JEGYZŐKÖNYV
Készült

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
megtartott it v/Ivó n os üléséről

március

29. napján

Az ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Pásztor János, dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor,
Deákné Dornonkos Julianna, Balázs László, Mucsi András, Koppné dr. Hajdú
Anikó, Rácz Attila, dr. Seres István képviselök.

Jr.’azoltan volt távol: Dr. Gosztolya Ferenc képviselő.
Tan ácskozási joggal vet részt:
Támok Lászlóné jegyző
Kálmán Tibor alpolgármester
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Sápi András osztályvezető-helyettes
Dr. Tőkés Judit jogász
Váczi Julianna ügyvezető
Juhos Józsefné belső ellenőr
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató
Kovács András civil koordinátor
Túri Andrea megbízott igazgató, pályázó
Az ülés kezdésének időpontja:

15.35 Is

1±só Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testmet
határozatképes, mcd I főből 9 főjelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő jelezte, hogy a testület ülésén nem tud részt venni, illetve Koppné
dr. Hajdú Anikó képivselő később érkezik az ülésre.
Tárv:Napirend elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogy a képviselő-testület fogadja e a meghivóban szereplő
napirendi pontokat a kiküldöttelrnek megfelelően. Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt. Így
szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2018. H. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 29. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
Nyilvános ülés:

I. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekr6l. énekezletekröl
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Támok Lászlóné jegyző
4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzés végrehajtásának tapasztalatairól
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyrnrdő 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. A magánerős lakossági Út- és útalap épitések szervezéséröl és támogatási rendszeréről
szóló 1/2004. (I. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

9. Önkormányzati lakások lakbérének felülvizsgálata és a lakásrendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Civil rendelet módosítása. és pályázati kiírás civil szervezetek 2018. évi támogatására
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

II. Békés Város Önkormányzata 1/2015. (II. 04.) rendeletének (SZMSZ) és törzskönyvi
nyilvántartásának módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális. Sport és Turisztikai Központ igazgatói
pályázata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. A Békési Gyógyászati Központ és Gyógvfürdő által Murony község területi védőnői
ellátásának átvállalását indítványozó kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

14. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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15. Tagi kölcsön visszatizetésével kapcsolatos döntések
Előler/esztó’: Izsó Gábor polgármester
16. Fejlesztési hitel felvételével kapcsolatos döntések
Előteriesztő. Izsó Gábor polgármester
17. Vállalkozói Alap 2018. évi pályázati felhivása
Előteilesztő Izsó Gábor polgármester

18. 2018. I. félévi spontevékenységek támogatása
Előterjesztó’ [zsó Gábor polgármester
19. KEHOP-l.2.l pályázat benyújtása
Előleriesztő: Izsó Gábor polgármester

20. Pályázat benyújtása a „Népi építészeti emlékek helyreállítására”
Előteriesztő: Izsó Gábor polgármester
21. Kiilterületi kerékpárutak kezelői jogának átadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
22. A Madzagfalvi Horgásztó halgazdálkodási jogára vonatkozó döntés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
23. Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti „Kazamata”
ingatlan használatára vonatkozóan
Előterjesztő: tzsó Gábor polgármester
24. Lejárt garázsbérleti szerzödés meghosszabbítása
Előteilesztő: Izsó Gábor polgármester
25. Interpellációk. bejelentések
Zárt ülés:
26. Helyi elismerések adományozása
Előterjesztő Izsó Gábor polgármester
27. Lakáscélú kamatmentes kölcsön iránt előterjesztett kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

28. Lejárt lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
29. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárEva:

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

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Mivel kérdés, észrevétel, módosító Javaslat
nem volt, Igy szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapította. hoL’ a swva:c’Lvnáljelenlévő képviselők száma: 9fő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
100/2018. H. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ütése között történt eseményekről. értekezletekrőF’ tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

Napirend tár2ya:

Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. ‚S’ (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Mivel kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, igy szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

S:avazcs előtt megáUupítona. hogy a szavazásnál jelenlévő képvtvelök száma: 9/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
101/2018. UH. 29.) határozata

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

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
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Napirend tárva:

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi
változásokról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az M/ki’. 52.

‘

(1) bekezdés 1) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Mivel kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, ígY szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás eMu megállapíloua. ho’ a szavazásnál /elenlévő képviselők száma: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
102/2018. (‘Nt 29.) 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

Napirend tárva:

Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

‚

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az elöterjesztést. Mivel kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás elő/t nwgáUap Ilona, lio ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2018. (‚ILL 29.) 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 tárva:

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az M/ki’. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Mivel kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató eltbgadására vonatkozó javaslatot.

S;m’azás c/Ja nzegcUÍczpítouci, hogy a szczvccc’zsnól jelenlévő képviselők s:ánzcz: 9/ő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
104/2018. «ii. 29.) határozata

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

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

Napirend tárva:

Tájékoztató a 20 7. évi belső ellenőrzés végrehajtásának tapasztalatairól

Írásos előterjesztés csatolva a jegvzőkönyvhöz az Mötv. 52. 9 (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Juhos Józsefné belső ellenőrt,
aki eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített tájékoztató anyagot. Az elöterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás elő/i inegállapíioiía, hogy ci szava:ásnál jelenlévő képviselők :áina: 9/6.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, I nem szavazattal. I tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületéizek
105/2 018. UH. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 207. évi ellenőrzési terv
végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést a határozat melléklete szed nti tartalommal
elfogadja és az ellenőrzések tapasztalatai alapján a 2018. évi ellenörzésekkel kapcsolatban a
következő feladatokat határozza meg:
-

-

Az intézményeknél. önkormányzati vállalkozásoknál a soros vizsgálatok alkalmával
ellenőrizni kell a költségvetési szerv vezetője által kialakított belső kontrollrendszer
működtetését és az ehhez kapcsolódó, előírt belső szabályzatok meglétét.
A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése. felszámolása
érdekében megtett intézkedések végrehajtását utóvizsgálat formájában ellenőrizni kell.

Határidő: folyamatos
Felelös: Tárnok Lászlóné jegyző
Balázs László Pénzügyi Bizottság elnöke
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Napirend tárEva:

Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gvógymrdő 2017. évi
munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőhönyvhöz az Möh’.

52.

‘

(1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent. Erdélyi Imola igazgató
asszonyt, aki eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített tájékoztató anyagot, illetve
csatolta hozzá a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának tájékoztatását a
békési járás lakosságának egészségi állapotáról.
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. és azt
tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Kérdése Erdélyi Imola Erzsébet igazgató asszonyhoz: kívánja-e szóban kiegészíteni az írásban
megküldött beszámolót?
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató: Megköszönte a lehetőséget, de nem kívánta szóban kiegészíteni
az anyagot.
Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: A békési egészségüggyel. illetve a békési egészségügyi
intézménnyel kapcsolatban néhány észrevétek kiván tenni. Nemcsak városi szinten, hanem
megyei szinten is jól működik a békési egészségügyi intézmény. ezért elszomorítja az, ha
bármelyik politikus ezt az intézményt „díszletként” használja fel a mocskolódó kampányához. Az
egyik képviselő-jelölt sajtótájékoztatót tartott az egészségügyi intézmény előtt. ócsárolva az
egészségügyet az általa vélt hiányosságok miatt. Ez azért nagyon sajnálatos, mert a békési
rendelőintézetjó példa arra, hogyan lehetjól működtetni egy egészségügyi intézményt. Miközben
a régió több területén orvos-hiány van, addig Békésen nincs ilyen probléma, hiszen egy-egy
szakrendelésen több szakorvos is van. Ha valakinek valamelyik orvossal, vagy időponttal
problémája van, akkor adott a lehetőség arra, hogy másik orvost keressen fel. Jó ötlet volt az, hogy
Békés város önkormányzata maradt a fenntartó, így nem került be valamilyen nagyobb szervezetbe
az intézmény, ami Bnanszírozási okokból átszervezte vólna azt. Az iskola szakorvosi szolgálatot
sikerült szakorvossal ellátni 2017 márciusában. A bosszú évek óta rendezetlen 8. számú felnőtt
háziorvosi körzetbe sikerült orvost találni, aki ráadásul onkológus is. A radiológia hiány szakma
az országban. de Békésen két radiológus szakorvos is dolgozik. A gyógvfürdő az utóbbi 2 évben
7 fö szakorvossal bővült. ami szintén a lakosság egészségügyi ellátását szolgálja. Az intézmény
pozitív gazdálkodása miatt két alkalommal is jutalomban részesülhettek a szakdolgozók, ami egy
13. havi fizetésnek felelt meg.
Békésen az alábbiak szerint alakul a szakorvosi ellátás: belgyógyászaton 2 lő, nőgyógyászaton 3
Fő. ortopédián 2 Fő, pszichiátrián 2 Fő. reumatológián 3 fő, sebészeten 2 Fő, szemészeten 2 Fő.
ultrahang. röntgen diagnosztikán 2 Fő, iskolaorvosi szolgálaton 2 Fő szakorvos látja el a
feladatokat. A dr. Rácz László főorvos által megkezdett lelkiismeretes munkát ErdéLyi Imola
igazgató viszi tovább, így példásan müködő egészségügyi intézmény található Békésen. Ez meg
kell becsülni és nem szabad felhasználni arra, hogy valaki saját magát politikailag pozícionálja
Országos szinten.
Az egészségügyi intézményben további fejlesztések is voltak: megtörtént a diagnosztika
fejlesztése, sikerült 2,5 millió forintért ultrahang vizsgálófejet vásárolni, a laboratórium új
műszerparkkal gazdagodott. Az igazgató asszony isa laboratórium világából érkezett. nagyonjól
ismeri, milyen gépeket, felszereléseket kell beszerezni. A leletek a kórházba is bekerülnek azonnal,
így ha szükséges, akkor onnan is lehet szakvéleményt kérni. Az urológián, a sebészeten,
nőgyógyászaton sikerült nagy értékű eszközöket beszerezni. beteghívó rendszer került beépítésre
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sorszám automatával. A tüdögondozóba nagyméretű leletező monitort vettek. a kiimák cseréje
megtörtént, illetve a nőgyógyászaton egy motoros vizsgálóágyat szereztek be. Számos fejlesztés
volt még emellett is. Javasolta, hogy tanulmányozza át mindenki az előterjesztést, amely Békés
város honlapján elérhető. Kérte a képviselő-testületet, fogadja el a beszámolót.
Deákné Domonkos Julianna képviselő. bizottsági elnök: A kiváló szakmai munka. iLletve a
fejlesztések mellett elmondható. hogy Erdélyi Imola Erzsébet igazgató mindenféle újításba és
egyéb városi programba bekapcsolódik. Megköszönte az igazgató asszonynak az általános
iskolákkal való együttműködést is.
Ráez Attila képviselő: Az alaptalan politikai támadás súlyát példázza az, hogy a visszautasító
nyilatkozatot három politikai szervezet írta alá: KDNP, a Jobboldali összefogás és a Fidesz is. Az
utóbbi időben kevés olyan ügy volt, amely mentén ez a három szervezet egyetértett. Ez mutatja a
súlyát annak, hogy mennyire mélyen elítélik az ilyen fajta támadást Békés városában.
(A képvLvelő—wsiüle; ülésére inegérkezeít Koppné dr. Hc/clú Anikó képviselő, [gr ci íesíüler
létszáma: ]Ofő,.
Izsó Gábor polgántester: Megköszönte Erdélyi Imola Erzsébet Igazgató asszony szakmai
munkáját. A mindennapos tapasztalat is azt mutatja, hogy a lakosság nagy része elégedett a
városban az egészségügyi ellátással. Negatív visszhang nem érkezett az önkormányzathoz a
rendelőintézet kapcsán. Az alaptalan kritika arról beszél, aki azokat megfogalmazta, illetve
megmutatja azt, hogy mennyire tájékozatlan az illetö.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. így szavazásra bocsátotta ahatározati javaslatot.
Szavazás előtt ;negállapítoua. hogr ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület ID igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán vzata Kép viselő-testületének
106/2018. UJJ. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Gyógyászati Központ és
Gvógyfürdő munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő:
Felelős:
apirend tárva:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
A magánerős lakossági út- és útalap épitések szenezéséröl és támogatási
rendszeréről szóló 1/2004. (I. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. ‚W (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: A rendelet szerinti önszerveződő lakossági társulás 2006 óta csak
egyetlen alkalommal jött létre, 2010-ben. A rendelet alapján útalap építések nem történtek,
útaszfaltozásra nem került sor. A korábban útépítésre kiadott építési engedélyek egyes utcák
vonatkozásában lejártak. így azok már nem képeznek többletpontot az értékelési szempontok
S

alapján, sem az építési sorrend. sem az elbírálás tekintetében. A rendelet megalkotásakor létrejött
útaszfaltozási sorrend már nem tölti be az eredeti elképzelések szerinti szerepét, ezért a rendeletet
hatályon kívül kell helyezni. Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Szavccés elő/i nzegáUupíiotía. hogy
-

ci sza vazásnál

jekizlévő képviselők s:úma: 10/ő

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (IV. 03.)
Önkormányzati rendelete
a magánerős lakossági út- és útalap építések szenezéséről és támogatási rendszeréről
szóló 1/2004. (I. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 13.
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében elján’a. Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Müködési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következöket rendeli el:
1. * Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánerős lakossági
út- és útalap építések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 1/2004. (1. 30.)
önkormányzati rendelete.
2.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti.
Izsó Gábor s.k.
polgármester

Támok Lászlóné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. ápriLis 3-án
Támok Lászlóné s.k.
jegyző
Napirend tárgya:

Önkormányzati lakások lakbérének felülvizsgálata és a lakásrendelet
módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőköm’vhöz űz Mötv.

52.

(1) bekezdésj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A 2016-2017-es évben jelentős számban került átadásra lakás Új
bérlőnek. Minden egyes kiköltözést követően új bérlönek történő kiutalást megelözöen a Békési
Városgondnokság, majd a BKSZ Kit jelentős összeget fordított az ingatlanok helyreállítására.
Ezeket a ráfordításokat az eddigi bérleti díjak csak részben fedezték. Erre tekintettel javasoljuk a
szociális alapon és a piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díjának egyaránt 5 %-kal történő
emelését 2018. május I. napjától kezdődően.
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Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottság és a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.
Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: A lakbéremelés négyzetméterenként 10-15 Forintot
jelent, ami 2 szobás lakás esetén sem terheli meg a bérlők anyagi helyzetét. Jelenleg 8-25 ezer
forint körül mozognak a lakbérek Békésen. Békéscsabán a békésihez hasonló színvonalú és
komfortfokozatú lakást ekkora összegért nem lehetne bérelni. A bérlőkre túl nagy terhet nem ró a
bérleti díj emelése, mégis összesen éves szinten a bevétel megfelelő alapot nyújt a lakások
felújítására, helyreállítására. Az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságban van
egy olyan munkacsoport, amelyik rendszeresen kijár az önkormányzati bérlakásokba ellenőrzésre.
El kell mondani azt is. hogy az önkormányzati lakások épületei elég idősek, van, amelyik 40 évvel
ezelőtt épült. így szükségessé válik a vezetékcsere. stb., ami magasabb kiadást jelent. Az emelésből
befolyó összeg a BKSZ Kü-nek megfelelő keretet nyújhat a lakások felújítására, fejlesztésére.
Izsó Gábor polgármester: Egyetért a Mucsi András képviselő által elmondottakkal. Jó lenne, ha a
bérleti díj emeléséből nem csak a felújításra különítenének el. hanem évente legalább egy Új lakás
építését is ki tudnák gazdálkodni belöle. Az épületállományt növelni kellene, hiszen sokan várnak
lakásra. Van két olyan lakásépítési program is. amelynek köszönhetően a közeljövőben közel 40
családnak tudnak biztosítani új önkormányzati lakást. Fontos, hogy a jelenlegi lakások értékét,
állagát megőrizzék, illetve fel tudják újítani azokat.
Dr. Seres István képviselő; Sajnos elkezdődött a gyűlöletkampány a városban, így jó lenne
megnyugtatni a lakosságot, mert mindenhonnan a betelepítésről lehet hallani. Tájékoztatni kell a
lakosságot arról, hogy semmi ilyesmiről nincs szó.
Mucsi András képviselő. bizottsági elnök; Saját maga is találkozott egy hazug, féligazságokat
tartalmazó videóval, ami elszomoritja. Véleménye szerint régió szinten Békésen valóban békésen
történik a cigányság és a magyarság együttélése. Felháborító az. hogy valaki politikai
haszonszerzésből embereket megalázva próbál etnikai feszültséget kelteni úgy, hogy egy másik
településről beleszól a helyi dolgokba. Nincs szó arról. hogy a belvárosba betelepítik a „párizsi
cigány bűnözökeC. ahogyan az egyik képviselő-jelölt nevezte a békési cigányságot. Ebből is
látszik. hogy az illető nem ismeri a helyi viszonyokat. Valóban 15 ingatlan építéséről lesz szó.
azonban a hivatalban nincs etnikai nyilvántartás sem a bérlőkről, sem pedig a lakásigénylőkről.
Nincs leírva, hogy a 5 ingatlanba „párizsból” költöznek majd be, hiszen ez a városrész 3-4 utcából
áll. Jelenleg folyamatban vannak a tetwezések, hogy hol lehetne ingatlanokat építeni.
Visszautasította az ezzel kapcsolatos hazugságokat.
Izsó Gábor polgármester: Egy 500 millió forintos pályázatról van szó, aminek kisebb részét
fordítják lakások építésére, mivel nagyobb részét egy városrész (Hatház és környéke)
rehabilitációjára, korszerűsítésére fordítják majd. Ennek keretében járdákat építenek. világítás
rendeznek. játszóteret alakítanak ki. és lesz tértigvelő kamera is. A cél az, hogy olyan embereket
juttassanak lakáshoz, akik életvitelükben megfelelőek. olyan anyagi fedezettel rendelkeznek,
amelynek köszönhetően a bérleti díjat és a rezsit fizetni tudják. Elterjedt az a hír is. hogy
ingyenesen lakhatnak ezekben a lakásokban majd a bérlők. Ez nem állja meg a helyét. Olyan
embereknek adnak lakást, akiknek nagyon rég óta bent van a lakásigénylésük. mivel saját erőből
nem tudják a lakhatásukat biztosítani. A város bővül 15 lakással, amelybe valóban költöznek majd
a cigányok közül is, de ez a pályázat nem feltétlenül a cigányokról szól. Mielőtt a lakásokat
kiutalják, utána járnak annak, hogy az adott személy milyen jövedelemmel rendelkezik, milyen
életvitelt folytat, nincs-e adóssága. Nem a bűnöző körből kerülnek kiválasztásra a bérlők, és nem
is a városközpontban építenek házakat, bár akár ott is lehetne. hiszen jelenleg is laknak romák az
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Ady utca környékén. Nincs is ezzel semmilyen probléma. Fel lehet használni ezt a pályázatot
etnikai feszültségkeltésre, de semmi alapja nincs. A bérlők első körben 2 évre kapják meg az
ingatlant, és hanem felelnek meg az elvárásoknak, vagy probléma lesz bármelyikkel. ki lehet őket
költöztetni.
Van egy másik pályázat is, amelynek keretében 19 fecskeház kerül megépítésre. Ezek 30-40 m2es lakások lesznek, ás fiataloknak adják majd bérbe. Sok lakhatással kapcsolatos problémát meg
lehet oldani ennek a két pályázatnak a megvalósításával. Van, aki felhasználja ezeket a
pályázatokat arra, hogy etnikai feszültséget keltsen a városban, de szerencsére a lakosság többsége
pozitívan áll ehhez a kérdéshez hozzá.
Rácz Attila képviselő: Nem igazán érti a [elmerült problémát, hiszen Békésen valóban békében
élnek a romák és a többségi lakosok. Nem volt eddig probléma az együttélő kisebbséggel. Nem
érti. miért van szükség arra. hogy rasszista hangok jelenjenek meg a településen? Innen utasítja cl
mindezt a magatartást. Békében élnek együtt a többségi társadalom tagjai és a kisebbség. Békésen
mindent megtesz a többség azén. hogy segíteni tudja a kisebbséget az előremozdulásban. A szóban
forgó pályázat is ezt szolgálja, hogy a szegregátumban élők száma csökkenjen. hiszen
megszüntetni nagyon nehéz és sok áldozatot követel. Ez egy lépés abba az irányba, hogy a
kisebbség felzárkóztatása, ás a többségi társadalomba való illesztése megtörténjen. Nincs szükség
rasszista hangokra ebben a városban.
Izsó Gábor polgármester: Tudják, hogy vannak olyan pártok, amelyek Békésen indítottak jelöltet,
és a rasszista hangnem nem áll tőlük messze. Ugy látszik, a választások közeledtével, elővették
ezt a témát, de véleménye szerint a lakosság jól tudja ezt kezelni.
Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Azért is érzi sértőnek a nyomtatásban is megjelent
megjegyzést. miszerint a ..párizsi” embereket bűnözőknek titulálja a képviselő-jelölt, mert
Békésen több olyan ember is van, aki a cigánytelepen született, onnan származik és országos
ismertségre tett szert, és a város jó hírét viszik. Van olyan ember, aki zenészként megjárta Kínát,
Bécset és az Ujévi Koncerten zenél, miközben a „párizsi” cigánytelepröl származik. Van az
önkormányzatnak is olyan munkatársa. aki a cigánytelepről származik. és a munkájában nem lehet
hibát találni. mert olyan precízen végzi. Asós Géza a gasztronómia terén tevékenykedő váLlaLkozó.
országosan ismert, és a városról mindig csak pozitív információt hordoz. Személyes érintettségböl
is visszautasítja a rasszista hangokat, mivel az egyik legbizalmasabb barátja is cigány származású,
akinek két gyereke is egyetemre jár. Sértö számára. hogy egy képviselö-jelölt bünözönek nevez
egy olyan réteget, ahol nagyon sok törekszenek arra. hogy beilleszkedjenek, a gyerekeiket
taníttassák, és előre jussanak, normális életvitelt folytassanak. Ebben a városban semmi szükség
arra, hogy eirkuszt csináljon bárki, és rasszista felhangokat keltsen.

Izsó Gábor polgármester: Békés megye az ország második legbiztonságosabb megyéje, Békés
városa pedig a legbiztonságosabb város a megyében, mindazok ellenére, amelyeket most
némelyek ijesztgetésre használnak. Garantálja azt, hogy ez így is fog maradni.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Szavazás elő/i megáUapíioua. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018. (IV. 03.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenitésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/20 11. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (D
bekezdésében, a 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkorniányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében elján’a, Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
1/20 15. (11. 14.) önkonnányza[i rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró képviselö-testükti bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
cl:
1. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
4. mellékletének I. táblázata helyébe az alábbi I. táblázat lép:

Békés város közigazgatási területéiz ci szociális elhelyezés céljára, valwnint szakember
elhelyezés céljára bérbe adott lakások lakbéreinek mértéke:
A

B

I.

összkomfortos:

2.

komfortos:

320,- Ft/ni/hó
355,- Ft/nt?‚‘hó

3.

félkomförtos:

205.- Ft/m/hó

4.

kon,Jött nélküli:

154,- Ft/nt?!hó

i

szükséglakás:

/02,- Ft/m./hó

2.

A Rendelet 4. mellékletének II. táblázat helyébe az alábbi II. táblázat lép:
IL
A 4. melléklet I. pontjábanföglaltaktól eltérően —fig’cle;i;he véve ci lakások minőségét. ci
lakáépület áüagát az alábbi lakások esetében ci lakbérek mértéke ci következő:”
A
B
-

I.

Kossuth

2.

Petáji u. 22.

3.

Pétáji

4.

IX ker. 84.

í

IX. ker. 84.

zi.

it.

30.

22.

-

-

-

-

-

komfortos

281,- Ft/nP/hó

komfortos (89 iw’,)

281,- Ft/m/hó

összkomfortos (136 nr)

236,- Ft/m/hó

komfortos

281,- Ft/m/hó

komfort nélküli

120,- Ft/nz/ho
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3.

6.

Veres P. 9sz.

7.

Gvallókö:i

8.

Farkas Gy.

9.

Petőji

10.

Q/ah M

1.

IL

320,- Fhn2!hó

34.

113,- FtYm2/hó

4.

I 74,- Fthn!hó

Ii.

236,- FtYrn/hó

40.
ti.

236,- FtY,n,’hó

5.

1LMaLnar u. 22.

236,- FUnz2!hó

12.

London u. 27.

236 Frbn2,’hó

13.

Csallóközi u. 45.

236,- Ft,nz2/hó I

14.

Borosráizzi. 30.

236,- Ft1’i2/Izó

15.

Szahadkai u. 54.

236,- FrJm2ihó

16.

Vadvirág u. 11.

236.- Ftbn2/hó

* A Rendelet 4.

mellékletének IV. táblázat helyébe az alábbi IV. táblázat lép:
„IV.
A piaci alapon bérbe adott lakások lakbéreinek mértéke:”
S

A
1.

4.

*E

Békés város közigazgatási terük/éti
lakasok esetehen:

fekvő

473,- Fthn,’hó

Rendelet 2018. év május hó 1. napján Lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Izsó Gábor s.k.
polgámwster

Támok Lászlóné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. április 3. napján
Támok Lászlóné sk.
Jegyző
Napirend tár2va:

Civil rendelet módosítása, és pályázati kiírás civil szervezetek 2018. évi
támogatására

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

(1) bekezdés pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A jövőre nézve javasoljuk. hogy a pályáztatás nélkül adható
különösen olyan civil szervezetek esetében. amelyek a város értékeinek.
támogatásokról
kultúrájának közvetítésében kiemelkedő szerepet végeznek minden évben a pályázati kiírással
egy időben is dönthessen a képviselő-testület. A hatályos rendelet 1. * (1) bekezdésének jelenlegi
szabályai szerint támogatás csak pályázati úton adható, ezért javasoljuk az erre vonatkozó
szövegrész törlését.
Az elöterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
valamint az Ugyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság. Mind a három bizottság a
—

—
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rendelet-tervezet és a határozati javaslat elfogadását Javasolja a képviselő-testületnek.
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.

Szavazás előtt megállapította, hogv ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 Jő.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
-

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2018. (IV. 03.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló
4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkonnányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 4]. * (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, és az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II.
14.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési
1.
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11. 04.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Rendelet) I. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

‚1. S (1) Békés Város Önkonnányzata Képviselő—testülete (ci továhbiakhcm: Képviselő—testület) az
egvesülési jogróL ci közhasznú jogáUásról. valcanint ci civil szervezetek működéséről ás
tánzogatásáról szóló törvényben nzeghatározott egyesületek és alapítványok (a továbbiakban
együtt: civil szentet) számára céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel. vissza nem térítendő
pénzbeli támogatást nviithat.
2.

A Rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.
(1) A képviselő-testület kivételesen pálvázaton kívül is ‘zvz?jthat támogatást a 4. 5V-ban
meghatározott célok megvalósítását vállaló civil szervezetek részére.
(2,) Különösen o/van civil szervezetek támogathatók pálvázaton kívüL amelyik a város értékeinek,
kultúrájának közvetítésében, az e rendelet szerint támogatott célok megvalósitásában
folvanzcitosan kiemelkedő szerepel végeznek. vay9 O tánzogatancló cél ci pályázati eljárás
heJLjezését követően vált isnzerué.
(3) 1(2) bekezdés szerinti támogatásról ci pályázati kiirással egyidejűleg ís dönthet a képviselő—
test ület.
(4) Pálvúzato;z kívüli támogatás esetén ci pálváztatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az
ban meghatározott eltéréssel.

C

3. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
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Békés, 2018. március 29.
Izsó Gábor s.k.
polgármester

Támok Lászlóné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. április 3-án
Támok Lászlóné sk.
jegyző
Izsó Gábor pokármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Szurc,:ós elő/i ;negáUczpí/ouu, ho’
-

ci

s:cn’uzósmíl jelenlévő képvise tűk s:ánzc,: 10/ő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkornuí,zpzata Kép viselő-testületének
10 7/2018. U. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal pályázatot Ír ki a civil szervezetek 2018. évi támogatására. valamint felkéri
polgármesterét a pályázati felhívás közzétételére és a szükségessé váló intézkedések
megtételére.
Határidő:
intézkedésre azonnal
beszámolásra: 2018. június
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva:

Békés Város Önkormányzata 1/20 15. (II. 04.) rendeletének (SZMSZ) és
törzskönyvi nyilvántartásának módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegrzököni’vhöz az Mötv. 52.

‚

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülete az EFOP-l.5.3-16
..Településeinkért” című pályázat keretében konzorciumi partnerként W4.000.000,- Ft pályázati
összeget nyert. A pályázat keretében közmüvelődési. szociális és egészségügyi programok
kerülnek megtartásra az esélyegyenlőség javítása érdekében. Az elkülönített elszámoláshoz
szükséges a 107080 kormányzati ümkcióval kiegészíteni az SZMSZ 6. számú mellékletét, ezért
szükséges az SZMSZ módosítása. A pályázatot több település közösen adta be a közösségi élet
erősítése, fejlesztése érdekében. Szerveznek majd közösségi rendezvényeket. képzéseket, de lesz
egy minimális infrastruktúra fejlesztés is. A Fő pályázó a mezőberényi önkormányzat. a békési
önkormányzat konzorciumi pályázóként csatlakozott a projekthez, amely 3 évig tart. Besegít majd
ez a projekt a különböző nagy rendezvények szervezésébe. mert ennek keretében tudnak olyan
közösségi rendezvényeket megvalósítani, amely a pályázat indikátorainak megfelel. A közösségek
erösitésében is segit ez a pályázat.
Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, amelyik
az anyagot tárgyalásra alkalmasnak találta.
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
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Szavazás előtt ínegáüapítona. ho a szavazásnal jelenlévő képviselők száma: 1 Ojő.
Megállapította, hogy a képviselő-testület I O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2018. ([V. 03.)
önkormányz ati ren delete
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében elján’a, Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
112015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24.
(2) bekezdés b) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.
Békés Város ÖnkormányzaÉa Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatárót szóló 1/2015. ((I. 04.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e
rendelet I. melléklete lép.
2. Ez a rendelet a kibirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
B ék

512018. március

Izsó Gábor s.k.
polgármester

Támok Lászlóné s.k.
jegvzö

A rendelet kihirdetésre került: 2018. április 3-án.
Támok Lászlóné s.k.
jegyző

1. nwUékler a 12/2018 (IV. 3.) icudeletliez

Helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok jegyzéke
A
Kormányzati funkció száma

DII 30

B
Megnevezés

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és álta’ános igazgatási tevékenysége
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2

011220

Adó- vám ésjövedéki igazgatás

3

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

4

013350

5

013360

Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési. egyéb
szolgáltatások

6

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

7

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése,
honvédelmi felkészítés

S

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a
lakosság felkészítése

9

031030

Közterület rendjének fenntartása

10

032020

Tüz és katasztrófavédelmi tevékenységek

11

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
igazgatása

12

041140

Területfejlesztés igazgatása

13

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

14

041232

Start-munka program Téli közfoglalkoztatás

15

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16

041236

Országos közfoglalkoztatási program

17

04237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

18

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és
kapcsolódó szolgáltatások

19

042220

Erdőgazdálkodás

20

042360

Halászat, haltenyésztés

-

-

.

17

21

043610

Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

22

044210

Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

23

045120

Út, autópálya építése

24

045130

Híd, alagút építése

25

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

26

045160

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása

27

045 161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

28

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

29

045220

Vízi létesítmény építése (kivéve árvízvédelmi
létesítmények)

30

046020

31

046030

Egyéb távközlés

32

047120

Piac üzemeltetése

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és
tevékenységek

047410

Ár- és belvizvédelemmel összemggö
tevékenységek

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása

36

051050

Veszélye hulladék begyűjtése, szállítása,
átrakása

37

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása. elhelyezése

38

052080

Szennyvízcsatoma építése, fenntartása,
üzemeltetése

39

061020

Lakóépület építése

33
.

34
35

• Vezetékes müsorelosztás. városi és
kábeltelevíziós rendszerek

IS

40

063080

Vizellátással kapcsolatos közmű építése,
fenntartása, üzemeltetése

41

064010

Közvilágítás

42

066010

Zöldterület- kezelés

43

066020

Város- községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások

44

07211 I

Háziorvosi alapellátás

46

07fl 12

Háziorvosi ügyeleti ellátás

47

07231 1

Fogorvosi alapellátás

48

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

49

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

50

074052

Kábítószer-megelőzés programjai.
tevékenységei

081030

Sportiétesítmények, edzötáborok működtetése
ésfejlesztése

52

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési
tevékenység és támogatása

53

081043

iskolai, diákspon-tevékenység és támogatása

54

081045

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység
és támogatása

55

081061

Szabadidős park. fürdő és strandszolgáltatás

56

08W? I

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

57

082064

Múzeumi közművelödési, közönségkapcsolati
tevékenység

58

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása

59

083020

Könyvkiadás

51
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60

083030

61

084070

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

62

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

63

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

64

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

65

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

66

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb
támogatások

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
üzemeltetése

68

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összeftiggő
ellátások

69

107030

Szociális foglalkoztatás, fejlesztö foglalkoztatás

67

70

107080

71

107090

Esélyegyenlőség elősegitését célzó
tevékenységek és programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő
tevékenységek, programok

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazás elől! nzegáUapíloua. ho ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő
Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnányzata Képviselő-testületének
108/2018. UÍ. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tőrzskönyvi
nyilvántartását az alábbi az alábbi kormányzati üinkcióval egészíti ki:
107080 Eséh’eenlővég elősegílésél célzó íevékenységek és programok
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:azonnal
Felelös: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárva:

A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
igazgatói pályázati

Írásos előterjesztés csatolva a jevzó’kö,zyvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Túri Andrea megbízott
igazgatót. A Kulturális Központ igazgatójának felmentését 2017. decemberében fogadta el a
képviselő-testület. Az intézmény vezetésével átmenetileg Túri Andrea Magdolna
igazgatóhelyettes bízta meg a fenntartó. és egyúttal kiírta az intézményvezetői pályázatot. A
pályázatok benyújtásának határideje 2018. március 5. napja volt. Ezen határidőig egyetlen
pályázat érkezett, amelyet Túri Andrea Magdolna megbízott igazgató nyújtott be. A pályázó a
pályázati feltételeknek megfelel.
Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. A bizottságok az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.
Deákné Domonkos Julianna képviselő. bizottsági elnök: Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, amelynek keretében kérdéseket tett fel a megbízott igazgató
asszonynak. A pályázat tartalmas. a pályázó jól látja az intézmény munkáját. jövőjét. A pályázatot
támogatja.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Örül annak. hogy a kulturális központban számos
érdekes rendezvény Van. A Kovács Kati koncert nagyon sok embernek okozott örömöt. Jó, hogy
az idősebb korosztályra is gondol ajelenlegi vezetés. Számos színházi elöadás is vmi a kulturális
központban. Az új igazgatótól várja a Madzagfalvi Napok rendezvényének megújulását is, mert
véleménye szerint is. de a hozzá érkező jelzések is azt támasztják alá, hogy a rendezvény
ellaposodott, mindig ugyanazok a programok vannak. Bízik abban, hogy Túri Andrea pályázó
fiatalos lendületével, Illetve a meglévő kapcsolatrendszerével, más településektől, intézményektől
tapasztalatot szerezve új koncepciót tud majd letenni az asztalra. Az emberek szeretik a szabadtéri
rendezvényeket. Gyulán és Békéscsabán fizetős rendezvények vannak, mégis rengeteg ember vesz
részt rajtuk, és a bevételeket milliókban lehet mérni. Békésen nem próbálták ezt ki, és nem is
mondja, hogy belépős rendezvényt kellene szervezni, de emiatt a bevételek is kisebbek, ami miatt
a nívósabb együtteseket nehéz meghívni a rendezvényekre. Bizalmat szavaz a pályázónak.
Rácz Attila képviselő: Döntés még nem volt ugyan. de már az elvárásokrót és ajövőröl beszélnek.
ami magában hordozza a döntést is. Frissességet. fiatatosságot vára megbízott igazgatótól, hiszen
az életkorával is záloga annak, hogy egy megújulási folyamat veheti kezdetét a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ életében. Régi kollegák. és bízik abban, hogy a régi jó munkakapcsolat
megmarad közöttük a jövőben is. A Fidesz frakció is támogatja Túri Andrea pályázó igazgatói
kinevezését.

Izsó Gábor polgármester: A kulturális központ új, illetve megújuló szerepköre nemcsak a pályázó
személyében jelent újat. hanem a feladatkörében is. A közművelődés és közösségfejlesztés
támogatása a jövőben egészen más hangsúlyokat kap, mint korábban kapott. A klasszikus
művelődési ház, amely jelenleg is működik és mellette is müködnek aktív szakkörök és
közösségteremtő lehetőségek továbberősödik. A rendezvények, ahogyan eddig is,jelentős részét
tették ki a tevékenységüknek. Nyertek egy pályázatot, ami a közösségteremtést célozza meg.
Ennek a gesztora. vagy fő partnere a kulturális központ. A pályázat keretében 135 millió Forintot
tudnak a ház fejlesztésére fordítani (különböző infrastrukturális berendezésekre, egyebekre). Az
átalakítás is a közösségfejlesztést szolgálja, tehát kell olyan helyeket biztosítani, ahol az emberek
-

-
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leülhetnek beszélgetni. Az épületnek olyan közösségi hellyé kell válnia, ahová bármikor bárki
bemehet, esetleg lenne ott egy búR, ahol megihatnak egy kávét is a beszélgetés közben.
Különböző szakkörök is lesznek majd az épületben. Ez egy Új Irány a közművelődés tekintetében.
Túri Andrea megbízott igazgató személyét alkalmasnak tartja az igazgatói pozícióba, hiszen
megismerhették a munkáját már korábban is.
Véleménye szerint a 2016. évi Madzagfalvi Napok überelt minden eddigi rendezvényt, ezért nem
ért egyet azzal, hogy a rendezvény ellaposodott. Lehet és kell is megújulni, de átszen’ezték
bizonyos tekintetben a rendezvényt, így kicsit pörgösebbé is vált. Kérte a képviselőket, ha
valakinek van valami ötlete a rendezvény megújítására, azt mondja cl. Tudomása szerint a nagy
koncertek részben már le van kötve. de eröl még nem kíván beszélni.
További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szmccós dő;; mególlapítonci. hogy ci s:cn’ccúsnál jelenlévő képviselők szónza:
-

]Ojő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán i’zata Képviselő-testületének
109/2018. UH. 29.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatói álláshelyére Túri Andrea Magdolna által
benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánitja.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkomiányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. * (7) bekezdésének rendelkezései alapján,
valamint a 42. * 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatójává a 2018. április I.
2023. március 31. közötti 5 év határozott idöre Túri Andrea Magdolnát nevezi ki.
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. (8)
bekezdése alapján 350.000,- Ft-ban állapítja meg.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert
a szükséges munkajogi dokumentumok, jognyilatkozatok aláírására, megtételére.
-

-

—

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület támogatta Túri Andrea igazgatóvá történő
kinevezését, Így gratulált a pályázónak.
Napirend tárgya:

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyüirdő által Murony község területi
védőnői ellátásának átvállalását indítványozó kérelem elbírálása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mün-’. 52.

‘

(1) bekezdésjj pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Erdélyi Imola Erzsébet igazgató
asszonyt. Murony Község Polgármestere 2018. március 13. napján kérelem csatolása nélkül
eljuttatta Békés Város Polgármesteréhez Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
-

—
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14/2018. (11. 28.) önkormányzati határozatát, amely szedrn felhatalmazást kapott arra, hogy
tárgyaljon a területi védőnői feladatok átadás!átvállalásával kapcsolatban. A feladat ellátásának
megkezdéséhez szükséges a Gvógví’ürdö működési engedélyének módosítása (ellátási terület
kiterjesztése Murony Község Önkormán zatától). illetve finanszírozási szerződés megkötése.
Ezen feladatokat Erdélyi lmola Erzsébet igazgató a feladat átadás/átvállalási szerződés birtokában
tudja elvégezni azt követően. hogy Murony Község Onkormányzata a működési engedély
visszavonását. illetve a finanszírozási szerzödés megszüntetését kezdeményezi az engedélyező
szeiweknél. Arról van szó, hogy nincs egy teljes státuszra szükségük a muronyiaknak, Így egy fél
státuszt, valamint az ehhez kapcsolódó normativát is átadják Békésnek. Így ezzel a tevékenységgel
kisegítik Murony lakosságát.
Az előterjesztést tárgyalta az UgyTendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt
tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Sznvccc’,s döfi megálhipitotla, hagy ci .cavuzc’,snúl jelenlévő képviselők száma: I O/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
110/2018. (IlL 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
• hozzájárul, hogy fenntartásában működő intézménye. a Békés Városi Gyógyászati
Központ és Gyógyfürdő átvállalja Murony Község Onkormányzata területi védőnői
ellátásának feladatait,
• felhatalmazza Erdélyi Imola Erzsébet igazgatót, hogy tárgyi ügyben a Murony Község
Önkormányzata. mint Megbízó által készített feladatátadás/átvállalási szerződést aláírja,
amely szerződés az alábbi pontokat tartalmazza:
o Megbízott a feladat ellátását a területi védönői ellátásról szóló 4912004. (V. 21.)
ESZCSM rendelet 2. * (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő
személy által biztosítja.
o Megbízó kifejezetten hozzájárul. hogy a területi védönői ellátás feladataira
Megbízott a területileg illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a
továbbiakban. NEAK) közvetlenül kössön finanszírozási szerződést.
o Amennyiben a NEAK finanszírozás összege nem fedezi az ellátás költségeit,
Megbízott kezdeményezi
források
Megbízó általi
a
kiegészítését,
ennek eredménytelensége rendkívüli felmondási oknak minősül.
o Megbízó térítésmentesen használatba adja. Megbízott használatba veszi a Murony
Község Onkormány7ata tulajdonában és fenntartásában álló, természetben az 5672
Murony, Szarvasi u. 24. szám alatt található ingatlanból 50m2 helyiséget (a
továbbiakban: feladatellátás helye) a feladatellátás céljára, amely I db rendelő
helyiségből, 1 db tanácsadó helyiségből, I db váró helyiségből és 2 db wc-ből áll.
o Megbízó a feladatellátás helyeként szolgáló helyiségeket ajelenleg ott meglévő, a
területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 5. számú
mellékletében meghatározott tárgyi minimumfeltételeknek megfelelő eszközökkel,
berendezésekkel adja át
Megbízott részére. Az átadást követően a tárgyi minimumfeltételek biztosítása
Megbízott feladata.
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o

Megbízó látja el a Feladatellátás helyeként szolgáló helyiség állaurnegóvási.
karbantartási, takarítási fladatait. illetve flzeti meg a feladatellátás során keletkező
rezsiköltségeket.

A szerződés
• ellátási érdekből. legalább 60 napos felmondási idővel. hó utolsó napjával
szüntethető meg.
• rendkívüli felmondással írásban, érdemi indokolással a másik félhez
intézett jognyilatkozatial felmondható, amennyiben a másik szerződő fél
a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. a felmondási
idő utolsó napjával.
• a Felek közös megegyezésével, az abban foglaltak szerint szüntethető
meg,
• bármely Fél felmondásával, a felmondási idő utolsó napjával szüntethető
meg.
Felhatalmazza Erdélyi Imola Erzsébet igazgatót, hogy az intézmény működési
engedélyének módosítása (ellátási terület kiterjesztése Murony község közigazgatási
területére) ügyében a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Népegészségügyi Osztályánál. illetve finanszírozási szerződés megkötése
ügyében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél eljárjon.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester,
Erdélyi lmola igazgató a szerződés aláírásáért. Békési Gyógyászati Központ és
GyógytUrdő működési engedélyének módosításáért. illetve a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alappal a finanszírozási szerződés megkötéséért
o

Napirend tárEva:

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdö alapító okiratának módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzóicönyvhöz az Mötv. 52. .W (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előző napirendi pont kapcsán is szükséges a Békési Gyógyászati
Központ és GyógytUrdő alapító okiratának módosítása. Ezt indokolja továbbá, hogy a Gyógyfürdö
2018. április I. napjától uniós támogatás segítségével Egészségfejlesztési Irodát hoz létre. Az
intézmény a Békési járás lakosainak kíván egészségfejlesztési szolgáltatásokat nyújtani. A
program megvalósításához az intézmény alapító okiratát bővíteni kelt egy kormányzati funkcióval.
amely a komplex egészségfejlesztő. prevenciós programokat foglalja magában. Az
előtedesztésben szerepel az is. hogy három Új munkahely teremtésével is együtt jár ez a pályázat.
Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság. és azt
tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató: Az egészségfejlesztési iroda teljes stábja 3 főállású
közalkalmazottból. és egy részállású szakon’osból áll majd. A részállású szakorvos, Kis Anita
doktomő lesz. aki jelenleg iskolaorvos.
Izsó Gábor polgármester: Örül annak, hogy nyertek a pályázaton, mert ezzel Békés város
egészségnevelési funkciója erősödik a körzetben. Az egészségfejlesztési iroda 2 évig működik. és
további 3 évig fent kell tartani, amire a NEA köt szerződést. A felvett dolgozók bérét a következő
időszakban is elő tudja teremteni a rendelőintézet, Így az önkormányzatnak nem kell saját
költségvetéséből biztosítani támogatást.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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Szavazás elől! nwgállapíloíía. Izov ci szavc ‚zásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.
-

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

Békés Város Önkormán zata Kép viselő-testületének
111/2018. (ill. 29.) határozata
1. Békés Város Ónkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdö alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja, és az egységes
szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyitirdő
Számára
EFOP-l .8.19-17-2017-00010
az
kódszámú
projekt
megvalósulásának idejére három teljes és egy részfoglalkozású álláshelyet engedélyez a
pályázati források terhére, a projekt keretében létrehozandó Egészségfejlesztési Iroda
működtetésére. A létszámváltozást az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 2.) önkormányzati rendeletének következő negyedévi módosításakor át kelt
vezetni.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend

táruva:

Tagi kölcsön visszafizetésével kapcsolatos döntések

Írásos előterjesztés csatolva ajegvzó’könjvhöz az Mötv. 52.

‘

(1) bekezclésj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a tagi kölcsönök visszafizetéseinek biztosítására
megállapodás kerüljön megkötésre mindkét kfl-vel, figyelembe véve a gazdasági társaságok
teljesítőképességét és várható bevételeit.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatokat.
A testület a határozati javaslat két pontjáról külön-külön szavaz.
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta az l-es határozati javaslatot.
Szavazás előn nzegállapitntla, hogy
-

ci

szai’cccs;zá1 jelenlévő képviselők száma: 10/ő.

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormánnata Képviselő-testületének
112/2018. «IL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz. hogy a Békési Férfi
Kézilabda Kű. (5630 Békés, Jannik n. 21-25. adószánz: 12874990-2-04, képviseli: Polgár
Zolic’m üwmeze!ö,.) tagi kölcsönből fennálló 22.000.000.- Ft összegű lejárt tartozásának
rendezéséhez 201 8. év december hó 3 I. napjáig haladékot kapjon. Felhatalmazza Izsó
Gábor polgármestert a részletfizetési megállapodás megkötésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a II-es határozati javaslatot.
Szavazás elől! nzegállapüoua. hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száztia: I Ofő

Megállapította. hogy a képviselö-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyviselótestületének
113/2018. «IL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a BKSZ Plusz
Hulladékgvüjtési Nonprofit Ktt (5630 Békés, Verseny u. 4. adós:átn: 10725443-2-04,
képviseli: (‘áezi.hdianna ü,mczeu7) tagi kölcsönből fennálló 26.691.455.- Ft összegű lejárt
tartozásának rendezéséhez 2018. év december hó 31. napjáig haladékot kapjon.
Felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert részletfizetési megállapodás megkötésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárgya:

Fejlesztési hitel felvételével kapcsolatos döntések

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

‚%‘

(1) bekezdés,fl pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Felmérések alapján Békés városban 10 km út felújítása lenne a
legszükségesebb. A felújítás külső forrásigénye 250 millió forint. 1 km út felújításának költsége
az előzetes becslések alapján 32 millió Forint. Kérdése Gál András osztályvezetőhöz: ez megfelel
a valóságnak? 250 millió forintból 10km utat tudnak építeni?
Gál András osztályvezető: Ha az önkormányzat által biztosított saját erőt. 60 millió Forintot is
beleszámítják a költségekbe, akkor igen.
Izsó Gábor polgármester: Az eloterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés. észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás cUki megállapította. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szánta: lOfő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán izata Kép viseló’-testüktének
114/2018. (‘UI. 29.) határozata

I. Békés város Önkormányzata képviselő-testülete a település önkormányzati útjainak
burkolása céljából 250.000.000,- Ft fejlesztési hitel felvételéről dönt.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fejlesztések megvalósításához szükséges
hitelfelvétellel kapcsolatban a hitelintézetekkel a versenyeztetési eljárásokról szóló
tárgyalásokat megkezdje, az ajánlatokat terjessze a soron következő testületi ülésre
3. Felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2018 (11.01)
önkormányzati rendelet módosítását készítse el az adósságot keletkeztető ügylet
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Figyelembevételével, és a Polgármester a rendelet-módosítást terjessze be a Képviselő
testület soron következő ülésére.
4. Felkéri a Polgármestert, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV.
törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (Xli. 30.) Korm.rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény alapján a hitelfelvétel engedélyeztetési eljáráshoz szükséges
dokumentumok összeállításáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: 10 perc szünetet rendelt el.
SZCNET

Izsó Gábor polgármesterA képviselő-testület folytatja a nyilvános ülésen megkezdett munkáját.
Megállapította. hogy 10 fő képviselő jelen Van. Így a testület határozatképes.
Napirend tárva:

Vállalkozói Alap 2018. évi pályázati felhívása

Írásos előterjesztés csatolva ajeg;’zőköm’vhöz az Mötv. 52. S’ (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az Önkormányzat az idei évben is meghirdeti a Vállalkozói Alap
pályázatot, amelyre a 2018. évi költségvetésben 6.200.000,- Ft lett tervezve. Javasolta, hogy a
pályázati felhívás a korábbi évek tapasztalatai alapján és azzal a feltétellel kerüljön meghirdetésre,
hogy azt tárgyi eszköz vásárlására használhassák fel a vállalkozók és a vállalkozások. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavccás eMu megállapította. hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: JOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2018. (IlL 29.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vállalkozói Alap 2018. évi pályázati
felhívását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri polgármesterét a
pályázati felhívás közzétételére.
Határidő:
Felelős:
Napirend táruva:

2018. júniusi képviselő-testületi ülés
Izsó Gábor polgármester
2018. I. félévi sporttevékenységek támogatása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

‘

(1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság már többször foglalkozott a
sportfinanszírozási rendszer felülvizsgálatával. Egy lehetséges tervezetet tartalmaz az I. számú
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melléklet, amely igyekszik Új alapokra helyezni a folyamatosan változó körülmények közötÉ az
önkormányzati támogatási rendszert. Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Rácz Attila képviselő: Szükségszerű egy Új Finanszírozási rendszer kidolgozása. Elkezdődött egy
párbeszéd a TAO-t igénybe vevő sportszervezetek között. hiszen szeretnék, ha együttműködve.
összhangba juthatnának hozzá ezekhez a forrásokhoz. Azt szeretnék látni, hogy a szükséges
önerökkel. hogy bírnak, milyen fejlesztéseket szerepeltethetnének a TAO-ban. Tárgyi eszközök
beszerzése esetén 30 %-os önerőt kell biztosítani. Ha a városi értékek növekményét nézik, akkor
30 %-ért lehet épületet felújitani. parkolót és a sporthoz kapcsolódó létesítményeket megújítani.
Szeretnék látni azt. hogy erre hol. és milyen űtemezésben lehet szükség. Egy olyan fórumot kellene
létrehozni, ahol a TAO-t helyben igénybe vevő sponszervezetek találkozhatnának. és
megbeszélhetnék a TAO alakulását. és ha valakinek megvan a megfelelő forrása. akkor a többiek
irányába át tudná csoportosítani. Ne legyen olyan év egyetlen egyesületnél sem, hogy nem tudja
igénybe venni a kipályázott összeget.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szcn’c,zés e/ÓH inegálkipítoua, hogy u szcn’azásná/ jelenlévő képviselők szánta: 10/6.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép visdóttestüktének
116/2018. UH. 29.) határozata

1.!

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülee a sportszervezetek 2018. I. félévi
támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

SPORTSZERVFZET
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
BTE Súlyernelő Szakosztály
Békési ÁFESZ SE (női kosárlabda)
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda)
Békési Diákok Atlétikai Clubja
Békési Kajak Kenu Ciub
Békési Futball CIub
Békési NKTE (női kézilabda)
Suntan Box CIub
Jóbarát Biliárd Klub
Linea Aerobik Klub
TRITON SE Békési Szakosztály (úszás)
ÖSSZESEN:
-

2018. I. félévi
javaslat
E Ft-ban
1700

200
160
105
375

1350
480
1400
1440

320
200
30
80
80
7920
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Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a szervezetekkel kösse meg
a támogatás felhasználására, illetve az arról való elszámolás feltételeire és módjára
vonatkozó megállapodásokat.
2.!

Békés Város Képviselő-testülete a határozat L számú mellékletét képező
Sportfinanszírozási terv tervezetét jóváhagyja, és felkéri polgármesterét, hogy a Sport
Tanács és a városi sportszervezetek közreműködésével a végleges tervet dolgozza ki.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva:

KEHOP-l .2.1 pályázat benyújtása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönvvhö; a; M/lív.

52.

(1) bekezdésj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A KEHOP pályázat neve „A Helyi Klíma Stratégiák kidolgozása,
valamint a klíma tudatosságot erősítö szemléletváltozás. Egy jövőbe mutató pályázatról van szó.
ami 100 %-os finanszírozású. Ha kidolgozzák a stratégiát. akkor lehetősége lesz a városnak olyan
további pályázatokon indulni. aminek feltétele, ezen stratégia megléte. A pályázati felhívást a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága hirdette
meg a mindenkor hatályos éves fejlesztési keret alapján. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szava:ás e/á’!! megállapíwua. hogy a s:ava:ásnáljelenlévő képviselők száma: lüfő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormáni’zata Kép viselő-testületének
117/2018. UH. 29.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata. mint konzorcium vezető pályázatot nyújt be a KEHOP-l .2.1
kódszámú „Helyi kUmastratégiák kidolgozása. valamin! ci k/ímcnudaíosságoi erővuo
szemléletformálás” felhívásra „Békés, helyi klímastratégia kidolgozása” címmel.
Konzorciumi partner a Zöld 14
Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fej lődésért
Egyesület.
Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 20.000.000,- Ft.
A saját erő mértéke 0%, összege 0,- Ft.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
KEHOP-l.2.1 pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának
közbeszerzési szabályzatának irányadó rendelkezései szerint eljárjon, szolgáltatásokat
rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az
Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükségessé váló jognyilatkozatokat
—

megtegye.
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3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a KEHOP
1.2.1 pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási
dokumentációját nyújtsa be, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza a pályázat benyújtásához
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tár2-va:

Pályázat benyújtása a „Népi építészeti emlékek helyreállítására”

Írásos előterjesztés csatolva a jegrzőkönyvhöz az M/Ja’. 52. S’ (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Békés Város Önkormányzata támogatási kérelmet kíván benyújtani
népi építészeti emlékek helyreállitúsára. Pályázati célként az 5630 Békés, Durkó u. 8. szám alatti
ingatlan (Tájház) helyreállítását jelöli meg. A pályázati összköltségbruttó 10 millió forint, ami az
igényelt támogatási mérték 50 %-a. azaz bruttó 5 millió forint. a saját erő mértéke pedig szintén
50 %. azaz bruttó 5 millió forint. A saját erőt az önkormányzat elfogadott költségvetésében
rendelkezésre álló tarhosi ingatlaneladás bevétele biztosítja. Az elöterjesztést tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Seres István képviselő: Éppen a házával szemben van az egyik legszebb ház a városban, ami
gYönyörű napsugaras ház. szegedi motívumokkal ellátva. Ezeket a házakat rendbe kellene hozni
addig. amíg lehetőség van rá. Lassan alig marad szép. régi háza városban.
Mucsi András képviselö. bizottsági elnök: Egyetért dr. Seres István képviselővel, ugyanis az
említett ház a választókerületében van. Nem tudja, hogy került oda az a ház, de szeretné azt
kinyomozni. Abszolút szegedi motivumos a ház, ami Békésen egyedülálló, legközelebb
Ujkígyóson található hasonló épület. A tulajdonos jelezte, hogy a ház helyreállítása több százezer
Forint. Vagy milliós tétel lenne, amit ő nem tud bevállalni. Nem lennejó. ha tönkre menne azaz
ingatlan, mert pótolhatatlan lesz. Örül a pályázati lehetöségnek, ésjavasolta, vizsgálják meg annak
lehetőségét egyeztetve a tulajdonosokkal hogy ők. hogyan tudnának pályázni a helyreállítás
érdekében. A környéken egyedülálló érték ez a ház.
-

-‚

Dr. Seres István képviselö: Az ingatlanban fiatalok laknak. akik segítségre szorulnak ebben a
tekintetben. Törökbecsén járt, és az egyik építész barátja hozta haza Békésre, aki elmondta neki.
hogy a háza is ilyen volt mielőtt a 70-es években tönkre nem tették. A régi, szép házakat fel kell
újítani. rendbe kell tenni. A Békésről szóló könyvekben is ezeket a különleges épületeket teszik
bele.
Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogyha lesz legközelebb is ilyen pályázati lehetőség. vegyék
figyelembe az elmondottakat. Az 50 %-os önerő nem kevés, de magánszemélvnek megéri. mert
nem teljesen saját erőből kell felújítania az ingatlanját.
Barkász Sándor képviselő: A Durkó utcai tájház eredendően is közel áll a szívéhez, mert a falusi
életmódot jeleníti meg. Az S millió forintos önerőt soknak tartja, de megszavazza a pályázatot. Az
épület több mint 100 éves. Így elképzelhető. hogy azért repedt meg, mert a vízelvezése rossz, és a
tetőről vagy a szomszéd tetöröl lefolyó Víz eláztatta. A vízelvezésben van a gond. Az ilyen
kiadásokat megelőzhetnék úgy, hogy az épületek tövére folyó vizet elvezetik, mert szétázik a talaj
és megsüllyed az épület. Ugyanez igaz az aszfaltozott utakra, útalapokra is. Ha a közmunkások,
az önkormányzat ilyen szakemberei és a lakosság az út széléből nem vezeti cl a vizet, akkor
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minden Út szétfagy és tönkremegy. A pangó vizek tönkre teszik az utakat. Jól tehet látni, hogy hol
vannak azok a foltok, amelyeknél a vizet be kell vezetni a csapadék szikkasztó csatornába. Ne az
tegyen, hogy amikor szétázott és megrepedt az épület, vagy az űt fel fagyott. akkor kezdenek el
pátyázatok után rohangálni és saját erő biztosításával rendbe tenni, felújítani azokat. Egy kicsit
előre kell gondolkodni mind a képviselő-testületnek, mind az önkormányzatnak, mind pedig a
lakosságnak.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
S:czvcu1s elő/t niegállapítotia, hogy a szavaza.wzcUjelenlévá képviselők s:ünza: 10/ő.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkor,nánvzata Kép viselő-testületének
1 18/2018. (IlL 29.) határo;ata
Békés Város Önkorniánvzata támogatási kérelmet nyújt be népi építészeti emlékek
helyreállításához. Pályázati célként az 5630 Békés. Durkó u. 8. szám, 2387 hrsz. alatti
ingatlan helyreállítását jelöli meg. A pályázati összkőltség bruttó 10.000.000,- Ft. az
igényelt támogatás mértéke 50%. azaz bruttó 5.000.000,- Ft. a saját erő mértéke 50%, azaz
bruttó 5.000.000,- Ft. A saját erőt az önkormányzat elfogadott költségvetésében
rendelkezésre álló tarhosi ingatlaneladás bevétele biztosítja.
Határidő:
Felelős:

Napirend tár2va:

Értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Küherületi kerékpárutak kezelői jogának átadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönrvhöz az Mötv. 52. S’ (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: A határozati javaslat arról szól. hogy a megjelölt szakaszok kezelői
joga. a tulajdonjog fenntartása mellett a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Müködő
Részvénytársasághoz kerüljön, a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.

Két nagyobb külterületi kerékpárút szakasz van: az egyik a mezőberényi, a másik pedig a
békésesabai szakasz. A kerékpárbarát települések szövetség Békésen alakult meg és a vezetés is a
városban van, akiknek komoly munkájuk van abban. hogy sikerült elérni, hogy országos szinten a
külterületi kerékpárutak fenntartását vegye át az állam. illetve a Közút. mert az nagy terhet ró az
önkormányzatokra. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazáv elő/i megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2018. (III. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Békéscsaba- Békés
közötti 95552 jelű kerékpárút Békés közigazgatási területén lakott területen kívüli 4.569 m
szakaszának és a Békés- Mezőberény közötti 95562 jeLü kerékpárút Békés közigazgatási
területén lakott területen kívüli 3.938 m szakaszának kezelői joga atulajdonjog fenntartása
mellett a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz kerüljön.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva:

A Madzagfalvi Horgásztó halgazdálkodási jogára vonatkozó döntés

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mön’. 52. ‚9 (1) beke:désj pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: A Békési Horgász Egyesület által benyújtott pályázat teljes körűen
bemutatja az általa vállalt. ésjogszabály alapján kötelezően előírt feladatokat. A halgazdálkodással
kapcsolatos szakmai előírásokat Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya. mint halgazdálkodási hatóság ellenőrzi. A
vagyon állagának védelme. énéknövelő használata, költségtakarékos működtetése a Békési
Horgász Egyesület által biztosított. Az egyik téglagyári tóról van szó, és ugyanaz az egyesület
veszi át, amelyik a Puskaporost is rendben tartja. Sok versenyt rendeznek. az egyik képviselő
közelről is ellenőrzi. és meg van elégedve a működésükkel. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, igy szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazós e/őt; megállapította. hogt ci szavazásnál jelenléió képviselők s:ám,ií: 10/71.
-

Megállapította, ho2y a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
120/2018. UH. 29.) határozata
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező 0151/6/C helyrajzi szám alatt felvett. ..1adzagaIvi Horgásztó’ megnevezésű
ingatlanra vonatkozó halgazdálkodási jogát a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló
2013. évi CII. törvény 23. -a, továbbá az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (V].29.) önkormányzati rendelet 10. (1)
bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény II. *-a alapján
a Békési Horgász Egyesület ÚzvUvántartási száma: 04-02-0000329, székhelye: 5630 Békés,
Hőzső mm, 4., aclószáma: 19978071-1-04,) ingyenes használatába adja, a 2018. április 1.
napjától 2032: november 30. napjáig tartó határozott időre.
2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert
az ingyenes használati jogot biztosító szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tár2va:

Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti
„Kazamata” ingatlan használatára vonatkozóan

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkőnyvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja

aíapján.

Izsó Gábor polgármester: A Békési Motoros Baráti Kör jelenleg kedvezményesen 10.000,- Ft+
AFA/hó bérleti díj megfizetése mellett bérli a Békés. Széchenyi tér 4. szám alatt található, 2236
helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanban lévő, 290 m2 alapterületű. ‚.Kazamata” elnevezésü
pincehelviséget. A megkötött szerződés 2018. március 31. napjával lejár. Az elöterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, igy szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
-

-

Szavazás elő/i nwgáflczpíioua. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10fő
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2018. (IlL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012 (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. * (1)
bekezdése és 23. * (2) bekezdése alapján a 2018. április I. napjától 2019. március 31.
napjáig tartó határozott időre a Békési Motoros Baráti Kör (i630 Békés, Bethkn Gábor n.
16. képviselő: Bányai Imre eliiök kedvezményes használatba adja az Onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Békés belterület 2236 helyrajzi szám alatt felvett,
természetben Békés, Széchenyi tér 4. szám alatt található ingatlan 290 m2 alapterületű
„Kazamata” pincehelyiségét.
-

A kedvezményes használat díját a rezsiköltség megfizetése mellett 10.000.- Ft + ÁFA/hó
összegben határozza meg.
-

-

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az
előterjesztés I. mellékletét képező. kedvezményes használati szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
Yapirend tárgya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Lejárt garázsbérleti szerzödés meghosszabbítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönvvhöz az Mötv. 52. S’ (1) bekezdés]) pontja alapján.
Gábor po’gármester: Az előző képviselő-testületi ülés óta egy garázsbérlö, Gálicz István.
nyújtott be kérelmet bérleti szerződés meghosszabbítása iránt. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi Bizottság, és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot.
Izsó

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás elöí megállapíioíia, hogy ci szavazcvnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormán ;‘zata Kéyviselóttestiiletének
122/2018. UH. 29.) határozata
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéröl. valamint elidegenitésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/201!. (VIII.
26.) önkormányzati rendelet 36. * (2) bekezdése alapján felmentést ad az 5630 Békés,
Veres P. tér 7. B. lph. szám alatt található 5. számú garázs bérlésére vonatkozó pályáztatás
alól.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gálicz István 5630 Békés, Veres Péter
tér 9. 1/25. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és az 5630 Békés, Veres P. tér 7. B. szám
alatt található 5. számú garázs vonatkozásában fennálló bérleti jogviszonyát 2021. év
március hó 3 I. napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét
szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.
Ilatáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

a

Pásztor János interpellációja

Írásos előterjesztés csatolva a jegj’zőkönyvhöz az Möh’ 52.

%‘

(1) bekezdésj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület februári ülésén Pásztor János képviselő
interpellációs kérdésével kapcsolatban Úgy döntött, hogy a 9. pontban foglaltakat a Pénzügyi
Bizottság tárgyalja meg és álláspontját terjessze a képviselő-testület soron következő ülése elé.
Ennek megfelelően a Pénzügyi Bizottság 2018. március 27-i ülésén megtárgyalta az interpellációs
válasz 9. pontját. A bizottság Pásztor János képviselő interpellációjára adott válasz elfogadását
javasolja azzal, hogy az ügyben érintett Windschutz Bt. vállalta. hogy a rámpák dőlésszőgét 20 8.
április 30. napjáig az előírásoknak megfelelően átalakítja.
Az SZMSZ szerint a képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy elfogadja-e a Pénzügyi
Bizottság javaslatát vagy sem. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Smvazás elői; ;negállapíioua, hogy a s:avans;iá1 jelenlévő képviselők snbizcz: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Ö,,konnány;ata Kép viselótestületá,,ek
123/2018. (IlL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Pásztor János
önkormányzati képviselő interpellációjára adott válasz 9. pontjára vonatkozó javaslatát
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyben érintett Windschutz Bt. vállalta, hogy a
rámpák dőlésszögét 2018. év április hó 30. napjáig az előírásoknak megfelelően átalakítja.
F{atáridő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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Izsó Gábor polgármester: Kérte Pásztor János képviselőt, hogy újabb interpellációban próbálja
megjobban megvilágítani a problémát és ajavaslatát, hogy körbe tudják járnia témát. A Pénzügyi
Bizottság ülésén is különböző szóbeli kiegészítések hangoztak el, amelyeket jó lett volna
megvitatni. Az eljárásrend szerint megszületett a Fenti döntés, de nem jelenti azt, hogy ezzel az
ügyet lezárták. Addig kell beszélni eröl a problémáról. amíg nem találják meg a megfelelő
megoldást. Ha az érintett megcsinálja úgy ajárdát, ahogyan kell, akkor megnyugszanak az utcában
lakók is.
Napirend tárya:

Interpellációk, bejelentések

Mucsi András képviselő: Korábban is jelezte már, de nem történt lépés a Szarvasi út 12. szám
alatti ingatlan előtti járdával kapcsolatban. Az Ady és a Szan’asi út között nem sok átjárási
lehetőség van. így a Szanasi út 12. szám alatti környék emiatt elég forgalmas. A Bajza utcai
általános iskolából is ott járnak át. Ennek a területnek a vízelvezetése nem megoldott. A járda
minőségével problémák vannak.
Sokat beszélnek arról, hogy a fákat védeni kell, nem szabad engedni, hogy kivágják. A közösségi
médiában is sokat hangoztatják, hogy fejlesztések kapcsán se vágjanak ki fát. Vannak helyek, ahol
a Fák sok problémát okoznak. A Bocskai út 17. szám előtt, a Tűzkút utcával szemben van egy
hatalmas Fa, aminek annyira megnőttek a gyökerei. hogy kiáll a talajból, és nemcsak ajárdát törte
össze, hanem forgalmi akadályokat okoz. Az Adventista imaháznál is ilyen problémák vannak. A
gyülekezet jelezte, hogy új kerítést épített a Bocskai utca és a Fábián utca sarkán, de ahogy nő a
fa, a győkerei összetörték az aszfaltozott járdát, és félnek attól. hogy az Új kerítést is tönkre teszi.
Kérdése, mit tehet csinálni ilyen esetben? Le lehet vágni a fák gyökerét. vagy magát a fát kellene
eltávolítani?
Rácz Attila képviselő: A Futball CIub kérését tolmácsolja. Az elkészült Inkubátorház teljes
felülete burkolt, és a telep vize a sportpálya irányába. a Fű 2 és Fű 3 pálya felé Folyik át. El kellene
árkolni azt a részt, ahogy Barkász Sándor képviselő is mondta. Jelenleg fél lábszárig érő víz van a
területen. mert egy nagy Felületről a Fű 2 és Fű 3 pálya irányába van lejtetve a terület. és nincs
kiárkolva az utcára. Egy árkot kellene képezni, hogy az Inkubátorházból a víz ne folyjon át a
Sportpályára.

Barkász Sándor képviselő: Az Inkubátorháznál zárt csapadékcsatorna van, odafolyik a víz.
Izsó Gábor polgármester: Kéne. hogy az ügyet vizsgálja meg a Műszaki Osztály.
Balázs László képviselő: A Mátyás király utcai lakosok jelezték felé. hogy nagyon rossz
állapotban van az utca, ezért kérte annak felülvizsgálatát ésjavítását.

Izsó Gábor polgármester: További interpelláció, bejelentés nem volt, Így a képviselő-testület
nyilvános ülését 17 óra 02 perckor befejezettnek nyilvánította. és zárt ütést rendelt cl, amelyről
külön jegyzőkönyv készült.

‚7

K.m.f.

V

i ó Gábor
p gármester

Tárnok Lászlóné

35

