a szerint fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi
járadékában részesül, vagy

d) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. * (1) bekezdés g) ás h)
pontjai szerint emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek törvényes képviselője,
vagy

e) települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
1) települési gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy
g) a gyermekek védelméröl ás a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A.

*-ában szabályozott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
családban él.

Ezen esetekben a kérelemhez jövedelemigazolást nem kell esatolni. Az a) és b) pont esetén ajárási
hivatal által 30 napnál nem régebben kiállított irattal igazolható az ellátásban részesülés.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szén biztosítható annak a 70. életévét betöltött egyedül élő
személynek, akinek az egy főre számított jövedelme nem haladja meg a 100.000 Forint összeget.
Ebben az esetben ajővedelmet e rendelet 7. * (2) bekezdése szerinti iratokkal kell igazolni.

(3) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg, rnggetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanból több kérelem
érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A kifejezetten e támogatáshoz szerkesztett kérelmeket 2018. január 12. napjáig lehet
előterjeszteni a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál. A forrás felhasználását követően
benyújtott kérelmeket —függetlenül attól, hogy azok az (1) és (2) bekezdésben rneghauirozott
feltételnek megfelelnek és űz e bekezdésben meghatározott határidóben érkeztek—el kell utasítani.

(5) A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkatársai minden kérelem vonatkozásában
helyszíni szemlével eHenörzik, hogy az ingatlan szénnel fűthető-e. Nem jogosult az ellátásra az,
akinek lakóingatlana szénnel nem füthető.

(6) A szénben részesülő személy a szenet nem értékesítheti, másnak nem adhatja át. Amennyiben
a részére biztosított szenet értékesíti vagy más részére átadja, az ingyenesen biztosított szén
ellenértékének (3.200- Ft/q) megfizetésére kell kötelezni.

(7) A szén zsákban lesz elhelyezve, elszállításáról minden támogatottnak saját magának kell
gondoskodni.

(8) A szén a megállapításáról szóló határozat eredeti példányának bemutatásával vehető át. A
jogosult a szén átvételét átvételi elismeiwény aláírásával igazolja.

(9) A Képviselő-testület tárgyi ügyben a feladat- és hatáskört a polgármesterre ruházza át.

4. E rendelet 2018. január hó I. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. december28.

Izsó Gábor sk. Támok Lászlóné sk.
polgármester jegyző
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A rendelet kihirdetésre került: 2017. decemberhó 29. napján

Támok Lászlóné sk.
jegyző

Izsó Gábor polgármester: A feladat végrehajtására dr. Pálmai Tamás alpolgármestert hatalmazza
Fel ajogosultság megállapítása és a különböző kapcsolattartás tekintetében, ahogyan korábban is
ő végezte ezt a munkát. A különböző médiákban meghirdetik a lehetőséget (Békésmátdx, újság,
stb.).

Napirend tárva: Békés Város Önkormányzata 1/2015. (II. 04.) rendeletének (SZMSZ) és
törzskönyvi nyilvántartásának módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőhőnyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A Kinestár által kért kormányzati funkciók törléséről, illetve
felvételéről szól az előterjesztés. Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottság az ülés előtt, ezért kérte Mucsi Andrást, a bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság álláspontját.

Mucsi András képviselő, bizottsági e]nök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettenezetet
tartalmaz, amelyekről külön kell szavaznia a képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel,
hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás előtt megállapilolta, hagy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 8fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkonnányzata Képviselő-testületének
540/2017. 6V!L 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tőrzskönyvi
nyilvántartásából az alábbi kormányzati üinkciókat törli:

072460 terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
091110 óvodai nevelés, ellátást szakmai feladatai
091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetés
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatai
092120 köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefliggö működtetési feladatok
096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben
096030 köznevelési intézményben tanulók biztosítása
098022 pedagógia szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
101143 Pszichiátdai betegek közösségi alapellátása
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
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104030 gyermekek napközbeni ellátása
104035 gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményben
104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások
104043 család- és gyermekjóléti központ
107013 hajléktalanok átmeneti ellátása
107051 szociális étkeztetés

az alábbi kormányzati ümkciókkal ezészíti ki:
042130 növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042220 Erdőgazdálkodás
045161 kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
045220 vízi létesítmény építése

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet.

Szavazás előtt megállapította, ho a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8fő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2017. (XII. 29.)
önkormányzati rendelete

Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2015. ([1.04.) önkormányzati rcndeletének módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 1/20 15. (11.04.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete helyébe e

rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. * Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2017. december 28.

Izsó Gábor sk. Támok Lászlóné sk.
polgármester jegyző
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A rendelet kihirdetésre került: 2017. december 29-én

Támok Lászlóné sk.
jegyző

I. melléklet a 45/2017 (XII. 29.) rendelethez

Helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
jegyzéke

A B
kormányzati tbnkció
száma megnevezés

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
I 011130 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2 011220 Adó- vám ésjövedéki igazgatás

3 013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

Az önkormányzati vagyonnal való
4 013350 gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Más szerv részére végzett pénzügyi-
gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb

S 013360 szolgáltatások

Ó 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Védelmi képesség fenntartása fejlesztése,
7 021020 honvédelmi felkészités

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a
8 022010 lakosság felkészítése

9 031030 Közterület rendjének fenntartása

10 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek

Álta]ános gazdasági és kereskedelmi ügyek
11 041110 igazgatása

12 041 140 Területfejlesztés igazgatása

13 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

14 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
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15 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16 041236 Országos közfoglalkoztatási program

17 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Növénytermesztés, állattenyésztés és
18 042130 kapcsolódó szolgáltatások

19 042220 Erdőgazdálkodás

20 042360 Halászat, haltenyésztés

21 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

22 04421 O Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

23 045120 Út, autópálya építése

24 045130 Híd, alagút építése

25 045140 Városi ás elővárosi közúti személyszállítás

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése,
26 045160 fenntartása

27 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

28 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

Vízi létesítmény építése (kivéve árvízvédelmi
29 045220 létesítmények)

Vezetékes műsorelosztás, városi ás
30 046020 kábeltelevíziós rendszerek

3 I 046030
*

Egyéb távközlés

32 047120 Piac üzemeltetése

Turizmusfejlesztési támogatások ás
33 047320 tevékenységek
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Ár- és belvizvédelemmel összefüggő
34 047410 tevékenységek

Nem veszélyes hulladék kezelése,
35 051040 ártalmatlanítása

Veszélye hulladék begyűjtése. szálLítása.
36 051050 átrakása

37 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása. elhelyezése

Szennywízcsatoma építése, fenntartása,
38 052080 üzemeltetése

39 061020 Lakóépület építése

Vízelíátással kapcsolatos közmű építése,
40 063080 fenntartása, üzemeltetése

41 064010 Közvilágítás

42 066010 Zöldterület- kezelés

Város- községgazdálkodási egyéb
43 066020 szolgáltatások

44 072111 Háziorvosi alapellátás

46 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

47 072311 Fogorvosi alapellátás

48 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

49 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Kábítószer-megelőzés programjai,
50 074052 tevékenységei

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése
51 081030 és fejlesztése

Versenysport- és utánpótlás-nevelési
52 081041 tevékenység és támogatása

53 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
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JSzabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység
54 081045 tés támogatása

55 081061 Szabadidős park, íúrdő ás strandszolgáltatás

56 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
57 082064 tevékenység

Közművelődés-hagyományos közösségi
58 082092 kulturális értékek gondozása

59 083020 Könyvkiadás

60 083030 Egyéb kiadói tevékenység
A fiatalok társadalmi integrációját segítő
struktúra, szakmai szolgáltatása fejlesztése,

61 084070 működtetése

62 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

63 086090 Egyéb szabadidös szolgáltatás

64 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

65 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb
66 105020 támogatások

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
67 106010 üzemeltetése

Lakásfenntartással. lakhatással összefüggő
68 106020 ellátások

69 107030 Szociális foglalkoztatás

Romák társadalmi integrációját elősegítő
70 107090 tevékenységek, programok

Napirend tárrva: A Csabai u. 42. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52j (1) bekezdés» pontja alapján.
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Izsó Gábor polgánitester: A Békés Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja írásban kérte
az önkormányzat segítségét a békési járási hivatal irattári gondjai megoldására. Egyelőre 2 év
határozott időre történik az ingatlan ingyenes használatba adása. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi Bizottság, Így kérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Balázs László képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és egyhangú szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: A Csabai út 42. szám alatt lévő volt tanterem és hozzátartozó kiszolgáló
helyiségek 2 éves ingyenes használatba adásáról van Szó.

Rácz Attila képviselö: Egy régi ingatlanról van szó, ami elég vizes. Kérdése: az ingatlan
klímájában megfelelő az irartározásra?

Izsó Gábor polgármester: Az ingatlan tekintetében egyeztetések folytak, megnézték az épületet
és elfogadhatónak tartották.

Rácz Attila képviselő: Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy az iskolaépülettől feljebb valamilyen
munkálatok zajlanak a régi Pártháznál. Van valakinek valamilyen információja arról, hogy kihez
került, vagy milyen elképzelés valósul meg ott?

Izsó Gábor polgármester: Nincs tudomása arról, hogy mi folyik ott, hiszen egy állami ingatlanról
van szó. Kérdése a jelenlévökhöz: van-e valakinek valamilyen információja arról, hogy milyen
munkálatok folynak a volt Pártháznál? Nem érkezett jelzés, ami azt jelenti, hogy senkinek nincs
információja ezzel kapcsolatban. A BKSZ Kü. vezetője is jelezte korábban, hogy kicserélték az
ablakokat, de utána jár az ügynek. Bízik abban, hogy valamilyen hasznos közcélra adta át az
épületet az állam. Kérte az önkormányzat a Vásárszél utcai volt iskolát, a Vasútállomást, valamint
a volt Pártház épületét is használatba az államtól, de nem kapták meg egyiket sem. Ifjúsági
közösségi házat szerettek volna a volt ipari iskola már-már romokban heverő épületéből
kialakítani, de nem kapták meg az ingatlant erre a célra. További hozzászólás, kérdés, észrevétel
nem volt, igy szavazásra bocsátotta a határozati javaslat I. pontját.

Szavazás eMu nzegállapízoua, ho’ a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 8fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Onkonnányzata Képviseíótestületének
541/2017. CXII. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2112012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 10. * (6)
bekezdése alapján — a közfeladat ellátása céljából történő hasznosítás végett - felmentést
ad a pályáztatás alól a Békés, 3258 helyrajzi számú, természetben az 5630 Békés, Csabai
u. 42. szám alatti ingatlan — mint 25 millió forint értékhatár alatti önkormányzati
vagyonelem — vonatkozásában az ingatlannak a Békés Megyei Kormányhivatal (székhely:
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., képviseti: Dr. Takács Arpád kormány’megbízott)
részére történő átadása alól.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat II. pontjában foglaltakat.

Szavazás elől! megállapiíoiía, ho’ ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 8/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Onkormán ;‘zata KépviseIótestületének
542/2017. X[L 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés Megyei Kormányhivatal
(székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., képviseli: Dr. Takács Arpád
kormánymegbizott) kérelmének helyt ad, és a Békés, 3258 helyrajzi számú, természetben
az 5630 Békés, Csabai u. 42. szám alatt található ingatlant — a rezsiköltségek megflzetése
mellett - 2018. január I. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra
ingyenes használatba adja

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2ya: Békés Városi Püski Sándor Könyvtár intézményvezetői pályázat kiirása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönj’vhöz az Mötv. 52. (1) bekeulésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A Könyvtár igazgatójának kinevezése 2018. február 28. napjával lejár,
ezért dönteni kell az újabb pályázat kiírásáról. Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Kérte a
bizottsági elnőköket, ismertessék a bizottságaik álláspontját.

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

Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. és egyhangúlag javasolja a határozati javaslat
elfogadását a képviselő-testületnek.

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

Szavazás elő/l megállapítolia. ho’ a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 8fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
543/2017. ‘XU. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázatot ír ki a határozat mellékletét képező közzétételi
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adatlap szerinti tartalommal, a 2018. március 1. - 2023. február 28. közötti 5 év határozott
időre. Felhatalmazza a polgármestert, a pályázati kiirással kapcsolatos intézkedések
megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
intézménvvezetŐjének lemondása és igazgatói pályázat kiirása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzökönyvhöz ízt Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Koszecz Sándor igazgató 2017. december 5. napjával benyújtotta
lemondását. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az igazgató munkaviszonyát 2018. február 5.
napjával szüntesse meg, egyben a munkavállalónak a munkavégzés alóli mentesítését 201 8.január
I. napjában határozza meg. A testületnek döntenie kell az igazgatói pályázat kiirásáról, és az
átmeneti időszakban a vezetőimegbízásról.
Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Kérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságaik
döntéseit.

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

Deákné Domonkos JuHanna képviselő, bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását javasolja
a képviselő-testületnek. Intézményvezetői minőségében is megköszönte Koszeez Sándor igazgató
munkáját és együttműködését.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a
képviselő-testület külön szavaz.

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat I. pontjában foglaltakat.

Szavazás előtt megáUapitoua, ho’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormán vzata Képviselő-testületének
544/2017. ‚‘Xli. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Koszecz Sándor
igazgató lemondását, és munkaviszonyát 2018. február 5. napjával megszünteti, továbbá
az igazgatót 2018. január 1. napjától a munkavégzés alól Felmenti.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 11. pontjában foglaltakat.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Őnkonnán yzata Képviselő-testületének
545/201 7. ‘XII. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot Ír ki a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatói álláshelyére 2018.
április I. napjától 2023. március 31. napjáig terjedően, határozott időre, a határozat
mellékletét képező kiírásnak megfelelően.

Határidö: intézkedésre azonnal
Felelös: Izsó Gábor polgármester

Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat III. pontjában foglaltakat.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
546/201 7. ‘XH. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatói feladatainak ellátásával 2018. január 1.
napjától 2018. március 31. napjáig Túri Andrea igazgatóhelyettest bízza meg, jelenlegi
illetményének változatlanul hagyása mellett, magasabb vezetői pótlékát 60.000,- Ft-ban
állapítja meg.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte Koszecz Sándor igazgató eddig végzett munkáját, akinek
ajövőben sok sikert, az életéhez, a munkájához erőt, egészséget és kitartást kívánt.

Napirend tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott pályázat jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mütv. 524 (V bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A Magyar Állarnkincstárhoz műszakpótlék szociális társulás jogcímre
rendkívüli támogatási igény került benyújtásra 563.640 Ft összegben, és ennek jóváhagyását kérte
a Képviselő-testülettöl. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, így kérte a bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

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

40



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

Szavazás előtt nwgállapíioua. ho ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
547/2617. (XII. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 20. napján, az
EBR42 rendszerben, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. melléklet III/I. pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatása kerete terhére — műszakpótlék szociális társulás jogcimre -

benyújtott pályázatot jóváhagyja.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiekkel egyidejűleg nyilatkozik
arról, hogy az Aht. 50. *-ában foglahaknak megfelel, továbbá felhatalmazza a
polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: TOP-4.3. I pályázat megvalósításához ingatlan vásárlások

Írásos előterjesztés csatolva a jegj%ó’könyvhöz az Mörv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés városában”
megnevezésű pályázat 519.112.500,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatási szerződés
megkötése folyamatban van. A pályázatban 15 db bérlakás építésére kerül sor, és az ehhez
szükséges ingatlanok megvásárlásához szükséges pénzösszeget biztosítani kell, amit a pályázat
nem tartalmaz. Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság. Kérte a bizottsági elnököket, ismertessék a bizottságaik
álláspontját.

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

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

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

Szavazás előtt megállapította, ho ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 8fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormá,,vzata Képviselő-testületének
548/201 7. (XII. 28.) Imtározata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a bérlakás értékesítése számla keret terhére 10 db beépítésre alkalmas telek számára
ingatlanokat vásároljon a város belterületén az I. szegregátumon kvűli területekről. A
vásárlásra bruttó 23 millió forintot biztosít a bérlakás értékesítése számla keret terhére, a
felhalmozási kiadást a 2018. évi költségvetésbe beten’ezi.
Határidő: Ertelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárgya: A 2018. évi Járási START programok jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Váczi Julianna ügyvezetőt. A kiküldött
előterjesztéshez képest helyben került kiosztásra egy kiegészítés, mivel a Foglalkoztatási Osztály
felülvizsgálta a kérelmet, és a szakképzett létszámot csökkenteni kellett, ami a segédmunkás
létszám emelkedésével járt, ez pedig az összes bérköltség csökkenését, viszont a közvetlen költség
emelkedését vonta maga után. Igy a szükséges önerő 745.364. Ft. A bizottsági üléseken és a
képviselő-testület ülésén is kiegészítés került kiosztásra, így kérte, hogy az alapján szavazzanak
az előterjesztésről. Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi Bizottság, így kérte a bizottság
elnökét, a bizottsági javaslat ismertetésére.

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

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

Szavazás elől! ‚negállapítoua, ho ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: Sf5

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
549/201 7. (XII. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járási START programok
(Mezőgazdaság, Helyi sajálosságokra épülő közfoglalkozlatás, Illegális hulladéklerakó-
helyek felszámolása, Bellerüleli ittak karbantariása, Mezőgazdasági Jók/utak
karbantartása, Belvízelvezeiés,.) benyújtását jóváhagyja, azok megvalósítását hasznosnak
tartja.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a programok
végrehajtásához szükséges 745.364.- Ft öneről a 2018. évi költségvetésben biztosítja,
valamint az eszközök beszerzésénél felmerülő közbeszerzési eljárást szükség esetén
lefolytatja.
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Békés Város Képviselő-testülete 2018. február 28-át követően nem támogatja az állattartó
telep müködtetését. Felhatalmazza a Polgármestert a megszüntetéshez kapcsolódó
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2ya: Új Közbeszerzési Szabályzat megalkotása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzűkönyvhöz az Mötv. 52., (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az Új Kbt. hatályba lépése óta eltelt gyakorlati tapasztalatok alapján
felülvizsgálatra került a korábbi szabályzat. Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi Bizottság.
valamint az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Kérte a bizottsági
elnőköket, ismertessék a bizottságaik álláspontját.

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

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

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. A képviselő-testület két határozati
javaslatról szavaz, amelyekről külön határozat születik.

Szavazás előu nwgállapírotta, ho ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: Sfő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkonnánvzata Képviselő-testületének
550/2017. fXH. 28.) határozata

Békés Város Önkormáswzata Képviselő-testülete a kőzbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII.
törvény 27. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Békés Város
Onkormányzatának Új Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

TárEv: Új Közbeszerzési Szabályzat megalkotása

- A képviselő-testület 8 igen, egyhangÚ szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
551/2017. (XII. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/20 12. (I. 28.) képviselő-testületi
határozattal elfogadott Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatala
Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Településrendezési eszközök módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. S2. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Újabb kérelem érkezett a településrendezési eszközök módosítására,
amelyet az előterjesztés tartalmaz. Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi Bizottság. Kérte a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

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

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

Szavazás előtt uzegállaphotta. ho’ a szavazásnál jelenlevő képviselők szóitta: Sfő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormány;ata Képviselő-testiiletének
552/2017. (XII. 28.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja a 375/2017. (VIII. 31.)
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Békés Város
szabályozási ten’éről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX.7.)
önkormányzati rendeletét annak érdekében, hogy a 4521 hrsz., 4522 hrsz., 4523 hrsz.
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi besorolást kapjon.

A módosítás egyeztetési eljárását a 3 14/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. * (1) bekezdése
a) pontja alapján, teljes eljárás szerint kívánja lefolytatni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési eszközök
módosítására vonatkozó árajánlatok beszerzésére, a szükséges szerződések megkötésére és
az eljárás lefolytatására. Az eljárás költségének viselője az azt kezdeményező VasHalom
Lakatosipari Gépgyártó és Szolgáltató Bt.
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosításának folyamatai és eljárása során a partnerségi egyeztetési eljárást a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép én’ényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelet
szerint folytatja le.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: Interpellációs válaszok

TárEv:Mucsi András interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?

Mucsi András képviselö: Az interpellúciójára adott választ elfogadta.

Tárav: Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Rácz Atti]a képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?

Rácz Attila képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Izsó Gábor polgármester: További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így megköszönte a
nyilvános ülésen megjelentek részvételét, és a nyilvános ülést 16 óra 23 perckor befejezettnek
nyilvánította, majd zárt ülést rendelt cl, amelyről külön jegyzőkönyv készült. Kérte. hogy csak
azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

JCL
Izs Gábor Tárnok Lászlóné

poIgrmester jegyző
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