
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 1. napján
megtartott nyilvános üléséró7

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

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Pásztor János, Dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor,
Deákné Domonkos Julianna. Balázs László. Rácz Attila. Dr. Gosztolya Ferenc és
Dr. Seres István képviselők.

kazoltan volt távol: Mucsi András és Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő.

Tanácskozás! loggal vett részt:
Kálmán Tibor alpolgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Gál András osztályvezető
Váczi Julianna ügyvezető
Fehér Vilmosné, a Német Nemzetiségi Onkormányzat elnöke
Szojka Petronella, Román Nemzetiségi Onkormányzat képviseletében
Feledi János. Szlovák Nemzetiségi Onkormányzat elnöke
Kovács András civil koordinátor
Túri Andrea megbízott igazgató
Gurkáné Kiss Mónika, Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
képviseletében
Papp Gábor, Békés Megyei Hírlap

Az ülés kezdésé,,ek időpontja: 15.40 h

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította. hogy a képviselő-testület
határozatképes. mert 11 főből 9 föjelen van. Így a nyilvános ülést megnyitotta. Kérte a képviselő
testület ülésén megjelenteket. hogy a napirend elfogadása elött dr. Rácz László főorvosra, volt
képviselő-társukra egy perces néma felállással emlékezzenek meg.

EGY PER CES NÉMA FELA’LLÁS

Izsó Gábor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2018. Január 16. napjától dr.
Kiss Mihály lett kinevezve Békés város aljegyzőjének. valamint 2018. február I. napjától dr.
Tőkés Judit látja cl ajogászi feladatokat. Köszöntötte mindkettőjüket, és jó munkát kívánt nekik.
Balázs László képviselő ügyrendi kérdésben szót kért.

Balázs László képviselő: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a testületi ülés előtt az
Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság soron kívüli ülést tartott, amely
keretében megállapította. hogy minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát, így gyakorolhatják
képviselői jogaikat.



Tárv:Napirendi pontok módosítása

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok elfogadásával
folytassa munkáját. A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegye le
napirendjéről a meghívóban IS-as sorszámmal szereplő, a „Békési KommunáIisé Szolgáltató
KR kérelme tárgyú előterjesztést. A bizottság javaslatával egyetért, így azt szavazásra bocsá(otta.

Szavazás e/ő;! nwgál/apiioua. hog; a szavazásnál jelenlévő képviselők szátiza: 9/ő.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. q’H. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi napirendi pontjáról a meghívóban
18. sorszámmal szereplő. a ..Békési Kommunális és Szolgáltató K. kérelme” tárgyú
előterjesztést.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Táry:Napirend elfogadása

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat a fent
elfogadott módosításnak megfelelően.

Szavazás előtt ‚negállapüoua. hogy a szavazásnál jelenlévő képvtvelők száma: 9/ő.

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testúletének
2/2018. II. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. Február L napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

I. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről. énekezletekről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Tárnok Lászlóné jegyző
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4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

6. Tájékoztató aNemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi működéséről
Előterlesz/ő Izsó Gábor polgármester

7. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

8. Békés Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

9. Egyes önkormányzati rendeletek - közigazgatási rendtadásról szóló 2016. évi CL.
törvény hatálybalépésével összefüggő - módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

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

11. Archiválási Szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

12. A polgármester előző évben igénybe vett szabadságának megállapítása és a 2018. évi
szabadság ütemtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

13. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

14. Zártkerti proramra (ZP-1-2017) benyújtott pályázat jóváhagyása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

15. „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz csatlakozás
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

16. A Széchenyi tér 15. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

17. Városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

18. Békési Horgász Egyesület kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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19. Országgyűlési Egyéni \Tálasztókerületi Választási Bizottság (OEVB) tagjainak
megválasztása
Előterjesztő: Tárnok Lászlóné jegyző

20. Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Zárt ülés:

21. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előter/eszlő: Izsó Gábor polgármester

22. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesziő: Izsó Gábor polgármester

23. Lakásesere kérelrnek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

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

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’köm’vhöz az Möh’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdése: uz előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat? Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így
szavazásra bocsátotta az elöerjesztés elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás előtt megáUapítotía, ho a szavazásnál jelenlévő képviselők szúitia: 9/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormán vzata Képviselő-testületének
3/2018. (1!. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .Jájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt eseményekről, értekezletekről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárva: Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönvvl:öz az Möh’. 52j (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat? Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadására vonatkozó javaslatot.

4



Szcnazós elől! megcUlap[totta. ho.’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselótestületének
4/2018. (1!. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató az előző testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidö: értelem szerint

NaDircnd tárva: Tájékoztató Békés Város Képviselő-testűletének a fontosabb jogszabályi
változásokról

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

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat? Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így
szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás elől! megállapüotia. ho’ ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma.’ 9/5’.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselótestületének
5/2018. (II. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete a ..Tájékoztató Békés Város Képviselő-
testületének a Fontosabb jogszabályi változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárEva: Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

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

Izsó Gábor polgármester: Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
módosító javaslat? Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta az
előterjesztés elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő.



- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormán ;‘zata Képviselő-testületének
6/2018. H. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárEva: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Írásos előterjesztés csatolva a jegvzó’könyvhöz az M/ki’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat? Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás elől! megállapííozía. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő.

- MegáHapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
7/2018. (II. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárva: Tájékoztató aNemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi működéséről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az M/ki’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent nemzetiségi önkormányzatok elnőkeit,
képviselőit, akik elkészítették a 2017. évi működésről szóló tájékoztatókat, amelyek az
előterjesztés mellékletét képezik. A testület ülésén jelen van Fehér Vilmosné, a Békési Német
Nemzetiségi Onkomiányzat elnöke, Szojka Petronella, a Békési Román Nemzetiségi
Onkormányzat elnöke, valamint Feledi János. a Békési Szlovák Nemzetiségi Onkormányzat
elnöke. A képviselő-testület ülésén nem jelent meg Asós Tibor, a Békési Roma Nemzetiségi
Onkormány7at elnöke.

Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Mindkét bizottság a Roma nemzetiségi önkormányzat
tájékoztatóját fenntartásokkal fogadta el. ezért kérte. hogy a kiegészítésként kiküldött határozati
javaslatokat Fogadja el a képviselő-testület.
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A kiegészítés is négy határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a képviselő-testület külön-külön
szavaz majd.
Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?

Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a polgármester által elmondottak szerint javasolja
elfogadni a határozati javaslatokat.

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat
tájékoztatójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

Szavazás előit niegállapítotia, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. UI. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési Német Nemzetiségi
Onkormányzat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat
tájékoztatójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

Szavazás elő/i megállapitolia, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 9fő.

- Megáflapitotta. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormán ;‘zata Képviselő-testületének
9/2018. UI. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési Román Nemzetiségi
Onkormányzat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
tájékoztatójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

Szavazás előu megáUapüoua. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. ilL 01.) határo;ata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési Szlovák Nemzetiségi
Onkormányzat 2017. évi müködéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
tájékoztatójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot a kiegészítésben foglaltak szerint.

Szuvonis előtt ;negallapitwtci. howű ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő,

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (‘11. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete a Békési Roma Nemzetiségi
Onkormányzat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót - az Ugyrendi. Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság, továbbá az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
ülésén elhangzott fenntartásokkal - tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mön’. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

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

Izsó Gábor polgármester: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében
a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött, a feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat
minden év január3l. napjáig felül kell vizsgálni.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. valamint az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottság és az előterjesztést szerint javasolják elfogadni a határozati javaslatot.
Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat? Kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban
foglaltakat.

Szavazc’Lv elő/i nwgállapítot/a, ho’ a szavazásnál jelenlévő képvLvelők száma: 9fő.
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkor,mjnvzata Képviselő-testületének
12/2018. IL 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdése alapján a Békési Német Nemzetiségi
Onkormányzattal, a Békési Roma Nemzetiségi Onkonnányzattal, a Békési Román
Nemzetiségi Onkormányzattal és a Békési Szlovák Nemzetiségi Onkormányzattal kötött
együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza polgármesterét a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési
megállapodások aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Békés Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása

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

Balázs László képviselő. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
és a2t egyhangúlag etfogadásrajavasolja a képviselő-testületnek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő. bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság is megtárgyaha a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet, és azt egyhangúlag
el fogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Izsó Gábor polgármester: A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása a vonatkozó
törvények, kormányrendeletek, valamint a 2018. évi költségvetést érintő képviselő-testületi
döntések és vonatkozó önkormányzati rendeletek figyelembe vételével készült el. A költségvetési
tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként. bevételi és kiadási
előirányzat-csoportonként, amelyeket ajogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelezően
ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben,
határozatokban vállalt. Az előterjesztésben elkészített rendelet-tervezet előzetes egyeztetése az
intézményvezetőkkel megtörtént, arról intézményenként jegyzőkönyv készült.

Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta. és változtatás nélkül javasolják elfogadásra a
rendelet-tervezetet.

Kérdése: az elöterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat? Kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletének elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szcn’cizáv elő/t nwgóUczpí;oria, hogy a swvazcsnál jelenlévő képviselők száitia: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (11. 02.)

önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés D
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel 85.800.000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás 62.784.000 Ft,
e) működési célú átvett pénzeszköz 431.455.000 Ft,

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógvfürdő költségvetési szerv
működési kiadásait a következök szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 3 19.618.000 Ft,
b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 62.760.000 Ft,
e) dologi kiadások 194.161.000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete 104 Fő

2. (1) A Képviselő-testűlet a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek 42.800.000 Ft,
b) irányító szen’től kapott támogatás 69.318.695 Ft
c) maradvány igénybevétele 5 70.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 50.298.695 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 10.698.000 Ft,
c) dologi kiadások 51.692.000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete 17 fő.

3. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv
működési bevételeit a következök szerint határozza meg:
a) működési bevételek 1.450.000 Ft,
b) irányító szervtöl kapott támogatás 18.968.000 Ft
c) maradvány igénybevétele 1.185.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési
kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 13.363.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó 2.533.000 Ft,
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c) dologi kiadások 5.707.000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete 7 fő.

4. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Pűski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek I 585 000 Ft,
b) irányító szervtöl kapott támogatás 3 1.017.000 Ft,
c) maradvány igénybevétele 626.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési
kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 22.297.000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hezzájárulási 4.231.000 Ft,
adó
c) dologi kiadások 6.700.000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete 8 fő.

5. (1)A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési
bevételeit a következök szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek 129.343.000 Ft,
b) Irányító szen’től kapott támogatás 4 15.093.000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele 2 .000.000 FL

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a
következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 253.456.000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 59.418.000 Ft,

adó
c) dologi kiadások 233.562.000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete 72 fő

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők
illetményalapját 2018. február 1. napjától 50.000,- Ft-ban azaz ötvenezer forintban határozza meg.

6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit
a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek 156.578.451 Ft,
b) közhatalmi bevételek 576.988.000 Ft,
c) államtól kapott támogatás 1.236.512.540 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 343.649.455 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 158.691.782 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit
a következök szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 25.573.000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 106.714.000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztési célra 1.287.742.651 Ft.
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(3)A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a
következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 288.265.000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 36.555.000 Ft,

adó
c) dologi kiadások 356.292.240 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 119.700.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 852.727.000 Ft.
fl müködési célú tartalékok 124.425171 Ft.
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli 45.458.541 Ft.

megelölegezés)

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi Jogi személy felhalmozási kiadásait
a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások 160.759.000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások 32.900.000 Ft,
c) fejlesztési céLú tartalékok 1.278.187.232 Ft.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett
létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók 9 fő,
b) közfoglalkoztatottak 211 fő.

7.* A Képviselő-testület Békés város 2018. évi működési költségvetését a következők szerint
hagyja jóvá:

a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek 417.556.451 Ft,
ab) közhatalmi bevételek 576.988.000 Ft,
ac) kapott támogatás 1.236.512.540 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök 775.104.455 Ft,

b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások 947.297.695 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális honájárulási adó 176.195.000 Ft,
bc) dologi kiadások 848.114.240 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 119.700.000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások 856.227.000 Ft,
bf) működési célú tartalékok 124.425.171 Ft,
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli 45.458.541 Ft.

megelőlegezés)

c) a működési költségvetés hiánya 111.256.201,- Ft,

d) a működési célú maradvánv igénybevétele a hiány belső finanszírozására 163.072.782.-
Ft

8. * A Képviselő-testület Békés város 2018. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint
hagyja jóvá:
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a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 25.573.000 Ft,
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 106.714.000 Ft,

b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások 160.759.000 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások 32.900.000 Ft,
be) fehalmozási célú tartalékok 1.278.187.232 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.339.559.232,- Ft,
d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának

belső t5nanszírozására 1.287.742.651,- Ft.
e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának

belső ünanszírozására 51.816.581, Ft.

9. A Képviselő-testület Békés város 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak
főösszegét 4.589.263.879,- Ft-ban állapítja meg.

10. Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet
tartalmazza.

11. A kiemelt kiadási előiránvzarok intézménvenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

12. A Képviselő-testület Békés város 2018. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.

13. A Képviselő-testület Békés Város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet
szerint hagyja jóvá.

14. A Képviselő-testület Békés Város tartalék elöirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint
állapítja meg.

15.* A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a
közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

16. A Képviselő-testület a 2018. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet
szerint hagyja jóvá.

17. A KépviseLö-testület Békés városa kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak
előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.

18. A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9.
melléklet szerint hagyja jóvá.

19. A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási
ütemten’ét a 0. melléklet szerint állapítja meg.

20. A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási
ütemtenét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

21. Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12.
melléklet tartalmazza

22. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és
forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető
ügyletek finanszírozása középtávú tervét a 14. melléklet tartalmazza.
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24. * A Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások
fLnanszirozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

25. * Békés város 2018. évi költségvetése nem tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 24. (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket

26. (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra. teljesitményösztönzésre kifizethető összeget az
eredeti rendszeres személyi juttatások elöirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg,
amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapjáii Fizetett jutalékok. Az
intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra. ha a kifizetésre
bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógfürdö társadalombiztosítási forrásból finanszírozott
és teljesitményösztönzésre fordított személyi kiflzetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben
meghatározott kifizetési korlátot.
(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

27. A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

28. A Képviselő-testület a 18/1997. (VIlI.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot
működtet.

29. A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának
folyósítása havonta a Finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk
1/12-ed részének megfelelően történik.

30. (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós
anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület
felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós
kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem
biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven
belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a
Képviselő-testület ad felhatalma2ást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2017. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselö-testület a zárszámadás
elfogadásakor dönt.

31. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője
köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2018 évi
költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl.
kivéve azt az esetet. ha túlteljesitésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

32. * Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői
költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A
személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével nővelhetök és csak abban
az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik
szükségessé.

33. (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és
előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft
értékhatádg, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft
értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a
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tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a
képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester a következő Soros ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni az
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi Jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain
belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy
jogosult.

34. A tárgévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos flzetöképesség biztosítása céljából
— a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerzödés rendelkezései
alapján — a pénzügyi szükségletekhez igazodva 00.000.000,- Ft folyószárnlahitel áll
rendelkezésre 2018. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft
folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és
fenntartása érdekében.

35. * A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között
keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze cl.

36. A rendelet hatálya kiteded az Önkormányzatra ás az általa irányított költségvetési szervekre

37. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 40!20l7 (Xli. 01.) önkormányzati
rendelete.

Békés, 2018. január 24.

Izsó Gábor sk. Támok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. február 2-án

Támok Lászlóné sk.
jegyző

Napirend tárya: Egyes önkormányzati rendeletek - közigazgatási rendtadásról szóló 2016.
évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő - módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mön’. 52.,’ (‘1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: 208. évjanuár hó 1. napján lépett hatályba az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr..) amellyel egy idöben hatályát
vesztette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), A Ket. helyét ás szerepét tehát január I. napjától az Akr.
vette át. Fenti jogszabálywáltozások miatt felül kellett vizsgálni az önkormányzati rendeleteket,
amelynek következtében az előterjesztés mellékletét képező rendeletek módosítása vált
szükségessé. Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság, ás a rendelet-tervezeteket ügyrendi vitára alkalmasnak tartotta.
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A képviselő-testületnek a Fenti három rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezetről kell
szavaznia. A három rendelet-tervezetről a képviselő-testület külön szavaz.
Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat? Kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazásra bocsátotta az I. számú rendelet-tervezetet.

Szcnazds előtt ‚negállapitoua. hogy a szavazcEvnál /clenlévő képviselők szánta: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTULETE

2/2018. (II. 02.)
önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
11/20 12. (III. 30.) önkormányzati rendelet

módosításá ról

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a gyermekek védelméről és a gvámügvi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. * (2) bekezdésében, a 29. * (l)—(2)-(3)
bekezdésében, a 131. * (1) bekezdésében. a 137. (1) bekezdésében. a 148. * (5) bekezdésében
és a 162. (5) bekezdésében kapott Felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeh el:

1. * Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 11/2012. (III. 30.) önkomiánvzati rendeletének 4. -a helyébe a köveÉkező rendelkezés lép:

1. Az e rendek! keretében nyújtott ellátásokra való Jogosultság, valamint aJogosulta! érintő
Jog és kötelezettség megállapítására és megszüntetésére az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi cL. tön’énv rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2018. január 23.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. február hó 2. napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a 11. számú rendelet-tervezetet.

Szavazás előtt megállapítona. hogy a szcna:ásnálJelenlévő képviselők száma: 9111.
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2018. (II. 02.)
önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Szóló

20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2W L évi CLXXXIX. törvényl43. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében,
valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában ás a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól. és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiröl szóló 20/2013. (VIII. 30.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. * (2) bekezdésének helyébe a
következő rendelkezés lép:

(2) E rendelet alkalnzazcLváha,; ci korlátozott eselekTőképességgel bíró szenzéli is rendelkezik eljárási
képességgel az általános közigazgatási rendrartásról szóló 2016. évi CL. tön’ény (ci továbbiakban:
Akr.) szabályai szerb;!.

2. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
6. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben a

közigazgatási szankciók-ró! szóló tön’énvben meghatározott jogkövetkezniénvek (közigazgatási
szankciók,) alkalmazhatóak a tön’énvben meghatározott eljárásrendben.
(2) A közigazgatási bírság fktvő határa százötvenezer Tenni lehet.
(3) Törvény és jelen rendelet keretei között a közterület-felügyelő ötvenezer fbrintig icijeclő
helyszíni bírságot szabhat ki.
(4) A közigazgatási bírságot, a hehwzini bírságot ci bírság kLcabását követő 30 napon belül kell
az Onkormányzat pénztárába befizetni, vagy banki átutalással az Onkormánvzat 11998707-
04606811-00000000 számú pénzforgalmi számlájára átutalni.”

3. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
8. A kiszabásra kerülő közigazgatási. vagy helyszíni bírság mértékének megállapításánál a

közigazgatási szankciókról szóló törvényben meghatározott szempontok mellett figyelembe kell
Venni

a) ci közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát ás a Te/róhatóság
mértékét, valamint

b,) az érintett vagyoni helyzetét ás jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megáflapidatóak.”
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4. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatá’yba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2018. január 23.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. február hó 2. napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a III. számú rendelet-tervezetet.

Szavazás e/öt; nzegállapíiwía. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen. egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2018. (II. 02.)
önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
24/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testWete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXI V.
törvény 12. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk
(l)bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai
nyitvatartási rendjéről szóló 24/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Rendelet) 2. * (2) bekezdése helyébe a köverkezö rendelkezés lép:
‚(2) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendiartásrólszóló 2016. évi CL. törvény

rendelkezései az irányadóak.’

2. Hatályát veszti a Rendelet 5. (2) bekezdése.

3. * E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2018. január 23.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. február hó 2. napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző



Napirend tár2va: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakositott ellátások térítési dijáról
szóló 6/2015. (II. 27.) őr. módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A megvásárolt 560 mázsa
szénből jelentős mennyiség megmaradt, így javasolta a képviselő-testületnek, hogy módosítsa a
természetbeni juttatásra vonatkozó kérelmek előterjesztési határidejét a korábbi rendeletben
meghatározott feltételek (jogosultsági feltételek) változatlanul hagyása mellett. Eszerint a
kérelmeket 2018. február 23. napjáig lehet előterjeszteni a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Kőzpontnál.
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság. és a
rendelet-tervezetet űgyrendi vitára alkalmasnak tartotta.
Kérdése: az elöterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: A széntámogatás osztásának első fordulója rendben zajlott le,
a szervezők és a támogatásért érkezők is fegyelmezetten viselkedtek. Pozitívnak értékeli ezt a
megmozdulást, és örül annak, hogy az igénylés határidejét meg lehet hosszabbítani, hisz a
városban többen is jelezték, hogy rövid volt a határidö. ezért nem tudták igénybe venni a
támogatást, de a határidő hosszabbítása lehetővé teszi részükre is. hogy igényeljék azt.
Megköszönte a polgármesteri hivatal és a családsegítő szolgálat munkatársainak a munkáját, akik
részt vettek ebben a megmozdulásban.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a rendelet-tervezetet.

S:civccós e/ön nwgáUupíioua. ho ci s:cn’azósná/ jelenlévő képi’Lelők száma: 9Jő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2018. (II. 02.)
önkormányzati rendelete

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

ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi I II. törvény 26. *-ában, a 32. (3) bekezdésében. a 132. (4) bekezdés
d) és g) pontjaiban, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1)
bekezdésének Sa. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról ás a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 50/A. *
(4) bekezdésében a „2018. január 12.” szövegrész helyébe a „2018. Február 23.” szöveg lép:
2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2018. január 25

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. február hó 2. napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Napirend tárya: Archiválási Szabályzat jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. ‘fl bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: 2018. január I. napjától a Kormány létrehozta az úgynevezett
Kormányzati Adattrezort. amelynek müködésével kapcsolatban több kötelezettség terheli az
önkormányzatokat. Ezeket a kötelezettségeket az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt
ügyrendi vitára alkalmasnak találta.

Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?
Megállapította, hogy kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.

S:avc,:ús előtt megállapította. hogL a szavccc’Lvnál jelenlévő képviselők száma: 9f6.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéyviselátestületének
13/2018. ŰJ. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja Békés Város O,,kornjá,,yzata Arcijiválási s:abálvzatát, ás
Felhatalmazza polgármesterét a jóváhagyó záradék aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: A polgármester előző évben igénybe vett szabadságának megállapítása és a
2018. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az M/ki’. 524 (1) bekezdés]) pontja alapján.
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Izsó Gábor polgármester: Ez egy kötelezető elöterjesztés. Bejelentette érintettségét, és kérte a
képviselő-testületet, szavazzon arról, hogy kizárja-e a szavazásból vagy sem. Kérte, hogy aki
szeretné kizárni a szavazásból, az igennel, aki nem szeretné kizárni, az pedig nemmel szavazzon.
Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő-testület a polgármestert Jelen
napirendi pont szavazásából kizárja.

Szavazás elől! nwgállapűoíía. ho’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő

- Megállapította. hogy a képvisetö-testület I igen, 7 nem szavazattal, I tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
14/20 18. (‘II. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester előző évben igénybe
vett szabadságának megállapítása ás a 2018. évi szabadság ütemten’ének jóváhagyása”
tárgyú előterjesztés szavazásából Izsó Gábor polgármestert nem zárja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Hivatalon belül is többen nem tudják kivenni a szabadságukat az adott
évben. Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,
és az előterjesztést ügyrendi vitára alkalmasnak találta. Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt,
Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. UI. 01.) határo;ata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Izsó Gábor
polgármester 2017. évben összesen 8 munkanap szabadságot vett igénybe, aki nem vett
szabadságának mértéke 3 munkanap.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester 2W 8. évi
szabadságának ütemezését (70 munkanap) az előterjesztés 1. melléklete szerint elíbgadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend táriya: Iskolai körzethatárok véleményezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Möw. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala a
nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel összhangban minden év február végéig köteles
meghatározni az egyes állami fenntartású általános iskolák felvételi körzetét, amelyhez a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI
rendelet alapján az önkormányzat véeményét kérte a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola és
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Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatáraira. illetve a pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény működési körzetére vonatkozóan. Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés. észrevétel, módosító Javaslat?

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

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

Szavazás elüt! negállapiroua. hoi ci szavazásnál /i’lenlévő képviselők száma: 9/ő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormán i’zata Képviselő-testületének
16/2018. (II. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 24. * (la) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárwa úgy dönt, hogy az
előterjesztés melléklete szerint

a) a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi
körzethatáraira. valamint

b) a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézményének működési
területére

vonatkozó ten’ezetrel egyetért, és aszerint Javasolja a felvételi kőrzethatárok. illetve a
működési terület meghatározását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. hogy döntéséről a megyeszékhely szerinti
járási hivatalt tájékoztassa.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Zártkerti programra (ZP-l-2017) benyújtott pályázat jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva űz jegyzőkönyvliöz az Mötv. 5Z’ (1) bekezdés],) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A pályázat keretében legfeljebb 10 millió forint támogatás igényelhető,
amelyhez saját forrás biztosítása nem szükséges.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és az ülésen elhangzottaknak megfelelően
kiküldésre került mindenkinek az előterjesztés kiegészítése, amelyben a pályázati összeg nem
változott, csak a cél került módosításra. A Pénzügyi Bizottság a kiegészítés szerint javasolja a
határozati javaslatok elfogadását.
Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?
Megállapította, hogy kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra bocsátotta a
kiegészítés szerinti határozati javaslatot.
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Szcn’azás előtt tnegállnpította. hogy a szavazásnál jdenlévő képviselők szánta: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéyvisdő-testületének
17/2018. J. ÜL) határozata

1) Békés Város Önkormányzata a Földművelésügyi Minisztérium ZP-1-2017
kódszám alatt megjelentetett ..a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő. infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására”
benyújtott pályázatot az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A pályázat célja
a) kűlterületen elhelyezkedő zártkertek. kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út,

földút, valamint az útszakaszboz kapcsolódó csapadékviz elvezetését biztosító (nyílt,
felszíni) csatomahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és
eszközbeszerzés), bruttó 8.058.150,-Ft költségben,

b) területrendezés. gyümőlesfatelepités bruttó 1.941.830,-Ft költségben.

A pályázati összköltség bruttó 9.999.980,-Ft, az igényelt támogatás mértéke 100%, bruttó
9.999.980,-Ft. a saját erő mértéke 0%.

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a zártkeni besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő. infrastrukturális
hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat vonatkozásában, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a Békés Város
Onkormány7ata Közbeszerzési Szabály7atának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon,
szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben
megállapodjon, az Ünkormányzat képviseletében aláídon, valamint a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
pályázati dokumentációja összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósitási
dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja
ki.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz
csatlakozás

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

Izsó Gábor polgármester: A Megyei Jogú Városok Szövetsége január 12-én konferenciát
szervezett Budapesten annak érdekében. hogy a hazai települések vezetőivel közösen lépjenek fel
a falvaikat és városaikat veszélyeztető Felső korlát nélküli betelepítési kvóta és a Soros-szervezetek
ellen. Kérte a képviselő-testületet, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz, hozzanak határozatot annak
érdekében, hogy gyermekeik és unokáik továbbra is biztonságos országban nőhessenek fel.
Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi ás Szociális Bizottság ás azt
ügyrendi tárgyalásra a’kalmasnak tartotta.
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Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés. észrevétel, módosító javaslat?

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Azért nem szavazta meg a napirendi pontokat, mert Jelen
előtedesztést a képviselő-testületnek nem lenne szabad tárgyalnia ebben a formában. Tudta, hogy
nincs esély arra, hogy ne tárgyalják meg, illetve ne szavazzák meg.
A település sorsáért, a városért. az országért és az unokáikért felelősséget érez saját maga is,
azonban nem ért egyet azzal, hogy olyan határozati javaslatot fogudjanak el, amely szerint a
testület nem ért egyet, hogy a településen bevándorlás-szervező iroda működjön. Ki akar Békésen
bevándorlás-szervező irodát működtetni. és pontosan a Soros-terv érdekében? Véleménye szerint
nincs ilyen, ezért a határozati javaslata semmiről szól. Az, hogy a Soros-terv és Soros szervezetek
a bevándorlás kapcsán léteznek-e egyáltalán, van-e ilyen vagy nincs, mi van a Soros-tervben vagy
mi nincs, önkormányzati képviselőként nem dolga tudni, sem ezzel foglalkozni. A közelgő
választás előtt, egy választási szempontból érzékeny, központilag szervezett és kezdeményezett
akció keretében nem szabad ilyen kérdés tárgyalásában részt vennie, sem vagy ebben a kérdésben
szavaznia. Az elöterjesztővel semmi problémája nincs. azonban a Fent elmondott véleménye miatt.
az előterjesztés szavazásában nem kíván részt venni.

Dr. Seres István képviselő: Korábban tagja volt a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak, és
jobboldali érzelmű emberként sok mindennel egyetért, azonban a nagyobbik lánya mongo, igy
nem szavazza meg az előterjesztést. amiért mindenkitől elnézést kér. Ha végiggondolják ezt a
helyzetet, akkora lánya is bevándorlónak minősül. igy nem tudja idehozni a családját Mongóliából
Magyarországra. Nem ért egyet a migráns politikával és Soros György akcióival sem, mégsem
szavazza meg az előterjesztést.

Izsó Gábor po’gármester: Az elöterjesztés. illetve a határozati javaslat efogadásáva igyekeznek
elejét venni annak, ami Békést egyelőre nem érinti közvetlenül. és időben fel tudjanak készülni
arra, hogy úgy őrizzék meg az országot, ahogy kapták és azokat engedjék be, akiket saját maguk
szeretnének. Ehhez minden embernek, közösségnek joga van. Azért kéri a képviselőket, hogy
támogassák a határozati javaslatot, mert szervezett akcióról van szó, ami nemcsak Magyarországot
érinti, hiszen Közép-Európában nagyon sok állam egyetért a betelepítés ellenzéssel valamilyen
szinten. Egészen más a történelmi háttere Közép-Európának, mint Nyugat-Európának, ahol a
lakosok fele gyarmatokról behurcolt rabszolga utódokból tevődik össze. Más népesedési politikát
akar folytatni a magyar kormány, amiben meg kell erősíteni. Az előterjesztés is erről szól, és nem
arról, hogy idegeneket egyáltalán nem akarnak befogadni az országba, vagy a városba, hanem egy
szervezett betelepítés ellen kívánnak fellépni. Kérte, hogy támogassák a kormány ezen irányú
törekvéseit,

Ráez Attila képviselö: A képviselőt sem lehet elválasztani a magánszemélyiől. de nem kíván vitát
generálni ebben a témában. Egy témaköre Fűzné Fel azt az érvet. ami miatt megszavazza az
előterjesztést. Látva az idei évi turisztikai érdeklődést Magyarország iránt. el lehet mondani, hogy
ez az egyik szegrnens. ami bizonyítja, hogy a kormány jelenlegi törekvése már rövidtávon is
meghozta az eredményét. hiszen többszörös a túljelentkezés a magyarországi turisztikai célpontok
iránt mind a Főváros, mint a vidéki wellness és egyéb he’yek tekintetében. Az európai turisták
biztonságos országnak ítélik meg Magyarországot, ahol nem zaklatják őket, nem kéregetnek tőlük.
és nem akarnak eladni nekik szelfi botokat és egyebeket a betelepülő migránsok. Ezek miatt
Magyarország iránt jóval nagyobb érdeklődés mutatkozik már az idei évben is, mint az ezt
megelőző időszakban. Más kérdés, hogy a migrációs nyomás, amit keritéssel, jogszabályokkal és
egyebekkel próbálnak féken tartani, meddig tartható. Történelmi léptekben 30-40 év múlva az
európai etnikai összetétel teljesen meg fog változni. A Fidesz törekvése késlelteti ezt az állapotot,
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de valószínűleg nem tudják lezárni az országot Úgy, ahogy a kínaiak tették annak idején a
nagy-fallal, bár az akkori építkezés is ugyanúgy a migrációs nyomás ellen történt. A testületnek
állást kell foglalnia ebben a témakörben és meg kell erősitenie az ország vezetőit abban, hogy
amilyen döntésekkel képviselik Magyarországot európai szintéren. azzal itt Békésen is
egyetértenek.

Barkász Sándor képviselő: Az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és a határozati javaslatot
megszavazza. A magyar emberekben - ellentétben azoknak az országoknak a népeivel szemben,
akik a gyannatosításban több száz éven keresztül meggazdagodtak — nem lehet kollektív
lelkiismerethirdalás, mert ennek a hasznát soha nem élvezték.
Véleménye szerint az a migráns népesség, amit a fejlettebb országokba be akarnak fogadni, semmi
másról nem szól, mint arról, hogy Nyugat-Európában a bérek úgy elszabadultak, hogy
versenyképtelen ott üzemeket működtetni, és ha egy országban nagyobb a létszám - még ha nem
is fognak feltétlen magasabb szintű munkakörökben tevékenykedni a migránsok -‚ akkor is féken
lehet tartani a szakszervezetek folyamatos követelőzését. A globális tőkés világ, illetve egy pár
olyan család, akik anyagilag a leginkább hatással tudnak lenni a világra, rájöttek arra, hogy a
migránsok befogadásával a versenyképtelenséget tudják csökkenteni, és féken lehetne tartani a
béreket, amelyek tényleg versenyképtelenek egy fejletlenebb országokban elvárt bérszínvonallal
szemben.
Azért szavazza meg a határozati javaslatot, mert ez az össznépi vélemény, bár lehet, hogy más
formában. más hangnemben. stb. kellett volna fogalmazni, leírni. A képviselő-testületnek azt kell
kifejeznie, hogy mit gondol a szervezett betelepítésről. Személy szerint egyetért a határozati
javaslatban foglaltakkal. mivel 30-40 év múlva majd. ha visszagondolnak erre az időszakra, akkor
azt fogják mondani, hogy az ország részéről ez egy helyes döntés, helyes lépés volt.

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

Szavazás elő/t nwgállapílotta, hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 9/ő.
Dr Gosztolya Ferenc képviselő nem vett részt ci szavazásban, így a szavazásban részt vevó
képviselők szúina: 8/ő

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

Békés Város Onkormán yzat Kén viselő-testületének
18/2018. L 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatokat hozta:

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt,
hogy a településünkön bevándorlásszenező irodát működtessenek.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri

25



Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a
bevándorlás-szervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő; azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: A Széchenyi tér 15. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvlWz az Mötv. 52.9 (1,) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgánnester: A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ képviseletében Kádasné
Oreg Julianna Igazgató megkereste a képviselő-testületet az ingatLan ingyenes használatba
adásának ügyében (volt Földhivatal épülete). tekintettel arra, hogy Jelentősen megnövekednek a
feladataik. ami létszámnövekedéssel is Jár.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és az ott elhangzott módosítás figyelembe
vételével a kiegészitésben is szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadásra. amely szerint
nem 5 évre, hanem 15 évre kerülne ingyenes használatba adásra az épület.
Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?
Megállapította, hogy kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta az
előterjesztésben szereplő l-es határozati javaslatot.

Szcnvzás elől! nwgállapűottcz, hogy a s:avazásnáljelenlévő képviselők s:áma: 9fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, I nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018. ‘H. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy a Békés 12 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott, természetben az 5630 Békés, Széchenyi tér 15. szám alatt
található, 25 millió forint értékhatár alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan közfeladat
ellátása céljából történő ingyenes használatba adása érdekében az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet 10. (6) bekezdése alapján felmentést ad a pályáztatás alól
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a kiegészítés szerinti II-es határozati javaslatot.

Szavazás előtt megállapítonci, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 7 igen. I nem szavazattal. I tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018. UI. 01.) határozata

Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ (székhely: 5630 Békés, Jantyik u. I., képviseli: Kádasné Oreg Julianna igazgató)
kérelmének helyt ad, és a Békés 12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 5630
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Békés, Széchenyi tér 15. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlant — a
rezsiköltségek megfizetése mellett -2018. Február 1. napjától 2032. december 31. napjáig
tartó határozott időtartamra, az Mötv. 13. (1) bekezdés 8. pontja szerinti „gvennekjóléti
szolgáltatások ás ellátások” megnevezésű közfeladat ellátása céljából a kérelmező
ingyenes használatba adja.
Békés Város Onkonnány2atának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerzödéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.
Határidö: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés
felülvizsgálata

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

Izsó Gábor polgármester: Békés Város Önkormányzata 2015. április 1. napján városüzemeltetési
feladatok ellátására vállalkozási szerződést kötött a BKSZ Kft-vel. A Szerződés 5. pontjának c)
alpontja értelmében a szerződő felek minden évben felülvizsgálják a vállalkozói díjat, amely
jelenleg nem tartalmaz módosítást az előző évhez képest. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdése: az előterj esztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?
Megállapította, hogy kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.

Szavazás elől; nwgállapítoua. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő.

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

Békés Város Önkormányzat Kép viselő-testületének
21/2018. (11. ül.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Kü.-vel 2015. április l-jén.
a városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 5. pontjának a)
alpontjában foglalt vállalkozói díjat. 2018. évre 2.100.000,- Ft — ÁFA/hó összegben
állapítja meg. A szerződés további pontjai változatlanok.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés módosításának
aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Békési Horgász Egyesület kérelme

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

Izsó Gábor polgármester: Az egyesület jelen előterjesztés mellékletét képező kérelmében kéri a
képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési
eljárás során az egyesület az Onkormányzat nevében eljárjon, és a vízjogi üzemeltetési engedély
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az egyesület nevére kerüljön kiadásra. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz,
amelyekről a testület külön-külön szavaz majd.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslatok elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?
Megállapította, hogy kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra bocsátotta az
l-es határozati javaslatban foglaltakat.

Szcn’a:ós elő/i nwgáUczpííotici, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzat Kép viselő-testületének
22/2018. (II. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési
Horgász Egyesület (nyilvántartási száma: 04-02-0000329, székhelye: 5630 Békés, Ilőzső
u. 4., adószáma: 19978071-1-04, képviseli: Balog Zoltán László elnök) a Békés Város
Ünkormánvzatának kizárólagos tulajdonát képező, 0151/6/C helyrajzi számú ingatlan
vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárás, valamint a halgazdálkodási
vízterületté nyilvánitási eljárás során Békés Város Onkormányzata nevében eljáon.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a II-es határozati javaslatban foglaltakat.

Szczvazás elő/t nwgállapu/o/la. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők .vzáma: 9fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2018. (II. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési
Horgász Egyesület (nyilvántartási száma: 04-02-0000329, székhelye: 5630 Békés, Hőzső
u. 4., adószáma: 19978071-1-04, képviseli: Balog Zoltán László elnök) a Békés Város
Onkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező. 0151/6/C helyrajzi számú ingatlan
vonatkozásában a vízjogi üzemeltetési engedély saját nevére tőrténő kiállítását kérje.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Napirend táruva: Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB)
tagjainak megválasztása

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

Izsó Gábor polgármester: Az OEVB tagjaira az országgyűlési egyéni választókerületi választási
iroda (OEVI) vezetője tesz indítványt. Az indítványról a képviselő-testület egy szavazással dönt,
az OEVI vezetőjének indítványához a képviselő-testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem
nyújtható be.
Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt
ügyrendi tárgyalásra alkalmasnak találta.
Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Megállapította, hogy kérdés,
észrevétel, nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat.

S:cn’c,:cv előtt inegóUczpúotía. hogy a s:uva:ósnól jelenlévő képviselők szánta: 9Jő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzat Kép viselbtestületé,zek
24/2 018. (‘II. 01.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megye 02. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:

• Apáti-Nagy Lajos Békés, Kossuth u. 23. C ép. lV/12. szám alatti lakost,
• Székely Anikó, Békés, Dr Veress Endre u. 18. sz. alatti lakost,
• Gyurovits Katalin Békés, Durkó ‘i 20. sz. alatti lakost.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megye 02. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjainak az alábbi
személyeket választja meg:

• Mester Pétemé Békés, Karacs T. 4. sz. alatti lakost,
• Oriné Apáti Anna Békés, Deák F. u. 58. sz. alatti lakost.

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző, az OEVI vezetője
Határidő: 2018. febwáró.

Napirend tár2va: Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Tárv:Balázs László képviselő interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Balázs László képviselőhöz: elfogadja-e az interpellációjára
megküldött írásbeli választ?

Balázs László képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
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Izsó Gábor polgármester: Kérdése: kíván-e valaki interpellációval élni, illetve van-e valakinek
bejelentése?

Pásztor János képviselő: Írásban elkészített interpellációját átadta Izsó Gábor polgármesternek.
aki azt továbbította Tárnok Lászlóné jegyző részére.

Dr. Seres István képviselő: Az elmúlt időszakban nagyon sok könyvet adtak ki. amelyek között
megjelent Szojka Petronella román templomról készített könyve is. Kiadásra kerü]t még az Emma
néni gyűjtése alapján készített könyv is. Az idős hölgytől kapott egy levelet, amelyben megköszöni
a békésieknek azt, hogy 90 éves korára megérte a könyvének a kiadását. A kézzel írott levelet
átadta Szegfű Kata szerkesztőnek, aki megjelenteti azt a városi újságban. Mucsi András képviselő
pedig a református lapokban teszi közé. A Városvédő Egyesület adott Emma néninek I 5 példányt
ajándékba a könyvből, amelyből 14 példányt elajándékozott a világ különböző tájain, egyet pedig
megtartott magának. További példányokra lenne még szüksége Emma néninek. és reméli. hogy a
Városvédő Egyesület gáláns lesz, és ingyen eljuttatja Számára azt a párdarabot, amit még kérne.
Megköszönte Mucsi András képviselő munkáját. amelyet a könyv összeállításával, kiadásával
kapcsolatosan végzett, illetve a Földesi nyomdának is megköszönte a segítségét.

Izsó Gábor polgármester: A történetről azt kell tudni, hogy Emma néni 1947-ben bejárta Békést
és a környező településeket azt kutatva, hogy 100 évvel az 1848/49-es szabadság harc után, hogyan
élnek az emlékek az emberekben. Szájhagyomány útján terjedő. de attól még hitelesnek mondható
információk jutottak a birtokába, amelyeket lejegyzett. Dr. Seres István képviselő ezeket foglalta
össze és készitett könyvet róla, amely a történelem számára fennmarad. Emma néni megélte, hogy
egyetemistaként, kézzel jegyezett irománya 90 éves korára kiadásra került könyv formájában. A
képviselő-testület üdvözletét küldi Emma néninek.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Így a nyilvános ülést ló óra 23 perckor
befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt el. amelyről külön jegyzőkönyv készült. Kéne,
hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre ajogszabálv lehetőséget biztosít.

K.m.f.

‘2

Iztó Gábor Tárnok Lászlóné
pőlgármester jegyző
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