JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28. napján
illéséről

ill egtartott ij Vii váizos

Az ülés helye:

Városháza Nagyterrne (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelei: vannak:

Izsó Gábor polgármester, Pásztor János. dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor,
Deákné Domonkos Julianna. Balázs László. Mucsi András. Koppné dr. Hajdú
Anikó. Rácz Attila. dr. Gosztolya Ferenc és dr. Seres István képviselők.

Tan ácskozási joggal vett részt:
Kálmán Tibor alpolgármester
dr. Kiss Mihály aljegyzö
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Gál András osztályvezető
dr. Tőkés Judit jogász
Budai Tünde kommunikációs referens
Erdősné Sági Mária igazgató, pályázó
Váczi Julianna ügyvezető
Az ülés kezdésének időpontja:

15.35 h

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította. hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert 11 főből 10 Főjelen van, Így a nyilvános ülést megnyitotta. Dr. Seres István
képviselő később érkezik meg a testület ülésére.
Tár2v:Napirend módosítása
Izsó Gábor polgármester: Javasolta. szavazzanak arról. hogy a képviselő-testület a meghívóban
szereplő 20. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja az Mötv. 46. * (2) bek. c) pontja alapján. Az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is zárt ülésen tárgyalta. Szavazásra bocsátotta ajavaslatot.
Szavazás c/őt; ;negáUcipíroua. hog-v
-

ci

szavazdsnáí/c/cnlévő képviselők szánia: 10/ő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
44/20 18. ([L 28.) határozata
Békés Város Őnkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban szereplö 20. napirendi
pontot. az ..Uj közbeszerzési eljárás megindításf tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja
az Mötv. 46. * (2) bek. c) pontja alapján.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogy a képviselő-testület Új napirendi pontként vegye Fel
napirendi pontjai közé. és a nyilvános ülés keretében. az interpellációk, bejelentések előtt. 19.
napirendi pontként tárgyalja meg az „Onkormányzati tulajdonú Kfl-k létesitő okiratának
módosítása” tárgyú előterjesztést, amihez helyben kiosztásra került egy kiegészítés is. Szavazásra
bocsátotta a javaslatot.
Szavazás előtt inegáilapíiotuz. hogy a snn’azásncU jelenlévő képviselők szátiza: 10/ő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselótestületének
45/20 18. «L 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete új napirendi pontként felveszi, és a
nyilvános ülés 19. napirendi pontjaként megtárgyalja az ..Onkormán7ati tulajdonú Kft-ék
létesitő okiratának módosítása” tárgyú előterjesztést.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Tár2v:Napirend elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a meghivóban szereplő
napirendi pontokat az elfogadott módosítások figyelembe vételével.
Szavazás előtt niegállapitotia. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szánic,: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormá,,yzata Képviselő-testületének
46/20 18. (11. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. Február 28. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint Fogadta el:
fA PIRENDI PONTOK:

N;’i/vá,ws lilás:
L Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről. értekezletekről
EUler tesz/ő: [zsó Gábor polgármester

2. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Tárnok Lászlóné jegyző
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4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előíerjes:iő: Izsó Gábor polgármester
5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatói pMyáza(a
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Békés Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) rendeletének
IV. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor pogármester
9. Tájékozató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének
IV. negyedéves teljesitéséröl
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Alapítványok támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Békés Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

12. A Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. A településfej]esztéssel, teepülésrendezéssel és településkép-éiwényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő. Izsó Gábor polgármester
14. A Békés 042/24 helyrajzi számú terület hasznosításához kapcsolódó döntések
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Tulajdonosi hozzájárulás a,,Békési Fürdőért” Közhasznú Közalapitvány részére
Előle, jesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Eszközök átadása a BKSZ Kft. részére
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Beszámoló a testvértelepü!ési kapcsolattartásról. és a 2017. év Jelentős testvér-települési
eseményeiröl
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
IS. Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Támok Lászlóné OEVI/HVI vezetője
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19. Önkormányzati Kft-ék létesitő okiratának módosítása
Előteriesztő: Izsó Gábor polgármester
20. Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Zárt ülés:
21.

Új

közbeszerzési eljárások megindítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

22. Leján lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
23. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
24. Lakáscsere kérelmek elbírálása
ElŐl erjesztő: Izsó Gábor polgármester
25. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
(A bizottság ülésére negérkceu Őr. Seres István képviselő A képviselő—testület létszáma: Ii főj.

Napirend tár%va:

Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről.
értekezl etekről

Írásos előterjesztés csatohw ajegyzőkönrvliöz űz M/ki’. 52.

‚%‘

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés. észrevétel,
hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó
javaslatot.

Szavazás elüt! megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szái;zc:: 11 Jő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
4 7/2018. UI. 28.) határozata

Békés Város Őnkormánvzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató a Képviselö-testület két
ülése között történt eseményekről. értekezletekről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Ilatáridő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
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Napirend tárva:

Tékoztató az előző testületi (Héseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva

ajegyzőkönyvhöz

az Mötv. 52.

‘

(1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés. észrevétel,
hozzászólás nem volt, igy szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó
javaslatot.

S;cnv:ás előtt tnegálkzpiiouu. Iio.’
-

ci

vzc,vci:ás;iúl jelenlévő képviselők snunci: 11 Jó.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnánrzata Képviselóttestületének
48/2018. ‘H. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .Jájékoztató az elöző testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

Napirend tár2yji:

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi
változásokról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkőnyvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdésJ, pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, észrevétel,
hozzászólás nem volt, Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó
javaslatot.
Szcivccás előtt megállapítomi. lzogn’ ci szczvcizásnáÍ jelenlévő képviselők szánici: II/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkornzán ;‘zata Kéyviseló’-testületének
49/2018. ([L 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató Békés Város Képviselőtestületének a fontosabb jogszabályi változásokról’ tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
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Napirend tárva:

Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz ot Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés. észrevétel.
hozzászólás nem volt, Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó
j avasbtot.
Szavazas eloíf inegállaphotia, hogy c .vzavazásnál jelenlévő képviselők száimi: 1 1/ő
-

Megállapitotta, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
50/2018. (‘II. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
felhasználásáróV’ tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

Napirend tár%ya:

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiröl

Írásos előterjesztés csatolva ajegrzőköni’vhöz az 1Íötv. 52.

‘

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, észrevétel.
hozzászólás nem volt, Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó
javaslatot.
Szavazás elő/i inegáflapítotia. hogy a szavazásnál jelenlévő képvLvelők száma. 11/6’.
-

Megállapitotta. hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormánj’zata Kép viselő-testületének
51/2018. q’!!. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiröV tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
határidő:

Napirend tárva:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Békés Városi Pűski Sándor Könyvtár igazgatói pályázata

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. 8’ (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent pályázót, Erdösné Sági Mádát. A
könyvtár igazgatójának 5 év határozott időre szóló megbÍzása 2018. február 28. napjával lejár. A
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képviselö-testület az 543/2017. (XII. 28.) számú határozatával a következő 5 évre kurta az
igazgatói pályázatot. A pályázatok beadási határideje 2018. február 9-e volt. Ezen határidőig
egyetlen pályázat érkezett, amelyet Erdősné Sági Mária. a könyvtár jelenlegi igazgatója nyújtott
be. A pályázat a kiírás feltételeinek megfelel.
Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási? Kulturális és Sport Bizottság. valamint az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. A bizottságok a pályázat énényességére. illetve
a kinevezésre vonatkozó határozati javaslat ellbgadását javasolják a képviselő-testületnek Úgy.
ahogyan azt a kiegészítés tartalmazza. Kérdése Erdösné Sági Mária pályázóhoz: kívánja-e szóban
kiegészíteni az irásban benyújtott pályázatát?
Erdősné Sái Mária pályázó: Megköszönte a lehetőséget, azonban szóbeli kiegészítése nincs.
Amennyiben a képviselőknek kérdésük van felé, arra Szívesen válaszol.
Izsó Gábor polgármester: A pálvázóhoz méltó. tartalmas anyagot készitett Erdősné Sági Mária,
ami nem csupán egy pályázat, hanem a könyvtár munkájának részbeni kiértékelését is tartalmazza.
Deákné Domonkos Julianna képviselő. bizottsági elnök: Az Oktatási. Kulturális és Sport
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag támogatja a pályázat elfogadását. A bizottság
állásfoglalását megkönnyítette Buzai Csaba a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökségi
tagja véleménye is.
-

—

Izsó Gábor polgármester: A város nevében is megköszönte Erdősné Sági Mária pályázónak, hogy
benyújtotta a pályázatát. Az elmúlt időszakban. mint könyvtáros. mint igazgató hozzánött a
könyvtár látogatóihoz. A könyvtár működése. irányítása alatt is igazolja létjogosultságát.
tartalmasan egészíti ki Békés város lakosságának kulturális igényeit a legkisebb korosztálytól a
legidősebb korosztályig a különböző kulturális megközelitések tekintetében. Jól kezeli az írott
irodalom és a digitális irodalom élvezete közötti problémát. A könyvnek ami érték és az
olvasásnak konkurenciája akadt. A kor kihívásának, szellemi fejlődésének megfelel a könyvtár és
megtalálta azt a szerepet, amivel be tudja tölteni hivatását. Szerencsére a könyvtár nem
néptelenedett cl, sokan járnak oda olvasni, vagy különböző csoportfoglalkozásokra. Gratulál
Erdősné Sági Máriának az eddigi munkájához.
-

-

Dr. Seres István képviselő: Személyesen 2.5 évig dolgozott a könyvtárban. és úgy látja, hogy az
halad a korral. Már nem azt a feladatot látja cl, mint 10-40 évvel ezelőtt, amikor is
könyvköksönzés miatt jártak többen a könwtárba. Az intemetes világban szinte mindent le lehet
tölteni: újságot, könyvet, stb. A tudományos szakirodalom jelentős része is elérhető az interneten
online formában, Így nem kell bemennie ezért a könyvtárba. Az intézmény jól működik, azonban
nehéz helyzetben van, hiszen az ott dolgozók nagyon sokat dolgoznak. El kellene gondolkodni
azon. hogy bosszú távon milyen módon tudják segíteni a könyvtár működését. Ha bemegy a
könyvtárba, örül annak. ha legalább egy dolgozót talál, aki segíteni tud neki, mert annyi munkájuk
van. Az elkövetkező időszakban ezen változtatni kellene. és plusz embert kellene felvenni. Kevés
a könyvtáros. hiszen nagyon sok az adminisztratív munka. A könyvtár igazgatója szinte egész nap
az adminisztrációs munkákat véizi. Munkájából kifolyólag sok könyvtárat ismer. és el tudja
mondani, hogy a békési könyvtár az Országos mezőnyben is magas szinten áll.
Izsó Gábor polgármester: Az, hogy nagyon sok az adminisztratív munka és sokat dolgoznak a
könyvtárosok, annak is köszönhetö, hogy az intézmény sokat pályázik. Több tízmillió forintot nyer
a könyvtár évente, ami a működéshez és a feladatuk ellátásához szükséges.
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További hozzászólás. kérdés. észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot
a kiegészítés figyelembe vételével.
Smvczzas elő/t megáUapízoucz, ho’ o szavazósnól jelenlévő képviselők száma: Jifő
-

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

Békés

Város Önkormányzuta

Képviselő-testületének

52/2018. (II. 28.) határozata

L Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár igazgatói álláshelyére Erdősné Sági Mária által benyújtott pályázatot
érvényesnek nyilvánítja.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. * (7) bekezdésének
rendelkezései alapján, valamint a 42. * 2. pontjában meghatározott feladatkörében elján’a
a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatójává nevezi ki Erdősné Sági Máriát a
2018. március I.
2023. február 28. közötti 5 év határozott időtartamra. Illetményét
265.000,- Ft-ban. magasabb vezetői pótlékát 45.000.- Ft-ban állapítja meg.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert a szükséges munkajogi dokumentumok. jognyílatkozatok aláírására,
megtételére.
-

-

—

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület Erdősné Sági Mária pályázatát elfogadta, így újabb
5 évre elnyerte a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatói állását. Gratulált az igazgató
asszonynak a kinevezéséhez, és jó munkát, sok erőt és egészséget kívánt részére. A könyvtár
kollektívájának is sok sikert kívánt.
Erdősné Sái Mária igazgató: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát. és ajó kívánságokat.
Napirend tár2va:

Békés Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 112017. (I.
30.) rendeletének IV. negyedévi módosítása

Írásos eló’terjesztés csatolva a jegvzőkönrvhöz az M/ii-v. 52.

‚

(1) bekezdésj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés melléklete jogcímenként tartalmazza a 2017. LII.
negyedévi költségvetési rendelet módosítását követően 2017. december 31-ig ismertté vált, és
teljesült gazdasági események költségvetésre gyakorolt hatását. A módosítások indoklását az
előterjesztés melléklete tartalmazza.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottság, és mindkét bizottsága rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

S

Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt. így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő
rendel et-ten’ezetet.
Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 1 Ifő
-

Megállapította, hagy a képviselö-testület 8 igen. 3 nem szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018. (111.01.)
ő n k o r m á n 3’ z a t i r e n d e I e t C
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (1.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. * (2), a 34. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés fl pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:
1.
(1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésről szóló 1/2017. (I. 30.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) I. * (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
I. (1) A Képviselő—testület a Békési Gyógyászati Központ és Gvogv/ürc/ő költségvetési
szerv műkö dési hevételeü ci következők szerint határozza meg:
cú intézmémi működési bevétel:
91.181.149,— Ft
b) ircinvító szertől kapu/i támogatás:
69.606.961,- Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz:
435.500.125,- Ft
cl) marac/vány igénybevétele működési célra:
76. 804.55$.— Ft
(2) A Rendelet I. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.
(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógy/ürdő költségvetési
szerv működési kiac/c’Lvait ci következők szerint határozza meg:
a,) szenzélvi juttatások:
316.833.322, Ft
b) nnmnkaadókat terhelőjárulék és szociális hozzájándási adó:
73.678.867,— Ft
c) dologi kiadások:
253.687.915,- Ft
cQ egyéb működési célú kiadások:
4.800.000,- Ft
cl) engedélyezett lérszámkeret:
106/ő”
-

(3) A Rendelet I. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. « (3) A KépvLvelő—testület a Békési Gyógyászati Központ és Gvógvfürdő költségvetési
szerv felhalmozási kiadásait 23.992.689,- Ft összegben állapítja meg.”
2.

(1) A Rendelet 2. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
‚2.
(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kidtitrális, Sport és
Turisztikai központ költségvetési szerv működési hevételeit ci következők szerint határozza
meg:

a) intézményi működési bevétel:
b) irányító szertől kapott támnogatas:
e) működési célú átvett pénzeszköz:
cl) maradvány igényhevétele működési célra:

49.821.896,- Ft
69.018.140,— Ft
15.155.949,- Ft
17.317.623,— Ft
9

(2) A Rendelet 2. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.
(2) A KépvL’ielő-testület Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikcu központ költségvetési s:en’ működési kiadásait ci következők szerint határozza
‚izeg:

a) szemékijiittatások:
h) nzzuzkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájáridási adó:
c,) dologi kiadások:
cl,) engedélyezett létszámkerete:

48.337.601,- Ft
10.124.061,— Ft
76.993.428,-Ft
16/ő”

(3) A Rendelet 2. * (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.
(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai központ költségvetési szen’/lhalnzozási kiadásait 15.558.518,- Ft összegben
állapítja meg.”
‘

3.

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantvik Mátyás Múzeum
működési bevételei! ci következők szerint határozza meg:
ci) intézményi működési bevétel:
h) irányító szertál kapott támogatás.
c) működési célú átvett pénzeszkö:
cl) maradvány igénvhevétele működési célra

(2) A Rendelet 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
‚.3. (2) A Képviselő-testület Békés Városi Jann’ik Mátyás Múzeum
működési kiaclávcui ci következők szerint határozza izzeg:
ci,) személyi juttatások:
b) munkaadókat terhelőjárulék és szociális hozzájárulási adó:
c,) dologi kiadások:
d) engedélyezett létszánikerete:

költségvetési szerv
4.035.646,- Ft
21.923.553,- Ft
1.834.016,- Ft
3.394.548.-Ft”

költségvetési szer
14.752.480,- Ft
3.321.6 75,- Ft
12.730.800,- Ft
7/ő”

(3) A Rendelet 3. * -a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
‚.3. (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantvik Mátyás Múzeum költségvetési szerv
felhalmozási kiadásait 382.808,- Ft összegben állapítja meg.”
4.

(1) A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
4. (1) A Képviselő-testület a Békés í’árosi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szen’
működési hevételeit ci következők szerint határozza meg.’
cl) intézményi működési bevételek:
1.957.932,- Ft
irányító
sze;’vtől
támogatás:
kapott
b)
36.743.554.-Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz:
1.261.519,- Ft
cl) ‚naradvánv igényhevétele működési célra:
2.258.700.- Ft”

(2) A Rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés tép:
‚4. ‘2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
működési kiadásait ci következők szerint határozza meg:
ci,) személyi juttatások:
26.025.419,- Ft
h) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
5.682.215,- Ft
adó.
c,) dologi kiadások:
10.489.2 13,- Ft
.

‘
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d) engedélyezett létszámkerete.

$ Jő”

(3) A Rendelet 4. *-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
„4’ (3) A Képviselő-testület ci Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
felhalmozási kiadásait 24.858,- Ft összegbe;; állapítja meg.
5.

(1) A Rendelet 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés láp
7. (1) A Képviselő—testület ci Békési Polgármesteri fi ivat cd költsé,n’etési szeii’ működési
bevételei; ci következők szeri;;? licitározza meg:
ci,) intéziném’i működési bevétel:
134.639.848.- Ft
b) irányító szertol kapott támogatás.
319.073.809,- Ft
ej maradvány igém bevétele működési vélni
7.555.935.- Ft”
‘

(2) A Rendelet 7. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7.’ (2) A Képviselő—testület Békési Polgánnesteri Hivatal költségvetési szerv működési
kiadásait ci következők szerint határozza meg:
q) személyi juttatások:
232.612. 175,- Ft
h munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájándási cuki:
54.148.170,— Ft
e,) dologi kiadások:
167.319.639,- Ft
‘0 egyéb működési célú kiadások:
687.8 10,— Ft
e) engedélyezett létszámkerete:
72/ő”
(3) A Rendelet 7. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7.
(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
felhalmozási kiadásait (beruházások, g’li/ítások,) 4.911. 798,- Ft-baiz, az egyéb
felhalmozási célú kiadást 1.600.000,- Ft-ban állapítja meg.”
6.

(1) A Rendelet 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
8. (1) A Képviselő-testület ci: Onkonnányzat. mint törzskö nyvi jogi személy működési
bevételeit ci következők szerint határozza meg:
a int ezniényi mnüködési bevételek:
192.359.296,- Ft
b) közhatulmi bevételek:
568.491.000,- Ft
c) államtól kapott támogatás:
1.309.066.410,- Ft
cl) működési célú átvett pénzeszközök:
62 7.239.01!,- Ft
e) Marc,dváiji igénybevétek’ működési célic;.
104.069.000,- Ft”
‘

(2) A Rendelet 8. * (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. (2,) a,) felhalmozási célú áh’ettpénzeszköz:
172.175.968,-Ft”
‘

(3) A Rendelet 8. * (3) bekezdése helyébea következő rendelkezés lép:
8. (3) A Képviselő-testület az Onkormánvzat. mint to zskönvvi Jogi személy működési
kiadásait ci következők szerint határozza meg:
a) szeniélvi juttatások:
467.780.135,-Ft
h) ;mmkaaclókat terhelő j’ándékok és szociális hozzajáriilási
61.805.619,- Ft
adó:
cj dologi kiadások:
572.464.641,- Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása:
118.319.900,- Ft
e) egyéb működési célú kiadások:
95g451.423,- Ft
.1) működési célú tartalékok:
154.022.285,-Ft”
‘
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A Rendelet 8. * (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. ‚! (1) A KépvLvelő-testület az Qnkormánvzat, mint to zskönvi’i Jogi személy felhalmozási
kicic/ásait ci köve/kezük szerint határozza meg:
ci,) beruházások fd4/ítások:
375.539. 171 Ft
b,) cgvébflhahno:ási célú kiadások:
43. 706.560 Ft
c,)kjlesztési célú tartalékok:
170.284.839,- Ft”

(4)

*

7.

A Rendelet 9. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:
‚9. A KépvLvelő—testület Békés vá;’os 2017. évi működési költségvetését ci következők
szerint hagyja Jóvá:
ci,) működési bevételek
cia,) intézményi működési bevételek:
582.206.4 71,- Ft
ab,) közhatalmi bevételek:
568.491.000,- Ft
ac,) kapott támogatás:
i.309.066.410,- Ft
acQ működési célú án’ett pénzeszközök.’
1.080.990.620.- Ft
b) működési kiadások:
ba,) személviJiittarások:
1.131.559.141,- Ft
hb) munkaadókat twiwlő járulékok és szociális
214.985.213— Ft
hozzáJándási adó:
bc,) dologi kiadások:
1.212.369.465,- Ft
bd) ellátottakpénzbeliJuttatása:
118.319.900, Ft
be) egyéb működési célú kiadások:
965.129.738,- Ft
hf) működési célú tartalékok:
151.022.285,- Ft
bg,)fhzans:írozási kiadások (államháztartáson belüli
41.616.596,- Ft
nwgelőlegezés)
c) a működési költségvetés hiáma 68,060.084, Ft
cl) működési célú maradvány igényhevézele ci hiány belső jincmszirozásárc, 229.187.753,—Ft”
-

-

8.

A Rendelet 10. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A Képviselő-testület Békés város 2017. évi fL1halmocsi költségvetését ci következők
szerint /zagl.ja Jóvá:
a) fdhalmozási bevételek:
aa)felhabnozási célú átvett péizzeszköz:
172.1 75.96$,- Ft
abjfklhalmozási és tökejellegű bevételek:
54.875.000,- Ft
b)felhalmozási kiadások:
ba,) beruházások, fehj itások:
420.409.842,- Ft
bb,) egvébjélhalmozási célú kiadások:
45.507.963,- Ft
bc,)fdhalmozási célú tartalékok:
170.284.839,- Ft
c,) aj’lhalmozási költségvetés többlete:
68.060.084,- Ft
d) afelhalmozási célú maradvánv igénvbevétele a félhalmozási költségvetés hiányának
helsőjinanszirozására:
477.211. 760,— Ft
‘

9.

A Rendelet I L *-a helyébe a következő rendelkezés lép:
11.
A Képvtvelő-testület Békés város 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási
előiránaztainakfó?isszegét 4.776.463.310,- Fi-bati állapítJa meg.
‘

10.

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

11.

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
12

12.

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

13.

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

14.

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

15.

*A

Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi IV. negyedévi elöirányzatai módosításának
indokását feladatonkénti bontásban e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint fogadja
el.

16.

A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételek és működési kiadások.
felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások. kiemelt előiránvzatok kötelező feladatok.
önként vállalt feladatok és államigazgatúsi feladatok szerinti bontásban, e rendelet 7.
melléklete szerint hagyja jóvá.

17.

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

Békés, 2018. február 22.
Izsó Gábor s.k.
polgármester

Támok Lúszlóné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. március hó I. napján.
Támok Lászlóné s.k.
jegyző
Napirend tárin’a:

Tájékoztató a Békési Kistérségi lntézrnényfenntartó Társulás 2018. évi
költségvetéséről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzi/könyvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdés 1) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás az önkormányzatokra
érvényes szabályok szerint müködik. ezért az államháztartásról szóló törvény előírásait figyelembe
véve a Társulás 2018. évi költségvetése a törvényben előírt határidőre benyújtúsra került a
Társulási Tanács 2018. Február 26-i ülésére.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szava:ós elő/i ina géllapíioiiu. hogy

ci

szcivazávnál jelenlévő képviselők szánici: 11 fő

Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Onkormónvzala Képviselő-testületének
53/2018. UI. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva:

Tájékozató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2017. évi
költségvetésének IV. negyedéves teljesítéséről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz

(1) bekezdésJ) pontja alapján.

(iZ Mötv. 52.

Izsó Gábor polgármester: A Polgármesteri Hivatal munkatársai elkészítették a Békési Kistérségi
Intézményfenntanó Társulás 2017. IV. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló
tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító Javaslat nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

S:cn’ccós előtt nwgállupűona, Izo ci s:avci:ásnól jelenlévő képviselők szóitici: Ii fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnán yzata Kép viselő-testületének
54/2018. (II. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi [ntézményfenntartó
Társulás és intézményei 2017. IV. neuvedéves költségvetésének teljesítéséről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Feklős:
Napirend tárEva:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Alapítványok támogatása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönrvhöz űz Mön’. 52.

‘

(1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete a civil szervezetek
költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet értelmében indokolt esetben.
pályázati eljárás nélkül, kérelemre támogatást ítéLhet meg civil szervezeteknek a rendeletben
meghatározott célok megvalósítása érdekében. Az előterjesztés ennek megfelelően három
alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot tartalmaz. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
észrevétel, módosító javaslat van, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás előtt nwgállapiiottci. hogi ci szcn vzc,snal jelenlcvo képvi.velők száma: I If
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselótestületének
55/2018. (11. 28.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéröl szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez szükséges müködési költségeihez történő
hozzájárulás céljából, a 2018. évi költségvetésében tervezett, működési kiadás. személyi
jellegű kiadások 1.885.000,- Ft ás munkaadókat terhelő járulékok 330.824.- FT kiemelt
előirányzatok terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá:
‘saládért Alapín’ánv (‘székhelye: 5630 Békés, Malom u. 5. képviseli: Hankó-Kiráiv
Eszter elnök,) támogatására 1.022.688 Ft.
Békés Média Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Rákóczi
György István elnök,) támogatására 1.022.688 Ft.

zi.

4.; képviseli: Betia

Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Dózsa
képviseli: i/j. Samu Gábor elnök,) támogatására 170.448,- Ft.

zi.

57.

2. Békés Város Őnkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottaknak 2019. január 31. napjáig kell írásos
tájékoztató megküldésével elszámolnia. melynek elmaradása esetén annak pótlásáig az
Önkormányzat minden további támogatást felltggeszt. A támogatás jogszabálysértö, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
—

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

—

* (1) bekezdése

1latáridö: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tár2va:

Békés Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (11. 04.) önkormányzati rendelet módositása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Möw. 52.

‚

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A hatályos SZMSZ a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő
együttműködési megállapodás tartalmát mellékletként csatolja a rendelethez, ezért az normatív
tartalommal bír. A januári felülvizsgálat során az együttműködési megállapodás kiegészítése vált
indokolttá, amelynek következtében a rendelet módosítása is szükségessé vált. Ezt úgy kívánják
megoldani, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodást a
jövőben fflggelékként csatolj ák a rendelethez.
Az előterjesztést tárgyalta az Ug rendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt
tárgyalásra alkalmasnak találta.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megállapította. Izohn ci szavazásnál jelenlevo képviselők száma: 11 fő
l5

Megállapította, hogy a képviselő-testület I L igen. egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018. (111.01.)
önkormányzati rendelete
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/20 15. (11. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkonriányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.
(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:
1.
A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Müködési
Szabályzatáról szóló 1/20 15. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
40. -a helyébe a következö rendelkezés lép:
40. Az önkonnánvzat a nenizetiségek jogairól szó/ó 2011. évi (‘LXXIX tön’énv 80.
cíbati fbglaltak alapján e rendelet 4. függeléké ben foglalt egvülinzűködési megállapodás
szerint biztosítja a Békés városban működő nem:eíiségi önkonnámzawk (nénjei. roma.
román, szlovák) számára a működésükhöz szükséges szeméhi és tárgiifL’ltételekeL
‘

‘-

—

—

2.

Hatályát veszti a Rendelet 5. melléklete.

3.

A Rendelet kiegészül az e rendelet I. iggeléke szerinti 4.függct’ékkel.

4. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követö napon
hatályát veszti.
B é kés, 2018. március 1.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2018. március 1. napján
Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
Napirend tárEva:

A Helyi Építési Szabályzat módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegrzőkön;’vhöz az M/ki’. 52. ‚S’ (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Békés Város Képviselő-testülete a 72/2017. (Ill. 30.) határozatával,
valamint a 182/20 17. (V. 10.) határozatával döntött a Helyi Epítési Szabályzat módosításáról. Az
előterjesztés ennek megfelelően készült cl. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavaz
ásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szczvc,zós elő;; i;zegóUcipiiouo. hov ct szcn’c,zásncW jelenlévő képviselők száma: 1! tő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán i’zata Kép viselótesrületá;,ek
56/2018. cl!. 28.) határozata

1.
II.

Békés Város Képviselő-testülete a beérkezett véleményeket megismerte.
Békés Város Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
döntéseket elfogadja.
Ill.
Békés Város Képviselő- testülete az elkészült dokumentációt megküldi végső
véleményezésre.
Határidő: azonnal
Felelös: Izsó Gábor polgármester
Pap Adám föépítész
Napirend tárya:

A
településfejlesztéssel,
településrendezéssel
ás
településkép
érvényesitéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

‘

(1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal. mint a helyi önkorm
ányzat
törvényességi felügyeletét elLátó megyei kormányhivatal, a Békés Város Onkor
mányzata
Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel ás települ
éskép
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés Helyi szabályairól szóló önkorm
ányzati
rendeletével kapcsolatban törvényességi észrevétellel élt. A rendeletet módosítani
nem lehet.
kizárólag Új rendelet megalkotásával, és a jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezésével
lehet
eleget tenni a törvényességi észrevételnek. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzüg
yi Bizottság,
valamint az Ugyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi ás Szociális Bizottság. és a rendele
t-tervezet
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés észrev
.
étel,
módosító javaslat nem volt, igy szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Szavazás e/Ja niegá/lapítviin. Iwg\’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: II/ő.
-

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018. (III. 01.)
önkormányzati rendelete
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS
TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL
17

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény 12. * (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1)
*
bekezdés 1. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljána a következőket rendeli cl:
1. A rendelet hatálya
1.
E rendelet hatálya Békés város településfejlesztési koncepciójának, integrált
településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek. településképi
arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3.
szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.
2.
Békés város településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció).
integrált
településfejlesztési
stratégiájának
(a
továbbiakban:
stratégia),
telepüíésrendezési eszközeinek, telepűlésképi arcutati kézikönyvének és településképi
rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti1 civil és
gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről.
valamint egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Kont. rendelet (a továbbiakban: Korrn.
rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
2. A partnerek meghatározása
3. A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek
részt:
a) a település közigazgatási területén lakó-. illetve tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személy,
b) a békési székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
c) a békési székhellyel bejegyzett civil szervezet.
d) Békés városában működő elismert egyházak.
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Liii. törvény 98. (2)
*
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban
a
polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.
—

—

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

—

—

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

—

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

—

—

—

—

-

-

—

—

-

—

—

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

—

—

—

c) a postacímet vagy elektronikus levélcírnet. ahova az észrevétel rnegküldhető.
8. A lakossági Fórum összehivására és lebonyolítására Békés Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendeletében foglalt szabályozás az irányadó.
4. A javaslatok. vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának
módja
9.
(1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet
jegyzőkönyvbe kell Foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint
lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét számított S napon bdül a
partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
a) papiralapon a Polgármesternek címezve. Békés Város Onkormányzatának címére
(5630 Békés. Petőfl S. ti. 2.) történő megküldéssel, vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő
rnegküldéssel, amennyiben a hirdetmény Ilyet tartalmaz.
(2) Azt a partnert. aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem
nyilvánított. javaslatot nem tett. a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell
tekinteni. az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett
partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon
alapuló ellenvélemén t tett partnert kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester
a véleményező partnerrel meghivásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert. aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem
adott. vagy adott. de a (4) bekezdés szerinti meghivásos egyeztető tárgyaláson a
meghivás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni. az
egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépitész az (1) bekezdésben megjelölt
határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv. településképi rendelet.
fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott
tervezőnek.
(7) A tervező a éleménvekkeI. javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét
a
tervezési szerzödésben megállapított határidőben megküldi az önkormányzat részére,
a Polgármesternek címezve.
(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények. javaslatok elfogadására, el
nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készit.
10. (1) A beérkezett vélemények. javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról,
az el nem fogadás indokolásáról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő
testület dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő
lefolytatása esetén a beérkezett partneri vé’emények, javaslatok e’fogadásáról vagy cl
nem fogadásáról. az cl nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Kornt rendeletben és jelen
rendeletben nem szabályozott kérdésben a Polgármester dőnt, a vonatkozó eljárási
szabályok megtartása mellett.
—

—

—

—
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11. (1) Ajelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a
főépitész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítéséveL. a beérkezés sorrendjében
nyi lvántartj a.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás Legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményezö, javaslattevö nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) a vélemény beérkezésének időpontját,
c) a vélemény, Javaslat rövid tartalmát,
d) a véleményezési szakasz lezáró. vagy a 10. (2) bekezdés szerinti döntést követően
a véleményt, javaslatot elfogadó. vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát,
illetve a Polgármester döntését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv. településképi rendelet és
településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések
12. * A Polgármester
a feladatkör szerint ille[ékes szervezeti egységek útján
gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és
településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a
www.bekesvaros.hu honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm.
rendelet 43. és 43/B. *-a szerinti egyéb kőzzétételi szabályok teljesítése alól.
—

—

13. Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a KonTi.
rendelet 30. * (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a
főépítész útján gondoskodik.
7. Záró rendelkezések
14. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési
eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefiiggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 2512017. (IX. 4.) önkormányzati
rendelete.
Békés, 2018. február28.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. március 1. napján
Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Napirend tár2va:

A Békés 042/24 helyrajzi számú terület hasznosításához kapcsolódó
döntések

Írásos előterjesztés csatolva ujegvzőkönvvhöz az Mik-v. 52.

(1) bekezdés]) pontja

alapján.
21

Izsó Gábor polgármester: Békés Város Önkormányzata vagyonkezelési szerződés alapján 2013.
augusztus 6. napjától ingyenes vagyonkezelésbe vette a Magyar Állam tulajdonát képező Békés
042/24 helyrajzi számú szántó besorolású ingatlant. közfbglalkoztatási program megvalósítása
céljára. A vagyonkezelési szerződés 5 év határozott időtartamra, 2018. augusztus 6. napjáig szól.
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet álláspontja szerint a vagyonkezelési szerződés
meghosszabbítását a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé. A szóban forgó terület
közfoglalkoztatási program keretében történő hasznosítására majd csak a program meghirdetése.
a kérelem benyújtása. és pozitív elbírálása után kerülhet sor. Az NFA azt javasolja, hogy a
vagyonkezelési szerződés lejáratát követöen díj ellenében. megbizási szerződéssel használja az
önkormányzat a földrészletet mindaddig, amíg az újra vagyonkezelésbe nem kerülhet. Ennek
következtében az esetlegesen elnyúló ismételt hirdctményi közzététel és szerződéskötés nem
befolyásolja a termőföldek folyamatos hasznosítását. Be kell vetni a földet, hogy az ne álljon
parlagon. és ezért az átmeneti időszakra némi bérleti díjat kell fizetnie az önkormányzatnak.
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a képviselő-testület külön szavaz.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta az l-es határozati javaslatot.

S:avazús elő/i megállapík i/a, hmrj’ a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 1] fő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képvisdő.testületének
5 7/2018. (II. 28.) határo;ata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. hogy a Magyar Állam
tulajdonát képezö. Békés 042/24 helyrajzi számú. 4,0776 ba területnagyságú. 138,84 AK
értékű. szántó besorolású ingatlant a továbbiakban is közibglalkoztatási program
megvalósítása céljára kívánja hasznosítani.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az erre
vonatkozó kérelem benújtásával. valamint szerződéskötéssel kapcsolatos jognilatkozatok
megtételére, és okiratok aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a II-es határozati javaslatot.

Szavazás elő/i ‚negállapílolia, hogy a szavazá.vnál jelenlévő képviselők szőnin: Ii/ő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
58/2018. (11. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonát képezö.
Békés 042/24 helyrajzi számú. 4.0776 ha területnagyságú. 138.81 AK értékű. szántó
‚.3

besorolású ingatlan vonatkozásában a VK2013-462. számú vagyonkezelési szerződés lejáratát
követően megbízási szerződést kíván kötni az ingatlan további hasznosítúsa érdekében, 1350
Ft/AK használati díj megfizetése mellett.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét
szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. és okiratok aláírására.

a

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárina:

Tulajdonosi hozzájárulás a ..Békési Fürdőért” Közhasznú Közalapitvány
részére

Írásos előterjesztés csatolvű a jegyzőÁönyvhöz űz M/ki’. 52.

(1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A ..Békési Fürdőért” Közhasznú Közalapitvány 1/20 18. (I. 16.) számú
határozatával arról döntött. hogy lakossági felajánlásokból, pénzbeli adományokból az alapító
okiratban foglalt célokkal összhangban a Békés Város Onkormányzata kizárólagos tulajdonát
képező Békési Gvógvfürdő területén finn szauna építését tervezi. amelyhez az Onkormányzat
hozzájárulását kéri. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Rácz Attila képviselő: Az elmúlt hétvégén, a hónap utolsó vasárnapja lévén fél áron lehetett
belépőt venni a Fürdőbe. Több képviselötársával együtt rendszeresen járnak a fürdőbe. mive
szeretik az ott elérhető szolgáltatásokat. Meglepődött azon. hogy a gőzkabin nem működött.
aminek indokaként az ottani dolgozók azt mondták. hogy karbantartás miatt szerdáig nem üzemel.
Ha tervezett karbantadásról volt szó, akkor ajövöben jó lenne arra figyelni. hogy az ne hétvégén
történjen, és ráadásul ne akkor, amikor fél áron lehet belépőt venni a fürdőbe, mert ilyenkor sokkal
többen mennek oda, mint máskor. A szaunával kapcsolatos problémája, hogy majdnem egy órát
kellett várni, mire bejutottak. Nagyon sokan szerettek volna szaunázni, aminek egyik oka, hogy a
gőzkabin nem működött.
Kérdése: a finn szauna épÍtését követően párhuzamosan megmarad-e a régi szauna vagy sem?
A sorban állást, a gözkabin karbantartása mellett. az is okozta, hogy a szaunát csak 80 fokra lehet
felfűteni, ezért az emberek hosszabb ideig tartózkodnak bent a kívánt eredmény elérése érdekében.
Meg lehetne szüntetni a sorban állást azzal is, ha a szauna hőmérséklete a normális szinten lenne.
Ha a finn szauna mellett párhuzamosan megmarad a régi szauna is, akkor intézkedni kellene a
szauna kályha hőmérsékletének emelése Iránt.
Izsó Gábor polgármester: Hallott arról. hogy nem müködött a gőzkabin vasárnap, de sajnos elég
gyakran elromlik. Arra is gondolt már, hogy vabmilyen tartalék gépet kellene vásárolnia az
alapítványnak. Erre javaslatot lehet tenni. Igyekszenek a szaunát olyan hőmérsékletűre beállítani.
ami elvárható és megszokott. A kivitelezővel ebben meg is egyeztek már. Az Alapítvány tagjaként
részt vett a tárgyalásokon, és kérték a kivitelezőt. hogy a szauna érje el a kívánatos höfokot. ami
80 foknál magasabb. A régi szaunát megtartják, és az is lehet. hogy esetleg infraszaunát alakítanak
ki belöle.
Az új szauna nem lesz nagy befogadóképességü. A medencetér tároló helyiségének egy másik
egységében épül meg a finn szauna. Az alapítványon belül is, de a szakértőkkel is vitatkoztak egy
kültéri szauna építéséről. Arajánlatot is kért egy úgynevezett rönk szauna megépítésére, amit a
fűrdő udvarán helyeznének el. Végül kö2ös egyeztetés eredményeként úgy döntöttek, hogy inkább
a finn szaunát építik meg, amely az alapítványnak 3 millió forintjába kerül. Ha Lesz lehetőség arra,
hogy a fürdő területének belső udvari részén 2-3 medence megépüljön és a területet is rendezni
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tudják, akkor a több százmillió forintos beruházásba bele lehetne késöbb illeszteni egy rönk
szaunát. Az alapítvány Úgy döntött, hogy most inkább a kisebb szaunát építik meg, így két kisebb
szauna lesz. Bízik abban, hogy ezek az igényeket ki tudják elégíteni. A munkálatok hamarosan
megkezdődnek. és 1-1,5 hónapon belli! elkészül a szauna. Az is elképzelhető, hogy addig nem lesz
gőzkabin sem, mivel helyileg közvetlenül egymás mellett vannak. A cél, hogy a hőmérséklet
magasabb legyen, ás a szakemberek meg is ígérték. hogy a finn szauna hőmérséklete olyan lesz.
ami a legkényesebb igényeket is kielégíti.
Dr. Seres István képviselö: Ö maga is törzsvendég a tUrdőben. Egyetért Rácz Attila képviselő
által elmondottakkal. A szaunát nem szereti, de a gőzt annál inkább. A régi gőzfl.irdőbe nagyon
szeretett menni, mert idősebb emberekjártak, akik ott borotválták a szakállukat, közben pedig régi
történeteket meséltek. A gőzkabin látogatók többnyire kulturált emberek, virágokat, narancshéjat
helyeznek el az arra kijelölt helyre. A szaunát igénybe vevők viszont nem tudnak kulturáltan
viselkedni. A szauna mellé jéghideg mártózót kellett volna elhelyezni, ahogyan a gőzkabinnál is
van. Sajnos a Fürdőzők a szaunából kijövet nem mennek el a mártózóhoz. hanem amikor nem látja
a teremőr. akkor izzadtan beleugranak az úszómedencébe. Korábban szigorú felügyelők voltak a
[Urdőben. akik nem engedték meg az ilyen viselkedést. Nem tudja, mi a különbség a finn szauna
és sima szauna között. Néprajzkutatóként úgy tudja. hogy ez egy préd indián megtisztitó szertartás,
amikor a fiúk bementek ágyékkötőben a gallyakból ás leveles ágakból összerakott kunyhóba,
miközben kívül valaki köveket forrósított a tűzben. majd egy fogóval megfogta ás bevitte a
kunyhóba, és vizet öntöttek rá.
A Jövő év mára választásokról Fog szólni. Bárki is nyer, fel kell készülni arra. hogy a városnak
fej lödnie kell. A turizmus be fog indulni. ezt hamarosan látni fogják. Az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság ülésén beszéltek a kínai kapcsolatokról. Lehet ezen mosolyogni, de Kínában 2
milliárdan élnek. Fel kell készülni. hogy a kínaiak jönni Fognak az országba. és meg kell őket
üzletileg fogni. Az ország második legjobb gyógyvize Békésen van. Lehet, hogy nincs olyan
látványkút. mint Hajdúszoboszlón vagy Gyulán, de még lehet. Nagyszénáson. Gyopároson és
Szarvason isjó a víz minősége. Oriási komplexumot lehetne létrehozni, ás hajóI startolnak, akkor
ennek Békés lehet a vezető motorja.
Rácz Attila képviselő: A fejlesztés előtt az alábbiakra hívta fel a képviselő-testület figyelmét:

amíg a gyógyvizes részben volt elérhető a gőz, az uszodánál pedig a szauna, addig ez egy bizonyos
rnegosztottságot biztosított a létesítmények látogatottsága között. Amennyiben a gyógyvíz
részlegbenjó minőségű szauna lesz, Úgy a látogatottság számbeli felbomlására is számítani kell.
A gyógvvizes részleg sokkal terheltebb lesz. At kellene gondolni a két épület megközelíthetőségét.
illetve a két rész közötti közlekedést. Középen valami összekötéssel meg kellene oldani a két
létesítmény közelítését. Az idősebb korosztály eddig is a gyógyvizes részleget vette igénybe, ott
öltözött át, ott váltott belépőt is. Egy idöben olyan is volt, hogy nem lehetett belépőt váltani a
gyógyvizes részlegben, mivel csak a fürdő felől volt pénztár. Ha a szauna megnyílik a gőz mellett,
akkor ennek a részlegnek a terheltsége nagyobb lesz. Valószínűleg ősztől-tavaszig többen nem
mennek át az uszodába, mert akkor az a részleg csak az Úszást biztosítja számukra. Ugy tudnák
visszaállítani a látogatottság egyensúlyát, ha a két épület közötti közlekedést valamilyen zárt
folyosóval ahogyan Békéscsabán is tették vagy polikarbonátos megoldással biztosítanák.
-

-‚

Az elmúlt hétvégén annyira fáztak a gyógyvizes részlegben az emberek, hogy kérték az áteresz
teljes lezárását. A külső medencét is úgy lehetett megközelíteni, hogy az ajtón ki kellett menni a
lejáróhoz, ami le volt fagyva. Ez baleset-és csúszásveszélyes. Sokan járnak ki a külső melegvizes
medencébe is. Akik bent voltak, fáztak, és a ki- bejárkálástól kihűlt a helyiség. A két létesítmény
között a közlekedést biztosítani kellene, mert egyébként hideg időben nem tudják használni a külső
medencét. Az is megoldás lenne. ha az ajtó mellől valahogy meg lehetne közeliteni ás nem kellene
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körbe menni, mivel körbe van zárva paravánokkal, ami egyébként jó, mert megvan a funkciója, a

falevelek nem bulinak bele a vízbe.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Örül annak, hogy amióta az új vezető van. azóta a gőz hőfoka
és egyáltalán az egész szolgáltatás minősége ugrásszerűen megnőtt. Korábban sok panasz volt.
Ugy beszélnek a jelenlegi szaunáról, mintha az valóban szauna lenne. A fürdő előző vezetője
mindig azt mondta, amikor kifogásolták a jelenlegi szauna hőmérsékletét, azt mondta, hogy ez
nem szauna. hanem melegedő. Polgármester úr megígérte. hogy az Új helyen színvonalas hőfokú
szolgáltatást biztosítanak. és bízik abban, hogy ez Így lesz. Ha ajelenlegi formájában tartják fenn
a régi szaunát akkor kérdésként merül fel. hogy hogyan lehet az. hogy a tUrdö egyik oldalán meg
lehet csinálni a szaunát, de a másik oldalon már nem lehet? Dr. Seres István képviselő
hozzászólására reagálva elmondta, hogy nem tenne különbséget a gőzkedvelők vagy szauna
kedvelők között, és nem is szólná le egyiket sem, Főleg nem a tévé nyilvánossága előtt. Megérhet
egy tanulmányt vagy valami hasonlót a írdőkultÚra története, mert ennek óriási hagyományai
vannak. Bízik abban, hogy a gőz és szauna ügyében előrelépés lesz.

Izsó Gábor polgármester: Folyamatban van a folyosó, a belső rész tervezése is. Nincs pályázati
lehetőség termálfiirdő építésére, csak az alapítvány pénzéből tudnak építeni, fejleszteni. Köszöni
azoknak, akik I %-uk felajánlásával is támogatják a fürdőt. Folyamatosan dolgoznak azon, hogy
az udvari részen megépüljön egy élményrnedence. illetve. hogy befejeződjön a gyerekmedence
építése április 30-áig. Ez kivételesen önkormányzati támogatásból és alapítványi forrásból épül,
míg a szauna kifejezetten alapítványi pénzböl valósul meg. Több elképzelésük van: készítettek
látványtervet az élménymedcnce, a folyosó és a kűlönböző felhasználású külső helyiségek
fejlesztése tekintetében. Ha ezek a tervek olyan fázisba érnek és a megvalósításra lesz forrás
hogy arról tárgyalni lehet, akkor megvitatják az érintettekkel a konkrét terveket.
-
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Dr. Seres István képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott. hogy a kínaiak is érdeklődnének abékési
termálvízről. Neki is van információja erről a mongol kapcsolatain keresztül, akiknek
Szingapúrban és Hongkongban vannak üzleti érdekeltségeik. Ott is beszéltek arról, hogy milyen
csodálatos termálvíz van Békésen. Támogatja a polgármestert a békési terrnálvíz
népszerűsítésében. akár Kína irányába is.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés. észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás elől! nwgállapiíoua, ho a szcn’azávnál jelenlévő képviselők száma: 11 Jő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület II igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyvise1ótestüIetének
59/2018. “U. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja
ahhoz. hogy a “Békési Fürdőért” Közhasznú Közalapitvány az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező 1265 helyrajzi számú. természetben az 5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14.
szám alatti ingatlan területén az erre vonatkozó engedélyek megszerzését követően
—

—

Saját költségén finn szaunát létesítsen.
Határidő:
értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester
‘5

Napirend tár2va:

Eszközök átadása a BKSZ Kft. részére

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőköm’vhöz űz Mötv. 52.

(1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Magyarország helyi önkormányzatáról szóló törvényben meghatározott
településüzemeltetési, valamint hulladékgazdálkodási feladatokat Békés Város közigazgatási
területén a BKSZ Kit látja el. A közfeladat folyamatosságának biztosítása, valamint a Kft.
vállalkozási tevékenységének ellátása érdekében, szükségessé vált a kiegészítés szerinti használati
szerzödésben szereplő gépjárművek BKSZ kft. részére történő átadása, valamint a használati
szerződés megkötése.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és az előterjesztésben szereplő I. melléklet helyett
a kiegészítés szerinti I. mellékletben található használati szerződést javasolja elfogadásra.
Rácz Attila képviselő: Kérdése: mi a különbség a kiküldött és a kiegészítés szerinti L melléklet
között?
Nánási Zsolt osztályvezető: Az a különbség. hogy a kiegészítés szerinti használati szerződésben
bérbeadást is vállalhat a kR, viszont csak üzemanyaggal és kezelőszemélyzettel adhatja bérbe a
gépeket.

Izsó Gábor polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalták ezt a módosítást.
Rácz Attila képviselő: A szerzödés tartalmazza. hogy az átadott vagyoni elemek javíttatása,
karbantartása és üzemben tartása a BKSZ kű. feladata. fő darabok esetében pedig megegyezés
alapján történnek a fenti munkák. Kérdése: miért nem adják a BKSZ Kft. tulajdonába a gépeket?
Tudja, hogy korábban kiürítették a kft-t, hogy ha államosításra kerülne sor, vagy a feladattal
elviszik a céget, akkor ne legyenek benne vagyonelemek. Miért nem adják át tulajdonba a gépeket?
Nem bíznak abban, hogy a kit jógazda gondosságával őrizné meg a vagyonelemeket? Gépek
esetében a 10 éves bérbeadás nagyon hosszú idő. Lehet, hogy időközben a gépek elavulttá válnak,
korszerűtlenek lesznek, ami miatt el kell adni azokat. Ki Fogja eladni? Az önkormányzat? Vagy a
kit kezelővel együtt bérbe adhatja a gépeket? Fia viszont a fődarab elromlik. akkor megegyezés
szerint akár az önkormányzatnak kell kicseréltetnie, javíttatnia?
Miért nem adják át teljesen a gépeket, hogy azzal a BKSZ Kit gazdálkodjon? Ha elromlik. elavul,
akkor hadd tudja eladni és tudjon helyette másikat venni. A tulajdon az önkormányzaté. akkor
miért nem adják oda az önkormányzati tulajdoni cégnek a gépeket tulajdonba? Tehergépjárművek
esetén nincs átirási illeték, Így még csak költséget sem jelentene az önkormányzatnak a gépek
tulajdonba adása.

Kérdése: azért nem adják át tulajdonba a ktl-nek a gépeket, mert az önkormányzat ellenőrizni
akarja azok meglétét? Nem érti, hogy mi indokolja azt, hogy az önkormányzat meg akarja tartani
a gépek, berendezések tulajdonjogát és nem adja azokat át a BKSZ Kft-nek.
Váczi Julianna ügyvezető: A mellékletben felsorolt eszközök története vegyes. Vannak olyan
eszközök, amelyeket 2005-ben az önkormányzat pályázat útján szerzett be, és átadta a LISZ Kü
nek, majd a BKSZ Kft-hez kerültek. Több olyan eszköz van, amelyeket az önkormányzat vásárob
(Fiat Ducato), és vannak olyan eszközök is, amelyeket a Start programon keresztül szereztek be.
A kitológémes rakodó az Alídldvízen keresztül került az önkormányzathoz, onnan pedig a BKSZ
Kft-hez került használatba. A felújítási, karbantartási költségeket eddig is a kit fizette meg, és az
elmúlt években ellentételezési igénnyel nem jelentkezett a BKSZ KFt. A korábbi időszakban
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váflalkozási tevékenységet is végzett a gépekkel az önkormányzat. A gépek tulajdonba adása is
járható út, de a szerződés szerinti állapot fenntartása ig elfogadható számukra.
Izsó Gábor polgármester: A kitológémes rakodót annak idején a szennyvízrendszer fenntartására
beUlzetett lakossági pénzekből vásárolták. amit nem lehetett elidegeníteni. Nem tudja, hogy ez a
határidő lejárt-e Vagy sem. Ahogy az ügyvezető is elmondta a gépek, berendezések tekintetében
vegyes tulajdonlás van, ezért az egységes kezelés a bérbeadással látszott leginkább
megvalósíthatónak. A tulajdonba adással nem nyemének. de nem is veszitene az önkormányzat
semmit. Kérte azok véleményét. aki jártasak a gépek üzemeltetése, karbantartása tekintetében.
mivel szakmai kérdésről van szó.

Barkász Sándor képviselő: Véleménye szerint nincs tartalmi különbség, mint ahogy nincs sem
haszna, sem hátránya annak, hogy az önkormányzat tulajdonában maradnak-e a gépek, vagy átadja
azok tulajdonjogát a kü-nek. A kiegészítés szerinti használati szerződést elfogadhatónak tartja.
Rácz Attila képviselő: Az. hogy milyen előélete volt a gépeknek abból a szempontból fontos,
hogy van-e még valamelyikre vonatkozóan fenntartási idő. Az hogy mikor, hogyan és honnan
került az önkormányzathoz. nincs jelentősége. Ila a kft. tulajdonába kerülnek a gépek,
berendezések és közben valamelyik meghibásodik, nem gazdaságos ajavítása, akkor értékesítheti
és vehet egy másikat. Ha az önkormányzat marad a tulajdonos, akkor csak az önkormányzat
értékesíti a gépeket, berendezéseket. A kü. dolga adminisztratív módon megnehezedik, mert csak
üzembentartóként van bejegyezve. Ha meg akarják tartani a gépek, berendezések feletti
felügyeletet, elfogadja, csak 10 év olyan hosszú. hogy a berendezésekből a gréderen kívül semmi

más nem marad meg. \‘é]eménye szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a gépek, berendezések
a BKSZ Kü. tulajdonába kerülnének.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Jogi szempontból technikai kérdés az egész. Ha eíöregszik a gép
és nem kell a kü-nek, akkor visszaadhatja az önkormányzatnak úgy, hogy vevőt is keres rá. Jelen
előterjesztésnél az egységes átadás volt a szempont. Vannak olyan gépek is, amelyek korlátozott
forgalmúak. Elfogadhatónak tartja az előterjesztésben és a kiegészítés szerinti használati
szerződésben foglaltakat. A szerződés a kQ. számára a szükséges üzemeltetési szabadságot és a
gépek fenntartását biztosítja.
Izsó Gábor polgármester: A hozzászólásokból megállapítható. hogy a jelenlévők többsége az
előterjesztés szerinti határozati javaslatban és a kiegészítés szerinti használati szerződésben
foglaltakat támogatja.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot azzal, hogy az I. mellékletben szereplő használati szerződést a
kiegészítés szerint Fogadja el a képviselő-testület.

Szavazás c/Ja nscgállcipüoiicz, Iio
-

ci szcn’czzásná/

jelenlévő képvisclá’k száma: I Ifő

Megállapította. hogy a képviselő-testület II igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselóttestülerének
60/2018. ilL 28.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szerződés aláírásától számított 10 éves
határozott időtartamra a BKSZ Kit használatába adja a jelen előterjesztés L sz.
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mellékletét képező használati szerződésben Foglak járműveket az Mötv. 13. * (1)
bekezdése 2. valamint 19. pontjában meghatározott közfeladatok ellátása céljából 40.000
Ft + AFA/hó használati díj megflzetése mellett.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét
kiegészítésben szereplő 1. melléklet szerinti használati szerződés aláírására, a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Ilatáridö:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: A későbbiekben ismét testület elé lehet hozni ezt a kérdést, ha
nyomósabb indoka lesz a tulajdonba adásnak, és azt számításokkal alá lehet támasztani.
Holopné Dr. Sztrein Beáta osztályvezető: A BKSZ Kü-nek a tőkeleszállítás következtében 40
millió forintos tőkekivonásból eredő kötelezettsége van az önkormányzat felé. Korábban is
beszéltek arról, hogy a kft. ezt az összeget gépekben tudja majd teljesíteni. Ez az egyik indok, ami
miatt nem javasolná a gépek tulajdonba adását, mert azzal a kit apportja emelkedne, amit esetleg
a későbbiekben vissza kellene fizetnie.
Napirend tár2va:

Beszámoló a testvértelepülési kapcsolattartásról. és a 2017. óv jelentős
testvér-települési eseményeiről

Írásos előteijesztés csatolva ajegvzőkönyvhöz űz Mön’. 52.

(1) bekezdásJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Békés Város Önkormányzata testvérvárosi kapcsolatot ápol az erdélyi
Gyergyószentmiklóssal, a vajdasági Magyarittabével és a sziléziai Myszków-al. A bihari
Hegyközkovácsival 2016. szeptemberében nyilatkozat formájában nyilvánították ki a korábbi
testvértelepülési kapcsolatuk megújítására vonatkozó szándékukat. Az előterjesztést tárgyalta az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot.

Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Az Oktatási. Kulturális és Sport
Bizottság hosszasan tárgyalta az elöterjesztést. és egyhangúlag elfogadásra javasolta azt. A
bizottság tagjai egyértelműen állást foglaltak abban. hogy a jövőben Is segítik, támogatják a
testvérvárosi kapcsolatok formálását.
Dr. Seres István képviselő: Kérdése Mucsi András képviselőhöz, aki a testületben a
„legbefolyásosabb”: Magyarittabé, mennyire 100 %.osan magyar lakosok által lakta terület? Nem
számottevő ott a szerb lakosok száma?
Mucsi András képviselö. bizottsági elnök: Van egy szerb település, ahol csak szerbek laknak, ezt
hívják Szerbittabének. Magyarittabén szintén csak magyarok laknak, azonban vannak vegyes
házasságok, amelyek miatt szerbek is laknak a területen. Magyadttabé mellett román település
található. Ezek a nemzetiségek békességben élnek egymás mellett, nincsenek etnikai villongások.
Szerbiában 15-20 éve európai módon intézték az ügyeket. ahol nem a politikusok keltik az etnikai
feszültségeket, ahogyan Koszovóban vagy Boszniában. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy
civileket is be kell vonni a testvértelepülési kapcsolatokba. Gyergyószentmiklóssal 25 éve tart a
testvérvárosi kapcsolat, ezért azjól működik. A Magyarittabével való kapcsolat ellaposodott, ami
betudható annak is. hogy településvezető-váltás volt többször is. A polgármesternek és az
önkormányzatnak nem igazán van ott jogköre. A Magyarittabével való kapcsolatukat meg kellene
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tartalommal tölteni. A Belencéres néptáncegyüttes műszaki vezetője felajánlotta, hogy
kimennének néptáncot tanítani Magyarittabére, így a gyerekek és családok között kialakulhatna
egyfajta kapcsolat. Hegyközkovácsiba magánszemélyként többen kijárnak, dejó lenne, ha baráti
kapcsolatokat tudnának kialakítani az ott lakókkal. A protokolláris rendezvényeken részt kellene
venni.Véleménye szerint a testvérvárosi kapcsolat vonatkozásában el kellene indulni nyugat felé.
akár Németország. Ausztria irányába. Tudja azt. hogy dr. Seres István képviselő az Olaszországgal
való kapcsolattartást preferálná. Ezt azért nem tudja támogatni, mert Békésen nem sokan beszélnek
olaszul.

Dr. Seres István képviselő: Valóban az Olaszországgal való testvérvárosi kapcsolat felvételét
preferálja. Korábban szerette volna azt is, hogy Törökországga] vegyék fel a kapcsolatot
testvértelepülési kapcsolat tekintetében, azonban ott nehéz helyzet van most, így ezért ezt nem
erőlteti. Olaszországban kinézett egy Festői szépségű kisvárost Békés testvértelepülésének, ahol
sokan tudnak magyarul. Egy 20 ezer fős városban, mint Békés biztosan találnak olyanokat, akik
beszélnek olaszul. Beszterczei Pál hivatalosan is olasz tolmács. Az egyik rokona is
Olaszországban él. és rajta keresztül több társadalmi kapcsolata is van Valfabbrica, Montefalcone
és Assisi között. A Békésen megrendezésre kerülő Madzagfalvi napok után tartják az olaszok a
saját ..madzagfalvi napjukat”, amelyet reneszánsz napnak neveznek. Ez a rendezvény 3 napig tart,
amikor is az ott élők reneszánsz ruhákba beöltöznek. felvonulnak a településen és a várost három
részre osztva versenyeznek egymással. Erről részletesen beszélt az Oktatási. Kulturális és Sport
Bizottság ülésén. A békési tűzoltók által szervezett ülésen is jelen volt. ahol elmondta szintén,
hogy például az olasz tűzoltók ápolhatnának kapcsolatot a békési tüzohókkal. vagy íjászok az
Uászokkal. A nagynénje volt féde a valfabbricai íjász szövetség elnöke. Ossze lehetne hozni a két
csapatot, és az olasz üászokat például meg lehetne hívni a Madzagfalvi napokra is. Olaszországban
nagyon jó barátja még a területi rendőrparancsnok is. akit szintén össze lehetne hozni a békési
rendörkapitánnyal. Utána majd edöntik. hogy intézményi szinten akarják-e tartani és áponi a
kapcsolatot egymással vagy sem. Civil kapesolatokon keresztül építeni és ápolni lehetne a
testvérvárosi kapcsolatot.
Békés lengyel testvérvárosi kapcsolata sem régen alakult. Tisztában van azzal, hogy egy-egy
testvérvárosi kapcsolat fizikai és anyagi terhet is jelent a városra nézve. Fontosnak tartja azt, hogy
a város nyugat felé nyisson testvérvárosi kapcsolat tekintetében. Ha kínai testvérvárost akarnak,
azt sem azért indítványozzák, mert Békésen sokan tudnának kínaiul.
Barkász Sándor képviselő: Személyesen egyszer volt testvértelepülési rendezvényen, ahol
erőltetettnek érezte a kapcsolatot. Amikor a testvérvárosi települést meghívják például a
Madzagfalvi napokra, alig találnak valakit arra, hogy foglalkozzanak a vendégekkel. Amikor a
békésiek mentek Gyergyószentmiklósra. vagy más testvértelepülésre. akkor is Úgy érzékelték,
hogy terhükre vannak az ottaniaknak. Többen vannak a képviselő-testületben, akik munkahelyi
elfoglaltságuk miatt nehezen tudnak elmenni egy-egy testvén’árosba. pedig évente szükség lenne
rá a kapcsolattartás miatt. A vendégek 2-3 napot itt vannak és a hivatal dolgozói kísérgetik öket.
mert nekik muszáj foglalkozni velük. Véleménye szerint ajelenlegi testvérvárosi kapesolataikat is
nehéz fenntartani, ápolni, nem kellene még bővíteni is azt.. A jelenlegiek is terhet és költséget
jelentenek.
Izsó Gábor polgármester: A testvén’árosok delegációjában majdnem mindig személyesen is részt
vesz. Sok szakmai, baráti, iskolai, oktatási, sport és egyéb kapcsolat is teremtődött a testvérvárosi
kapcsolatokon keresztül, különösen Gyergyószentmiklós tekintetében. Nagyon sok civil
szervezet, család vesz részt ennek a kapcsolatnak az ápolásában, fenntartásában. Személyesen
sehol nem érezte, hogy a vendéglátás kényszeredett vagy terhes lenne. A lengyelek kifejezetten
szeretik, ha a békésiek mennek hozzájuk. A néptáncosok isjártak már kint Lengyelországba. Nem
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hiszi azt, hogy mindig a polgármesternek kellene mennie a testvérvárosi rendezvényekre. Szilézia
kicsit messzebb van, mint Hegyközkovácsi, de a lengyelek mentalitásukban nagyon hasonlítanak
a magyarokhoz. Szakmailag is közel állnak egymáshoz. Azokkal a településekkel, ahol békési
elszántazottak élnek, kötelességük tartani a kapcsolatot, hisz a szórványokban élő magyarságot
támogatni, erősíteni kell akár ajelenlétükkel is. Egyetért azzal, hogy iskoláknak, intézményeknek,
civil szervezeteknek kellene fenntartaniuk és ápolniuk a testvértelepülési kapcsolatokat. Mester
Péter olyan habitusú ember volt, aki sok energiát fektetett a kapcsolat ápolásába, fenntartásába.
Vannak más kapcsolatok is, például dr. Pálmai Tamás a Keresztény Ertelmiségiek Szövetségének
helyi vezetöje, akik mindenféle testvérvárosi kapcsolatok nélkül járnak a partiumi magyarsághoz.
A lakosságot kellene aktivizálni a testvértelepülési kapcsolatok építésére és ápolására.
Gyergyószentmiklós természeti szépsége miatt is érdekes és izgalmas lehet a lakosság számára.
Békés többi testvértelepülése alföldi településen található. ahol őszinte. jó magyar református
közösség van. A testvértelepülési kapcsolatokat nem érzi erőltetettnek, hiszen hívják a békésieket
szerepelni. Magyarittabén is többszörjelen voltak a kulturális napokon, amikor összegyűlik a falu
és legalább 300 fő vett részt a rendezvényen. Vendégül is látták őket, családoknál szállásolták el
a vidékieket.
Hegyközkovácsiban is mindig örömmel fogadják a békésieket. Ezeket a kapcsolatokat ápolni kell.
A bővítés nem lehet eröltetett. Fia lesz személyes kapcsolat, vagy egy olyan szál, ami Békéshez
köti a főszervezőt. akkor elképzelhető Új testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, ami lehet formális
is. Ilyenkor egy oklevéllel, egy karácsonyi, hÚsvéti képeslappal üdvözlik egymást. TÚl sok pénzbe
nem kerülnek ezek a kapcsolatok, mert az utakat pályázatból bonyolítják le, ahogyan a tavalyi
évben is történt. Ennek keretében nagyon sok békési gyerek el tudott utazni valamelyik
testvérvárosba, illetve a testvérvárosból is jöttek Békésre. Jelenleg is van egy pályázat beadva,
amelyen, ha nyernek, akkor az Augusztus 20-i ünnepségre meghívnák a gyergyói fÚvószenekart.
A másik két kis település szerényebb adottságokkal rendelkezik, ezért kell erősíteni a velük való
kapcsolatot. Ahogyan Mucsi András képviselő is elmondta, Hegyközkovácsiba is ki lehet vinni
gyerekeket és tanárokat néptáncot tanítani. Erre Mahovics Tamás ígéretet is tett az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság ülésén. Olaszországgal vagy Németországgal való kapcsolattartást át
kell gondolni. Ha látják a gyakorlati hasznát, akkor érdemes lépni. A gyerekeket ki lehet vinni
nyelvet tanulni, vagy az ottani kultúrával ismerkedni. Aztán vissza is lehet őket hívni Békésre
vendégségbe. Nyitni kell nyugat felé.
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a gyergyószentmiklósiak a testvérvárosok
kenyerével kapcsolatban keresték meg azzal. hogy szeretnék, ha Békésről valamelyik civil
szervezetet be tudnák vonni a programba. Erre partnert keresnek, és kérte a képviselőket, jelezzék,
ha van valami ötletük, javaslatuk.
Dr. Seres István képviselő: Békésszentandrás egyik testvértelepülése Kishegyes, ami Szerbiában
található. A faluba érkeztek idegenek, akik elmentek a katolikus temetőbe, ahol végig nézték a
sírokon lévő családi neveket. Ebből megállapították, hogy megegyeznek a két település
lakosságának családi nevei. Ezt követően keresték meg a Tanácsházát (akkor még ez volt a neve),
így elindult a két település közötti kapcsolat. A testvérvárosi kapcsolat keretében minden család
befogadott egy másik városból származó családot. Az anyai ági családjának évek óta van
Úgynevezett rokoncsaládja Kishegyesen. Például Ruzsa Magdi kislány korában mindig a
nagynénjénél lakott a csereüdülés keretében. Járt már Gyergyószentmiklóson testvérvárosi
delegációval, ahol a Kiskunmajsáról érkezőkkel együtt kaptak egy flatal hölgyet, hogy kísérje őket
a programokra és az ottlétük alatt segítse őket. Ok sem találkoztak a város polgármesterével, sem
alpolgármesterével folyamatosan. Amikor megérkeztek köszöntötték őket, és ennyi volt. Nem
érezte tehernek vagy erőltetettnek ezt a vendéglátást. Vannak a képviselő-testületben nagyon
elfoglalt emberek, mint Barkász Sándor képviselő is, akitől nem várható el, hogy testvérvárosi
delegációval sétálgasson a városban, de ő személyesen ráér erre és szívesen megteszi.
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(Barkász István képviselő elment

ci

képvLelő-Iestület üléséről. A jelenlévők létszáma: I O/ő,).

Mucsi András képviselő: Mester Péter halálát követően ellaposodott a Magyadttabével való
kapcsolat, amit meg kell erősíteni. A Ilegyközkovácsival való kapcsolat ápolását, működtetését is
Mester Péter kezdte el, azonban annak a felélesztését Saját maga végezte, saját költségén. Ezt a
jövőben sem Fogja abbahagyni. Forró László tiszteletes, aki egyben püspök helyettes is
Romániában, Úgy jött Békésre, mint akinek már voltak ismerősei a városban. A tiszteletes átjött
Békésre horgászni, amikor is egy család meghívta vacsorára. Ha a civil hálót ki tudják alakítani,
akkor nem lesz baj a testvértelepülési kapcsolatok ápolásával, fenntartásával. Elsősorban nem az
önkormányzatnak kell ezeket a kapcsolatokat ápolnia, fenntartania. Ki kell építeni egy olyan civil
hálót, hogy amikor a testvérvárosból vendégekjönnek, akkor legyenek olyanok, akik foglakoznak
velük.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A nemzetközi kapcsolatoknak ezeréves hagyományai vannak.
Uj megoldásokat kell keresni ezen a területen. A testvérvárosi kapcsolatoknak van ár-apálydagály jellege is, helyzettől, személyektől és körülményektől fiiggően. Egyetértenek abban, hogy
ezeket a kapcsolatokat ápolni kell az adott körülmények között.
Dr. Seres István képviselő figyelmét felhívta arra, hogy nem kellene mondani, hogy ki a
legbefolyásosabb képviselő. Közismert tényeket nem szoktak névvel ellátni, bár lehet, hogy a
képviselő arra gondolt, hogy Mucsi András képviselő a testvérvárosi kapcsolatok tekintetében a
legbefolyásosabb. Ez helyes is, mert ez a feladat rá van bízva, és nagyon lelkiismeretesen is végzi.
Izsó Gábor polgármester: A testvérvárosi kapcsolatokat társadalmasitani, intézményesíteni, a
baráti kapcsolatokat pedig szélesíteni kell. A képviselöknek a kovács szerepét kell betölteniük
ahhoz, hogy ajövőbenjól működjenek a testvérvárosi kapcsolatok.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató
elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szcn’azás előtt megállapította, hogy’ ci szavazásnáljelenlévő képviselők szúina: 10/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Ö,zkor,nányzata Képviselótestületének
61/2018. (II. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a testvértelepülési kapcsolattartásról, és
a 2017. évjelentős testvértelepülési eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
Napirend tár2va:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Szavazatszámláló
megválasztása

Bizottság

(SZSZB)

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

tagjainak

ás

póttagjainak

(1) beke;désJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Áder János Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők általános
választását 2018. április 8. napjára tűzte ki. A választási eljárásról szóló törvény értelmében a
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szavazatszámláló bizottság három tagját, és szükséges számban póttagokat a képviselö-testület az
országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően. de legkésöbb a szavazás
napja elötti huszadik napon választja meg. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz
indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjaira ás póttagjaira tett inditvánvhoz módosító javaslat
nem nyújtható be. a megválasztásukról a képviselő-testület egy szavazással dönt.
Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi ás Szociális Bizottság. és azt
tárgyalásra alkalmasnak találta.
Rácz Attila képviselő: Felhívta az elöterjesztést készítők figyelmét arra. hogy a 7. szavazókörben
az Anna kisbetüvel lett írva.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: A határozati javaslatban már helyesen van írva.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, igy szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás előtt nwgáflaputoua, hogy
-

ci

szcn’azc’,siiál jelen/évi képviselők száma: 10 Jő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület I O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viseló’-testületé,,ek
62/2018. t’IÍ. 28.) határozata

I.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. Év. 24.
(1) bekezdése alapján Békés városban a szavazatszámláló bizottság
tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Bagoly László
Balog Gábomé
Balogh Gézáné
Balogh Lászlóné
Bereczki Gábomé
Braun Mihály
Budai Olivér
Czinanó Róbert Béla
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna
Dr. Kocsis Imre Sándomé
Dr. Sas lstvánné
Durkó Zoltán Lászlóné
Füredi János lstvánné
Gulyás László
Gulyás László Zoltánné
Gyarmati Sándor
Florváthné Kőrös Anikó Erzsébet
Jákli János Ferencné
K. Szabóné Kocsor Anna
Kis-Kovács Károly lstvánné
Kiss Attiláné
Kovács László Gergely
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Kovácsné Gulyás Anikó
Köpe Lászlóné
Kulich László
Kupás Imréné
Lukács Eszter Mária
Mahovics Tamás
Megyeri Katalin Zsófia
Nagyné Hidvégi Mária
Okányi Réka
Pálfi Károly Mihály
Pocsai Márta
Puskásné Pásztor Ildikó
Püski Anita
Rácz Renáta
Somlyai Imre Miklós
Szabados Eva
Szalkai János
Szarnosné Kis Mária
Szekerczés Sándor
Szerencsiné Szabó Anna Zsuzsanna
Szeverényi Bamabás
Szűcs Lászlóné
Taró Sándor
Tőzsér Jánosné
Vég Gábor
Vig Gábomé
11. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. 24.
(1) bekezdése alapján Békés városban a szavazatszámláló bizottság
póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Baji Anikó Ilona
Czverencz Péter
Csikósné Nagy Lilla
Dobi István
Egri Tünde
Farkas László Sándomé
Farkasné Lólé Rita
Kalló Zsolt Béláné
Kopanyieza András
Nagy Csaba
Okányi Dóra
Sándor-Kerestély Ferenc
Simon Zoltán
Szász lstvánné
Varga Sándor László
Zsombok Istvánné
Felelős: Támok Lászlóné jegyző. az OEVI /HVI vezetője
Határidő:
2018. április 6.
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Napirend tárgya:

Önkormányzati tulajdonú Kft-ék létesítő okiratának módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. SZ

‘

(1) bekezdésJ,) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A BKSZ Kü, a BKSZ Plusz Nonprofit Kfl, valamint a Békés Fennent
Kfl 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet. Az alapítót megillető jogköröket
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, ezért a létesítő okiratokban történő
változásokról, módosításokról a Képviselő-testület dönt. Az ügyvezetői feladatokat mind a három
kü-ben Váczi Julianna látja el, akinek állandó lakcíme megváltozott. Az előterjesztést
megtárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság és az egyszemélyes
társaság alapítói jogait gyakorló Képviselő-testületnek a kiegészítés szerinti határozati javaslat
elfogadását javasolja. Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről különkülön szavaz a képviselő-testület.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta az I-es határozati javaslatot.
Szavazás elől! megállapította, hogy a szcn’azásncU /elenlévő képviselők száma: 10 Jő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
63/2018. (1!. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Váczi Jidianna
Szolgáltató KR ‘cégjegyzékszám:04-09-01]822,) létesítő okiratát
ügyvezető lakehnének megváltozása okán módosítja. Az ügyvezető új lakóhelye 5630
Békés, Drága utca 12.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a létesítő okirat aláírására és a
szükségessé váló jognyilatkozatok megtételére.
-

-

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgánTiester: Szavazásra bocsátotta a II-es határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapította, hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10./ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2018. (II. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BKSZ Plusz Nonprofit Kft
(cégjegvzékszám:04-0-00 1834,.) létesítő okiratát Váci ‚Jnlianna ügyvezető lakeímének
megváltozása okán módosítja. Az ügyvezető új lakóhelye 5630 Békés, Drága utca 12.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a létesítő okirat aláírására és a
szükségessé váló jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgántester
-

-
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Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a Ill-as határozati javaslatot.
S:cn’c,:ás elől! nzegóflapíwiía, hogi
-

ci

szcivcccsizól jelenlévő képviselők vnnzci: lOfő

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán vzata Képviselő-testületének
65/2018. UL 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Feniient Kft (cégjegvzékszám:
04-09-008036,.) létesitő okiratát Váczi Julianna ügyvezető lakeímének megváltozása okán
módosítja. Az ügyvezető új lakóhelye 5630 Békés, Drága utca 12.
-

-

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a létesitö okirat aláírására és a
szükségessé váló jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelös:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Tár2v:lnterpelláeiós válasz. interpellációk, bejelentések
Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőköiwvlzöz

(íZ

Mötv. 52.

(1) bekezdésJ,) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Pásztor János képviselöhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?
Pásztor János képviselő: Az interpellációjára adott válaszok közül az 5., 9. és 10. pontban
foglaltakat nem fogadja el.
Izsó Gábor polgármester: Kérte a képviselő-testületet szavazzon arról, hogy a Pásztor János
képviselő interpellációjára adott válaszok közül az 5., 9. és 10. pontban foglaltakat elfogadja-e.
Táry:Szavazás Pásztor János képviselö interpellációjára adott válasz 5. pontjáról
Izsó Gábor polgármester: Kérte a képviselő-testületet szavazzon arról, hogy az 5. pontban
szereplő kérdésre adott írásbeli választ elfogadja-e?
SmvcizcEv elő/i niegciUapiíoíía. hogy ci szc,vccáv;i61 jelenlévő képviselők s:óimz:
-

iojö:

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és I tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkonnányzata Képviselő-testületének
66/2018. (1!. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztor János képviselő interpellációjára
adott válasz 5. pontjában foglaltakat elfogadja.
Izsó Gábor polgármester
Felelős:
azonnal
Fiatáridő:
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Táruv:Szavazás Pásztor János képviselő interpellációjára adott válasz 9. pontjáról
Izsó Gábor polgármester: Kérte a képviselő-testületet szavazzon arról, hogy a 9. pontban szereplő
kérdésre adott írásbeli választ elfogadja-e?

Szavazás elől! niegcillapüoí!a, hagy a szava:ásmU jelenlévő képviselők snhna: lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal. I tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkonnán yzata Képviselő-testületének
6 7/2018. (II. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztor János képviselő interpellációjára
adott válasz 9. pontjában foglaltakat nem Fogadja el.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot. hogy a 9. pontban foglaltakat tárgyalja
meg és álláspontját ezt követöen terjessze a képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

Tár2v:Szavazás Pásztor János képviselő interpellációjára adott válasz 10. pontjáról
Izsó Gábor polgármester: Kérte a képviselő-testületet szavazzon arról, hogy a 10. pontban
szereplő kérdésre adott írásbeli választ elfogadja-e?

Szuvc,zs elől! nwgállapűoucz. hogy ci szavazásnál jelenlév képviselők száma: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselótestü1etének
68/2 018. Í. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztor János képviselö interpellációjára
adott válasz 10. pontjában foglaltakat elfogadja.
Felelős:
Izsó Gábor polgántester
Határidő:
azonnal

Izsó Gábor polgármester: A képviselö-testület nyilvános ülését 17 óra 14 perckor befejezettnek
nyilvánította. és zárt ülést rendelt el. amelyről külön jegvzökönvv készült. Amennyiben a
képviselők közül bárki interpellációval kíván élni. arra a zárt ülést követően lesz lehetőség.
K.m.f.

Izsó Gábor
polgármester

dr. Kiss Mihály
aljegyző
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