JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormányzat Képviselő.testületének 2018. április 26.
megtartott n vilván os üléséről

napján

Az ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés, Petőf5 u. 2.)

Jelen vannuk:

Izsó Gábor polgármester, dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor, Deákné Dornonkos
Julianna, Balázs László. Mucsi András, Koppné dr. Hajdú Anikó, Rácz Attila. dr.
Gosztolya Ferenc képviselők.

Igazolta,: volt távol: Pásztor János és dr. Seres István képviselő.
Az ülés mekczdése után, később érkezett: Barkász Sándor és Koppné dr. Hajdú Anikó
képviselő.
Tanácskozás! Iogal vett részt:

Támok Lászlóné jegyző
Kálmán Tibor alpolgármester
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Tőkés Judit jogász
Dr. Polyák Zsolt rendörfőkapitány
Ladányi Zoltán r. ezredes
Gyarmati Sándor elnök
Viezián György tü. alezredes
Zahorán György parancsnok
Süli Zsolt alezredes
Krizsán Miklós könyvvizsgáló
Az ülés kezdésének időpontia:

15.35 Ii

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes. meri I főből 7 föjelen van. így a nyilvános ülést megnyitotta.
Tár2v:Napirend módosítása

—

1.

Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogy a képviselő-testület vegye Fel Új napirendi pontként az
utólag kiküldött 22. számú, a „Kézilabda munkacsamok megvalósulási helyszínéhez szükséges
nyilatkozatok” tárgyú előterjesztést a nyilt ülés végén. a bejelentések előtt történő tárgyalásra. A
javaslatot szavazásra bocsátotta.

Szavazás előtt megállapítoita, ho’ a szavazásnál jelenlévő képvLvelők szátiza: 7/ő.
-

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

Békés Város Ö,,kormán;zata Kép viselóttes:ületé,zek
151/2018. CIV. 26.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Új napirendi pontként felveszi, és
nyilvános ülés végén, a bejelentések előtt 22. napirendi pontként megtárgyalja a
„Kézilabda munkacsamok megvalósulási helyszínéhez szükséges nyilatkozatok” tárgyú
előterjesztést.
Tárv:Napirend módosítása —2.
Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogy a képviselö-testület vegye fel Új napirendi pontként az
utólag kiküldött 26. számú, „A békési lakásotthonok helyzetével kapcsolatos kezdeményezés”
tárgyú előterjesztést a 22. számú előterjesztés utáni tárgyalásra. nyílt ülésen.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Kérdése: melyik bizottság tárgyalta hivatalos napirendi pontként
a békési lakásotthonok helyzetével kapcsolatos kezdeményezést?
Izsó Gábor polgármester: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság is tárgyalta a békési lakásotthonokkal kapcsolatos
tájékoztatást.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Nem, a bizottságok nem a kezdeményezést tárgyalták, hanem a
lakásotthonok helyzetével kapcsolatos tájékoztatót.
Izsó Gábor polgármester: A lakásotthonokról történö tájékoztatás napirendi pont volt mind a két
(fent elmondott) bizottság ülésén, ahol Jelen volt a szakmai igazgató-helyettes és az intézmény
egység vezető is. Irásos előterjesztés volt, és a bizottság ülésén megfogalmazott határozati javaslat
alapján került most a testület elé az anyag.
Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Véleménye szerint előkészítetlen az anyag.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén is hivatalos napirendi
pontként szerepelt a lakásotthonok helyzetéről szóló írásos tájékoztató. A bizottsági üléseken
polgármester úr ismertette a kezdeményezés lényegét. Az anyag elő lett készítve. a lakásotthon
képviselői isjelen voltak a bizottságok ülésein.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Polgármester úr szóbeli előterjesztését nem tartja kellően
körüljártnak, mert a hatásokat nem vizsgálja. A határozati javaslatot sematikusnak tartja, ha
elfogadja a képviselő-testület. akkor sem tesznek nagy bajt, de zavarkeltésnek érzi az egészet.
Izsó Gábor polgármester: Írásos előterjesztés került kiosztásra. nem szóbeli előterjesztésről van
Szó. További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a fent elmondott
javaslatot.
Szm’azús elől! niegállapílolta, hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 7/ő
9

-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán i’zata Képviselő-testületének
152/2018.
26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete új napirendi pontként felveszi, és
nyilvános ülés végén, a 22. napirendi pont után megtárgyalja a helyben kiosztásra került
„A békési lakásotthonok helyzetével kapcsolatos kezdeményezés tárgyú előterjesztést.
Tárgv:Napirend módosítása

—

3.

Izsó Gábor polgármester: A Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy a 23-as sorszámú,
„Közbeszerzési eljárás megindítása a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
Dánfok” megnevezésü előterjesztést nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja. A
Pénzügyi Bizottság az előterjesztést zárt ülésen tárgyalta. Javasolta, hogy a képviselő-testület az
Mötv. 46.* (2) bek. e) pontjára hivatkozva az előterjesztést zárt ülésen tárgyalja. Szavazásra
bocsátotta a javaslatot, és kérte, hogy aki zárt ülést javasol, igennel szavazzon.
—

Szcivazc’Lv elől! megáUupíwua, hogr ci szuvccás;;óljelenlévő képviselők szcín;cz: 7/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Ö,,kor,nánj’zata Kép viselő-testületének
153/2 012. (IV. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárás megindítása a
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
Dánfok”
megnevezésű pályázat tárgyában című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja az Mötv. 46. (2)
bekezdés c) pontja alapján.
—

Tárv:Napirend elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat az
elfogadott módosításokkal együtt.
Szavazás elől! inegáUapüoua, hogy ci s:cn’azásnc’il jelenlévő képviselők száma: 7fő.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkor,nán ;‘zata Kép viselő-testületének
154/2018. (1V 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 26. napján tartott ülésének
napirendi pontjait a módosításokra is Figyelemmel az alábbiak szerint fogadta el:
-

-
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N4 PIRENDI PONTOK:
N;’ilvános ülés:

I. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről, értekezletekről
Előterlesz/ó’: 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. Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Tájékoztató a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Beszámoló a Békésesabai Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Békés Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Beszámoló a20l7. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2017. évi zárszámadásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Településrendezési eszközök módosítása I.
Elöterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Településrendezési eszközök módosítása II.
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

—

HÉSZ módosítás

IS. Településrendezési eszközök módosítása IlL
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. Múzeum szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4

17. Őnkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előierjeszíő: Izsó Gábor polgármester
18. Tájékoztató a hitel felvételével kapcsolatos döntésről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
19. Víziközmü bérleti-üzemeltetési szerződés
Elők’r/esztő: Izsó Gábor polgármester
20. Küldetés Alapítvány bérleti kérelme
Előterjesztés: Izsó Gábor polgármester
21. Bírósági ülnökválasztás (soron kívüli)
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
22. Kézilabda munkacsamok megvalósulási helyszínéhez szükséges nyilatkozatok
Előter/esztő Izsó Gábor polgármester
23. A békési lakásotthonok helyzetével kapcsolatos kezdeményezés
Előterjeszíő: Izsó Gábor polgármester
24. Interpellációk, bejelentések
Zárt ülés:
25. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés Dánfok’ megnevezésű pályázat tárgyában
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
—

26. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
27. Lakáscélú kamatmentes kölcsön iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről.
értekezletekrő I

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könrvhöz az Mötv. 52.

‘

(1) bekezdésj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
módosító javaslat?
Mucsi András bizottsági elnök: Tájékoztatta a képviselö-testületet arról, hogy a Reményhir
Intézményben augusztusban vagy szeptemberben létrejött Új alaptbkÚ művészeti oktatási
intézmény 2018. április 23-án eredményesen vett részt a Békéscsabai Jókai Színházban az
Adámok és Evák éjszakáján. Az AMI 4 kategóriában is elhozta az arany minősítést.
Izsó Gábor polgármester: Gratulált az intézménynek az eredményhez. További hozzászólás nem
volt, Igy szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.
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Szcnazás előit nwgáflapiioí;a, hogy ci ccn’ccásnál jelenlévő képviselők száma: 7/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Onkornuín vzata Kép viselő-testületének
155/2018. (IV 26.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése kőzött történt eseményekről. értekezletekről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

Napirend tárva:

Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az 411kv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás előtt ‚negáüaphotia,
-

hagy

ci szavccásnál jelenlévő képviselők szánta: 7Jő

Megállapította. hogy a képviselő-testület 7 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnányzata Kép viselő-testületének
156/2018. (IV 26.) határozata

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

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva a jegvzőkönyvhöz az Mötv. 52.

‘

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt. Így szavazást rendelt el
a tájékoztató elfogadásáról.
Szavazás elő/i megállapíio;ia, hogy ci szcn’a:ásnál jelenlévő képviselők száma: 7/ő
-

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

Ő

Békés Város Önkormányzata Kéyviselő.testületének
15 7/2018. (IV. 26.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jájékoztató Békés Város Képviselőtestületének a Fontosabb jogszabályi változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

(A képviselő—testület ülésére megérkezett Barkós: Sándor képviselő A testü/et létszáma: 8jó’,
Napirend tárva:

Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Möfl’. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt. Így szavazást rendelt cl
a tájékoztató elfogadásáról.

Szavazás előtt megcd/apítoua, hogi a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 8/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán I’zata Kép viselő-testületének
158/2018. (1V 26.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
Felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

(A bizottság ülésére megérkezett Koppné /;. Hcjc/á Anikó képviselő A testület létszáma: 9jő,L
Napirend táruva:

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiröl

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. S’ (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás e/ő/t nwgállapüoua. hogy ci s:avazásncU jelenlévő képvLelők szánta: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormán ‘zata Képviselő-testületének
159/2018. q’IV. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiröV tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelös:
Határidő:
Napirend tárEva:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 2O7. évi munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

(1,) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent dr. Polyák Zsolt
dandártábornokot. a Békés Megyei Rendőrkapitányság vezetőjét, Ladányi Zoltánt, a békési
rendőrkapitányság vezetőjét.
Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt
elfogadásra javasolja.
Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: Évek óta Figyelemmel kíséri a feljelentések,
figyelmeztetések számát. Kérdése: a szóbeli figyelmeztetés írásban dokumentálásra kerül-e? Ha
igen, akkor alacsonynak tartja a százalékos arányát a büntetésekéhez képest. Tudja, hogy nem
helyben döntenek arról. hogy milyen eseteket. hogyan lehet szankcionálni. de a lakosság részéről
biztosan pozitív fogadtatása lenne, ha nagyobb arányú lenne a figyelmeztetések száma. Olyan
esetekről beszél. amikor nem nagy a társadalmi veszélyessége a cselekménynek. Másik kérdése:
az előterjesztésben szerepel, hogy a közlekedési baleset okozói között a kerékpárosok részaránya
százalékosan növekedett. Kérdése: van-e valamilyen terve a rendőrségnek ennek a
visszaszorítására?
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Á bizottsági ülésen is megköszönte Ladányi Zoltán
kapitánynak az együttműködését. Most is megköszönte azt, hogy amikor megkereste a
rendőrséget, minden esetben eljártak. A világ változásával új bűncselekmények jelenhetnek meg.
Az internet világa az egyre tiatalabbakat is eléri. Azért örül annak, hogy az „Iskola rendőre”
program működik, mert a rendőrség munkatársai rendszeresen kijárnak az iskolákba és
tájékoztatót tartanak a diákoknak. Felhívják a fiatalok figyelmét arra, hogy nem minden cselekedet
marad szankció nélkül, antiről azt gondolják. csupán vicc. hiszen sok esetben mások jogait sértik
meg. Békésen komoly probléma a kábítószerrel való visszaélés. Nehéz meghúzni a határt. hogy
mi számít kábitószemek és mi tudatmódosító szemek. Orül annak, hogy a városban Folyik a drog
prevenció, illetve vannak kiadványok és programok is. Megköszönte a békési rendőrkapitánnak
a beszámolót.

Rácz Attila képviselő: Kérdése: van-e a bűncselekmények hátterében olyan kimutatás. amely
esetleg az etnikai hátteret határozza meg? Az országgyűlési választások idején az egyik párt olyan
rémhíreket terjesztett a településen, amely szerint Békésen a bűncselekmények nagy részét egy
bizonyos etnikai csoport tagjai követik el. Á képviselők azt tapasztalják. hogy hosszú évek óta
békében élnek egymás mellett Békésen az etnikai csoportok. Nem tapasztalták, hogy a
bűncselekmények többségét egy etnikai csoporthoz lehetne kötni. l{osszú évek óta Békés város a
nevéhez méltóan békés településként van az országos palettán is nyilvántartva, hiszen az egy főre
eső bűncselekmények száma lakosság számra tekintve is talán Békésen a legalacsonyabb. Szeretne
ezzel kapcsolatban megerősítést kérni a rendőrkapitánytól.
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Ladányi Zoltán r. ezredes: A Figyelmeztetések arányát csak a szabálysértési eljárásoknál
regisztrálják. Ha egy közúti ellenőrzés során a rendőrök Figyelmeztetnek bárkit. arról nem készül
statisztikai adat. A rendőr eldöntheti a helyszínen: figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, Vagy
feljelentést tesz. A rendőrök a törvény adata keretek között alkalmazzák a figyelmeztetést ott, ahol
arra lehetőség Van.
A kerékpáros balesetekkel kapcsolatban elmondta, a beszámolóban is szerepel, hogy 2016. évben
49, 2017-ben pedig 31 sérüléses baleset volt Békésen. A kerékpárosoknál magasabbak az arányok.
Minden rendezvényen, előadáson felhívják a lakosság, a diákok figyelmét a helyes és biztonságos
közlekedésre. Minden baleset helyszínét úgynevezett pontértékkel jelölik, értékelik, mikor milyen
időszakban ki Volt a baleset okozója, részese, stb. Ahol egy adott területen több baleset volt, akkor
oda irányítják ajárőröket, akik felhívják a biztonságos közlekedésre a figyelmet.
Mucsi András képviselő által felvetettekre elmondta: az internettel kapcsolatosan a különböző
előadásoknál megelőzés szempontjából felhívják a különböző korosztály figyelmét arra, milyen
problémák merülhetnek fel az internet használattal kapcsolatosan. A kábítószerrel kapcsolatosan
tartanak tájékoztatásokat és megelőző tevékenységet folytatnak.
Rácz Attila képviselő által felvetettekre elmondta. nincs etnikai alapú nyilvántartása a
rendőrségnek. Megerősítette azt az áliitást, amely szerint Békésen a legalacsonyabb a
bűncselekmények száma Országos szinten is.
Izsó Gábor polgármester: Az állománygyülésen már megköszönte a rendőrségnek az elmúlt
években végzett munkáját. de most a képviselő-testület ülésén az önkormányzat nevében is
megköszönte azt. hegy a békési rendőrkapitánvságnak is köszönhetően a polgárörséggel és más
szervekkel kiegészítve Békés biztonságosnak mondható. Vannak alkalmi problémák, amelyek a
törvénybe ís ütközőek, de súlyos büncselekmények nem történnek, vagy ha történnek is, akkor a
felderítések mutatói egyre jobbak. A rendőrség gyorsasága, reagálása, tettrekészsége egyre jobb,
és ez szubjektív módon is növeli a lakosság biztonságérzetét. Békés egy rendezett, tiszta, virágos
település, amely élhetővé teszi a várost. Ez fontos ott, ahol a megélhetési lehetőség valamivel
nehezebb, mint Nyugat-Magyarországon vagy Budapesten. A biztonság vonzóvá teheti Békést az
itt tartózkodásra és az itt élésre is, amit pozitívként értékel. Büszke arra a munkára, amit a
rendőrség, a polgárőrség, a mezőőrök és egyéb önkéntesek végeznek a városban.
További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, így szavazást rendelt el az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
—

—

Szavazás elő/l megáUapüoíta. hog’ ci szavccásnál jelenlévő képri.velők s:á,mz: 9/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
160/2018. ([V. 26.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Rendőrkapitányság 2017.
évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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Izsó Gábor polgármester: Megköszönte dr. Polyák Zsolt dandártábornoknak és Ladányi
Zoltánnak. a békési rendőrkapitányság vezetőjének. hogy részt vettek a testület ülésén.
Napirend tárva:

Tájékoztató a Békési
munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva

Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2017. évi

ajegyzőkönyvhöz űz

Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Gyarmati Sándort, a Békési Polgárőrség
Közhasznú Szervezet elnökét, aki egyben a Megyei Polgárör Szövetség elnöke is. A békési
polgárőrségnek olyan vezetője van, aki egyben a megyét is képviseli már évtizedek óta. Ez a helyi
polgárőrség munkáját is pozitívan befolyásolja, és a rendőrségi beszámoló kapcsán említett városi
biztonságérzethez is hozzájárul.
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt
tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: A beszámolót átolvasta. Van néhány számadat, amit
kiemel az előterjesztésből: 1100 órát töltöttek az elmúlt évben azzal, hogy az önkormányzati
vagyont örizték. A polgárőrök összességében 25 ezer órát töltöttek közterületen egy év alatt, mint
önálló szen’ezet, és 1000 órát a rendörökkel közösen. A városban jána nincs olyan nap, hogy
reggel vagy este ne találkozzanak rendőrautóval vagy polgárőr autóval. Megnyugtató az az érzés,
hogy vigyáznak a lakosságra. és van kitől segítséget kérni, megnyugtató. Kérte Gyarmati Sándor
elnököt, hogy annak a 77 polgárőrnek, akik az idejüket hobbiból beáldozzák erre a tevékenységre.
köszönje meg a munkáját. Az isjó. hagy a polgárőrök baráti társaságként működnek, és egymást
is seghik a hasznos időtöltésben. A magányos emberek sok esetben depressziósak, de az
egyedülálló polgárőrökre ez nem jellemzö. mert sokat vannak együtt.

Rácz Attila képviselő: Önkormányzati képviselőként megköszönte a polgárőrség munkáját, és azt
a biztonságérzetet. amihez a polgárőrökjelenléte is hozzájárul. Ha valaki a településen közlekedik,
akkor reggel, délben és este is találkozhat a polgárőrökkel. Megköszönte a polgárőrök jelenlétét a
Békési Futball Clubnál, ahol rendszeres biztosítóként és támogatóként jelen vannak hosszú évek
óta. Elképzelhetetlennek tartana egy mérkőzést is a polgárőrökjelenléte nélkül.
A másik, amit megköszönt a polgáröröknek. az a temetők védelme kapcsán kifejtett
tevékenységük. Az anyagban is benne van, hogy halottak napja környékén fokozottan
odafigyelnek a megelözésre, fokozott jelenléttel biztosítják a temetők körüli mozgást. A kegyeleti
terület nagyon érzékeny terület. hiszen az emberek sok értéket is kivisznek a temetöbe, és azok
védelme érdekében is hathatós segítséget kapnak hosszú évek óta a polgárőröktől.
Izsó Gábor polgármester: Egyetért az elhangzottakkal. Hosszú évek óta ismeri a polgáröröket. a
munkájukat és az önkormányzattal isjó kapcsolatot ápolnak. A polgárőrség karitatív tevékenysége
az egyik legaktívabb a városban. nemcsak a saját vagonukból tönénö ételosztás, vagy az idősek
látogatása miatt, hanem más egyéb betegekről való gondoskodás miatt is. A polgárörök alapvető
feladata a rendvédelem és a biztonság. de ezen túlmenően valóban olyan pozitív közösséget is
jelentenek a városban. amely pozitívan hathat másokra is. Ezt is megköszönte a polgárőröknek.
Bízik abban, hogy a polgárőrök által végzett munkát lesz, aki folytassa a létszámhiány ellenére is.
Nehéz a fiatalokat bevonni ebbe a mozgalomba. Az önkéntes tűzoltóknál is igaz, hogy nehéz egy
ilyen elkötelezett munkára bevonzani a fiatalokat. Kérte Gyarmati Sándor elnököt, tolmácsolja a
polgárőrök felé a köszönetet, és a toborzó munkához sok sikert kívánt.
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Gyarmati Sándor elnök: Köszöntötte a képviselő-testületet. Az írásos előterjesztésben mindent
leírtak. amit fontosnak gondoltak. A hozzászólásokból kiderült. hogy a képviselők elismerik a
polgárőrség munkáját. amit a polgárőrök nevében megköszönt. Igéretettett arra. hogy a 2018-as
évben ugyanolyan jó kapcsolatot ápolnak majd az önkormányzattal. a rendörséggel. és akikkel
csak tudnak, annak érdekében. hogy Békés városa valóban békés, a közbiztonság pedig szilárd
tegyen. A polgárörség nem tehet mást csak flgyelmeztetést alkalmazhat. amivel nagyon sok
esetben élnek is. Fia ez nem vezet eredményre. akkorjelzést tesznek a rendőrség felé, aki birságot
is kiszabhat.
Az Országos Polgárőr Szövetség meghirdette a 300 x 100-as programját, amelyet végre kívánnak
hajtani. Ez magában foglalja a gyermek-, család-, és itjúságvédelmet. Megnézik azokat a
családokat, amelyekben a gyermekek valamilyen formában atrocitásnak vannak kitéve.
Szociális területen is látnak el feladatot: voLt egy olyan program. amely ..Füstölgő kémény” néven
futott. Ennek keretében a polgárörök vállalták, hogy körbe járják a várost, hogy a lakásukban ne
hűljenek ki emberek. Elmondhatja. hogy nem csak Békésen. de még Békés megye területén sem
fordult elő ilyen. Egy eset volt, amikor valaki kerékpárral beleesett az árokba. és meghalt.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: A figyelmeztetés hasznos. Körzetében van egy
neuralgikus pont. mégpedig a Bocskai utcai bolt. Többször ment haza későbbi időpontba. és azon
a területen jár cl, Így láthatta, hogy gyanús elemek szoktak oda. Apdlis 24-én rendőrségi ügy is
volt egy verekedés miatt. Azon a területen sokan járnak kerékpárral vagy gyalog, akiket zavar ez
a helyzet, félnek, megzavarja a biztonságérzetüket. Információi szerint az Ady utcán található
dohányboltnál ugyanez a helyzet fennáll. Kéne Gyarmati Sándor elnököt, hogy a polgárörök
segítsenek ennek az ügynek a rendezésében. Jelezte a lakók felé, hogy hívják ki a rendőröket, ha
gond van. Van egy önkormányzati rendelet, amit mindenkinek be kell tartania: nem lehet italt
fogyasztani az üzlettől számított 100-150 méteren belül.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazást rendelt
el az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

Szavazás c/őt; nzcgál/apitot;cz. hog.’ ci szavazásnál /dcnkvő képvLclők száma: 9 tó’.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormánt’;ata Kép viselő-testületének
161/2018. (IV 26.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Polgárörség Közhasznú
Szervezet 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidö:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az 311kv. 52.

‚

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Viczián György és Süli Zsolt
alezredeseket. A békésesabai hivatásos tűzoltóság látja el a békési önkéntes tűzoltóság szakmai

II

felügyeletét Is. Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság, és azt elfogadásra javasolta.
Kérdés, észrevétel, módosító javasbt nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.
S:uruzús elől! inegállczpüoítu. hoxt a 51fl’UZü5l7tll$1L’IllélV képviselők száma: 9/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
I 62/2018. (IV. 26.) határozata

Békés Város Önkormán zatának Képviselő-testülete a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság
2017. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléldete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárEya:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Zahorán Gyula parancsnokot.
Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság és azt
elfogadásra Javasolja.
Mucsi András bizottsági elnök: A békéscsabai és a békési tűzoltóság beszámolójához elmondta.
hogy teljesen elégedettek a tűzoltók által elvégzett munkával. A riasztástól számított néhány
percen belül rögtön megérkezik a segítség, legyen szó műszaki mentésröl. tüzoltásról vagy
viharkánól. A békési tűzoltóság 80 %-a békési lakosból áh, de vannak. akik vidékről járnak át
dolgozni. Az önkéntes tűzoltóság is folyamatosan képezi a tűzoltókat. A csapat sokoldalú,
hajlandó és akar is tanulni, szakmailag felkészültek és színvonalas munkát végeznek. A lakosság
biztonságérzetét az is növeli. hogy tudják. van egy jó tűzoltóság a városban. Vannak olyan esetek,
amikor a békéscsabai tűzoltóság segítségére is szükség van. de ők Is azonnal reagálnak. Örül
annak, hogy az ifjúságnevelésre is odaflgyelnek a békési tűzoltók. és az 50 órás önkéntes közösségi
szolgálatot a wzoltóságnál is lehet teljesíteni. Örül, hogy a tűzoltóság nyílt napot szokott tartani,
amelyre a képviselők is meghívást kapnak. Megköszönte a beszámolót, és gratulált a
tüzoltóságnak a színvonalas, példaértékü munkájukhoz.
Rácz Attila képviselő: Minden évben szóba kerül a megtévesztő riasztások száma. ami viszonylag
alacsony. A beszámolóban látta, hogy 20F7-ben is egy téves riasztás történt. Kérdése: téves
riasztás esetén. ha a vonulás is megtörténik. a költségeket érvényesíti a tűzoltóság az elkövetövel
szemben? Ki lehet deríteni, hogy kitől származik a téves riasztás, általában behatárolható-e, hogy
melyik korosztályt érinti? Számára ez a gyerekesíny kategóriájába tartozik. Szó volt arról
korábban. hogy a tartálykocsi űrtartalma viszonylag alacsony, és néhány percen belül kiürül a
benne lévő mennyiség. Kérdése: van-e változás ezen a területen, vagy még mindig valós probléma,
amely megoldására önkormányzati vagy külső segítségre lenne szüksége a tűzoltóságnak?
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Viezián Gvörv tü.alezredes: A bejelentések írásos, tevékenységirányitó központokba érkeznek,
és onnan riasztják a legközelebbi tüzoltóegységet. A megtévesztő jelzések kiszürése nehéz feladat.
Akik az irányító központban ülnek, erre fel vannak készülve, azonban vannak olyan esetek, amikor
nem lehet kiszűrni. hogy téves riasztásról Van szó. Van még egy szempont, amire figyelemmel
vannak, mégpedig az. ha tévednek, akkor is a biztonságjavára tévedjenek. Ha nem biztosak abban.
hogy ajelzés téves, akkor inkább kimennek ahelyszínre. Fontos külön választani a téves jelzést a
szándékosan megtévesztő jelzéstől. A tavalyi évben is volt legalább 100 téves jelzés a működési
területükön, amely 15 települést érint. Ennek egy jó részét elektromos berendezések generálják.
amelyek műszaki berendezések lévén meghibásodhatnak. A másik része, amikor olyan inger éri a
bejelentőt, amelyről azt gondoljajó szándékból, hogy a tűzoltóság beavatkozását igényli. Lehet
olyan riasztás is műszaki mentéseknél is, amikor azt hiszik a tűzoltóságra tartozik, ezért jelzik. és
amikor kimennek, akkor látják, hogy tűzoltó beavatkozás nem szükséges. Ezért választják ketté a
téves és szándékosan téves jelzéseket. Ha valaki biztosan tudja, hogy nincs semmilyen olyan
esemény, amely a tűzoltóság beavatkozását igényelné, mégis különböző egységeket riaszt
(mentőket, tűzoltóságot. stb.). az szándékos megtévesztés. A jelenlegi technikai feltételek mellett
jó eséllyel be lehet azonosítani a bejelentőket, és az illetékes hatóságok megteszik a szükséges
lépéseket. Ha érvényesíthető a kivonulás költsége. akkor élnek ezzel a lehetőséggel. A tavalyi
évben 5 ilyen esetük volt, ami sok, de ez a szám elenyésző a 10 évvel korábbiakhoz képest.
Zahorán Gyula tűzoltóparancsnok: Rácz Attila képviselö által felvetett űrmérettel kapcsolatban
elmondta. alapvető előírás. hogy minden gépjármű fecskendőnek 2 köbméter oltóvízzel kell
rendelkeznie. A tűzoltóautójuk 2,5 köbméteres. a tartalék járművük pedig 4 köbméteres. Ha a
jelzésböl kiderül. hogy a helyszínen nagyobb mennyiségű oltóvízre van szükség, akkora hivatásos
egységeket segítségül hívják. Békéscsabáról és Mezőberénvböl is nagyon gyorsan átér Békésre a
tűzoltóság. ig szinte egyszerre érnek a helyszínre. Nincs szükség külön vízszállító járművekre.
mivel a rendelkezésre álló eszközökkel tudják biztosan a megfelelö vizszükségletet. Olyan is
előfordul, hogy ajelzésből Úgy ítélik meg. hogy szükség van a hivatásos egységek segítségére, így
elindulnak ők is. de a helyszínre érve látják, hogy nincs szükség rájuk, akkor jeleznek és
visszafordulnak, A városban jó a tüzcsap hálózat. Megköszönte Békés Város Onkormányzatának
az elmúlt évben kapott anyagi segítséget, illetve támogatásokat, és elisrneréseket is.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a válaszokat, és a tűzoltóság munkáját is. Az utalások és
problémás esetek miatt szinte hetente találkozik a békési önkéntes tűzoltókkal. Ilyenkor
megvitatják a szükséges, a működtetéssel kapcsolatos kérdéseket. Orül annak, hogy a békési
önkéntes tűzoltóság létrejött. Igaz, hogy biztonságos távolságra van a békéscsabai hivatásos
tűzoltóság is, azonban az, hogy Békésnek saját tűzoltó egysége van, a plusz biztonságot jelent. A
helyi tűzoltók a kötelező feladataikon túl is sok mindenben segítenek: a gallyazástól kezdve a
locsoláson át. Az önkéntes tűzoltók szívesen végeznek társadalmi munkát is, amit ezúton is
megköszönt. Igyekszenek az anyagi feltételeket biztosítani. Az önkormányzati tűzoltóságot
részben normatív, részben pedig önkormányzati támogatás tartja fenn. A normatív támogatás
összegét nem ismerik, mert mindig utólag egészítik ki a költségvetést az állami támogatásból.

További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.
Szavazás előzi mególlapíioíia, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők szánici: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkor,nányzata Képviseló’-teslülL’tének
163/2018. «V. 26.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Önkormányzati Tűzoltóság
2017. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va:

Békés Város Önkormányzata 2017.
elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz űz M/ftp.

52.

évi zárszámadási rendeletének

(1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén Krizsán Miklós könyvvizsgálót,
aki évek óta ellátja a könyvvizsgálói Feladatokat.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság.
valamint az Ugyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális bizottság. Mind a három bizottság a
határozati Javaslat és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Részleteiben negyedévenként félévkor és háromnegyedévkor tárgyalja a képviselő-testület az
előterjesztést. Ez az előterjesztés a tavalyi évi költségvetés teljes lezárását jelenti.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazást rendelte el a
határozati Javaslat elfogadásáról.
—

—

Szavazás elől! megálhzpíroua, ho’ a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 9f5
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, I tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
164/2018. (IV 26.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót az
elfogadja.
2.A Békési Polgármesteri Hivatal 5 16.324,- Ft összegű.
keletkezett befizetési kötelezettségét az irányító
Onkormányzat) 2018. május 31-ig köteles teljesíteni.

az Önkormányzat 2017. évi
előterjesztésben foglaltak szerint
vállalkozási tevékenységek miatt
szerv fizetési számlájára (az

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester, Támok Lászlóné jegyző
Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt el a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szavazás előn nwgáUapüoua, ho ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma. 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, I nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/20 18. (IV. 27.)
önkormányzati ren delete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. * (1) bckezdésében meghatározott
feladatkörében elján’a. a 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 bizottságok
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (ci továbbiakban: Képviselő-testület,) az
önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítését:
a) 4.781.527.712,-Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.595.612.658,- Ft finanszírozási bevétellel, amelyből
ba) Likviditási célú hitelfelvétel 302.258.328,- Ft,
bb) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 706.399.5 13,- Ft,
bc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 45.458.54 1,- Ft,
bd) Irányító szervtől kapott támogatás: 541 .496.276- Ft
c) 3.590.009.957,- Ft költségvetési kiadással,
d) 885.371.200,- Ft finanszírozási kiadással. amelyből
da) Likviditási célú hiteltörlesztés: 302.258.328,- Ft,
db) Megelőlegezés visszafizetés: 416.16.596,- Ft
dc) Irányító szerv átadott támogatás: 541.496.276,- 1
a rendelet 1—2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2.
A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata (ci továbbiakban: Önkonnányzat) és
intézményei költségvetési mérlegét a 3. mel]ékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2017. évi felhalmozási kiadásainak
teljesítését a 4. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint fogadja el.
4.
A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 6.
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 7. melléklet szerint
hagyja jóvá.
6.
A Képviselő-testület az Önkormányzat települési támogatás keretében nyújtott szociális
pénzeszközeinek felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Képviselő-testület a 2017. évi általános, köznevelési, és szociális feladatokhoz kapcsolódó
normatíva elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
8. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi pénzkészlet változását gazdálkodónkénti
bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
15

9.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a II. és 12.
mellékletek szerint. a maradvány összegét t.819.668.784,- Ft összegben hagyja jóvá.
10.
A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 13. melléklet szerint,
konszolidált eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 15. melléklet
szerint fogadja el.
Az Önkormányzat 2017. évi részesedéseit, valamint azok működéséből származó
11.
kötelezettségek állományát a 16. melléklet, a működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások
20 17-2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 17. melléklet szerint hagyjajóvá.
Az Önkormányzat Uniós forrásból megvalósuló 2017. évben teljesített kiadásait a 19.
42.
mefléklet. a saját bevételeinek a1akuását az adósságot keletkeztet ügvletekkel összefüggésben a
18. melléklet tartalmazza.
13. Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatait és azok
teljesítését a 20. melléklet. kiadási elöirányzatait. és teljesítését a 21. melléklet tartalmazza a
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.
Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla” terhére 2017. évben
14.
3.736.300,- Ft kifizetés történt.
15. Békés város Képviselő-testülete a 2017. évben bosszú távú pénzügyi kötelezettségeket nem
vállalt.
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

16.

Békés, 2018. április 26.
Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihírdetésre került: 2018. április hó 27. napján.
Tárnok Lászlóné
jegyző
Napirend tárva:

Beszámoló a 2017. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönrvhöz űz Möw. 52. 3S (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás elő/t nwgáuapíwua, ho.’ ci szavazásnál jelenlévő képvivelők szánici: 9Jő.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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Békés

Város Ónkor,nán;’zata Képviselő-testületének
165/2018. (IV. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi helyi adózás tapasztalatairól
szóló beszámolót
hivatkozva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. törvény 138. * (3) bekezdés g) pontjára elfogadja.
-

-

Támok Lászlóné jegyző
értelem szerint

Felelős:
Határidő:
Napirend táruva;

Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2017. évi
zárszámadásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52.

‚

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az IFT Társulási Tanácsa április 23-án tárgyalta és elfogadta a
zárszámadást. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel, módosító
Javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.
Szavazás elől! megáUapíioua, ho a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9jő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Őnkornuínyzata Képviselő-testületének
166/2018. (IV 26.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás 2017. évi zárszámadásáról készült tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

Napirend tár2ya:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Településrendezési eszközök módosítása I.

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem vall, Így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás
-

e/ő/I megál/apílolla,

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 Kép viselő-testületének
16 7/2018. ‘ÍV. 26.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés 4521. 4522, 4523 és 4328/3
hrsz-ú belterületi ingatlanok átsorolásával kapcsolatban a 2/2005. (I. I I.) Korm. rendelet
szerinti beérkezett véleményeket elfogadja, azokkal egyetért, környezeti hatásvizsgálat
nem szükséges.
Határidő:
Felelős:
Napirend Tánv:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Településrendezési eszközök módosítása II.

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az Miki’. 52

‘

—

RÉSZ módosítás

(V bekezdés J. pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az elöterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és
Szociális Bizottság és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette. a Pénzügyi Bizottság pedig
el fogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást rendelt el a rendelet-tervezetről.
Szczvazás elől! nwgállapu!otícz, hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ii

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2018. (IV. 27.)
önkormányzati rendelete
Békés Város szabályozási tenéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (XI. 7.)
rendelet
módosításáról
Békés Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6. * (1) bekezdésében és a 13. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 23. * (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökröl. valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm.rendelet 38.
(2) bekezdése szerinti
véleményezési jogkörben eljáró hatóságok (az állami főépítészi hatáskörben eljáró Békés Megyei
Kormányhivatal, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Békésesabai Járási Hivatala Utügyi
Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Epítésügyi és Orökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Elelmiszerlánc-biztonsági
és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság) valamint a Békés
IS

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2018.
(111. 01.) önkormányzati rendelet 6. * (2)és(5) bekezdésében és a Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.)
önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított vélernénvezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.

A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békés Város szabályozási
tervéről. valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 28. * (3) bekezdésének a helyébe a következő
rendelkezés lép:
(3) Az építési hely lehatárolása ci következő
ci)
előkert mérete
figyelembe véve a 23.
(3) bekezdésében
foglaltakat 0,0 méter
b)
oldalkert mérete 6,0 méter
c,)
hátsókert mérete ci 23J (7,) bekezdése szerint.
—

‘

—

2.

A Rendelet 36. (2) bekezdésének a helyébe a kővetkező rendelkezés lép:
(2) A területen kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység
céljára szolgáló épület, termelő’ kertészeti építmény.

3.

A Rendelet 51. (9) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
(9) Uj épület építésekor ci: ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási, és közlekedési
terület felőli határa mentén hánnasfasort vagy hokorsort kell telepíteni.

4.

A Rendelet 52. * (8) bekezdésének a helyébe a kővetkező rendelkezés lép:
(8) Uj épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági. vízgazdálkodási, és közlekedési
terüktfWőli határa mentén hánnasfasort vagy’ bokorsort kell telepíteni.

5.

* A Rendelet 53. * (9) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9,) 14 épület építésekor az ingatlan me:őgazdasági, vízgazdálkodási. ev közlekedési
terület fdőli határa meméiz hánnas fasor vagy’ bokorsort kell telepíteni,

6.

Rendelet 54. (10) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
(10,) 14 épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, tga:dálkodási, és közlekedési
terület Möli határa mentén hármasfasort vagy’ bokorsort kell telepíteni.

7.

A Rendelet 55. (10) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
(10) 14 épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási. és közlekedési
terület fdőli határa mentén hármc,sü,sort vagy bokorsort kell telepíteni.

8.

Rendelet 56. (5) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) Uj épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási. és közlekedési
terület /dőli határa mentén hánnasjhsort vcígy hokorsort kell telepítenL

9.

A Rendelet 77. * (2) bekezdésének a helyébe a kővetkező rendelkezés lép:
„(2) A területen elhelyezhetők:
ci) közlekedési építmények,
b,) tömegközlekedési váró helviségek,

*A

*A

19

c,) a közúti közlekedést nem zavaró helyen emléknn7, szobor, telefonfülke, diszkó!,
rögzített pad.
10.

A Rendelet 77. * (4) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
(4,) A területen i légvezeték nem helyezhető cL kivétel aterületet keresztező légvezerék,
ahol nem esik műemléki környezetbe.

11.

A Rendelet 92. * (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A 720 nP-t meghaladó ingadanon gazdasági épületet építeni nwximum 30o-os
beépíthetőség mellett lehet.

12.

A Rendelet a következő 96/A. *-al egészül ki:
96/A.
A mezőgazdasági területre az országos településrendezési és építési
követelménvekről szóló 253/1997. (XII 20.) Korm.rendelet 29. -á/2ak előírásait kell
megfeleloen alkalmazni.

13.

A Rendelet 97. *-ának a helyébe a következö rendelkezés lép:
97. A területen ci mezőgazdasági területre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni azzal
ci megkötéssel, hogy lakóépület ci területen nem építhető c/e meglévő tamv bővíthető
‘

14.

15.

Rendelet 99. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A mezőgazdasági területre vonatkozó előhúvokat kell alkalmazni azzal a megkötéssel,
hogy a területen szélerőmű is elhelyezhető.

*A

A Rendelet 113. * (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A műemlékvédelem alá eső ingatlanokat ci 2. számú melléklet tartalmazza.

16.

A Rendelet 113. (4) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Békés város vonatkozásában a Natura 2000 területek félsorolását az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett fölclrészletekről
szóló 14/2010. (V. 11.) Ki’ VM rendelete tartalmazza.

17.

Hatályát a Rendelet 2.
(5) bekezdésében az ‚és a beépítés feltételeit elvi építési
engedélyezési eljárásban tisztázzák” szöverész.

18.

Hatályát veszti a Rendelet 2. * (6) bekezdésében az „Amennyiben 0Cl?? az alaprendehetés
épülete kerül az utca jélőli építési határvonalra, ágy az utcaképhe való illeszkedést,
utcaképet ábrázoló homlokzati tervvel és látvánvten’vel szükséges bemutatni.” szövegrész.

19.

Hatályát veszti a Rendelet 15. * (2) bekezdésének e) pontjában az ‚akkor, 1w az építmény
az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá ci rendeltetése szerinti külön
hatósági előírásoknak megfklel. valamint ci más rendeltetési használatból eredő sajátos
hatc’Lvok nem korlátozzák ci szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfélelő
beépítését, használatát. “szövegrész.

20.

* Hatályát veszti a Rendelet 23. * (S) bekezdésében ‚a városifőépítész véleménye alapján”
szövegrész.

20

21.

Hatályát veszti a Rendelet 40.
(5) bekezdésében az „A területen ci: épületeket
magastetővel kell eUátni.A telek meghatározó épület homlokzati vonalának és ci tetőgerine
irányának ci két szomszédos épület valamelviké vet tizeg kell egveznie. “szövegrész.

22.

Hatályát veszti a Rendelet 56.
tervezni” szövegrész.

23.

Hatályát veszti a Rendelet 76/F.
kialakítani, “szövegrész.

24.

Hatályát veszti a Rendelet 79.
szövegrész.

25.

* Hatályát veszti a Rendelet 101. (1) bekezdésének az azzal ci megkötéssel, hogy a
területen szélerőnzűvek elhelyezése előtt hatástcuinlnzány készítendő” szövegrész.

26.

Hatályát veszti a Rendelet 113.
(1) bekezdésében az ‚_4: érintett ingatlanokra
vonatkozó építési engedélyek kiadásánál érintett ci régészeti szakhatóság1’ szövegrész.

27.

Hatályát veszti a Rendelet az l/A. (2) bekezdés d) pontja és az (5) bekezdése; a 2.* (1)
—(3) bekezdése. a (4) bekezdés d) pontja. a (6) bekezdésének b) pontja, és a (7) bekezdése;
a 2/A. *-a; a 2/B. (1)-(2) bekezdése; a 2/C. -a; a 4. (2) és (5) bekezdései; a 7. * (2)
bekezdésének d) pontja és a (10) bekezdése; a 13. (10) bekezdése; a 14. * (11) bekezdése;
a IS. * (4) és (7) bekezdése; a 23. * (3) ás (8)-(9) bekezdései; a 36. * (3) és (5) bekezdései;
a 37.
(9) bekezdése; a 46/A. * (9) bekezdése; az 57.
(6) bekezdése; az 59. * (6)
bekezdése; a 61. * (2) bekezdése; a 72.
(5) ás (1 )-(l3) bekezdései; a 73. * (11)
bekezdése; a 74. * (5) és (1 1)-(13) bekezdései; a 75, * (11)— (12) bekezdései; a 78. (2)
bekezdése; a 79. (3) bekezdése; a 87. (4) bekezdése; a 88. * (4) bekezdése; a 95. (2)(5) bekezdései; a 98. *-a; a 103. (2) bekezdése; a 108. (3) bekezdése; a 111. * (3)
bekezdése; a 113. (3), (5)-(13) bekezdései; és a 115. (1), (3)-(5) bekezdései.

28.

(1) E rendelet
hatályba.
(2) Az I. * ás 10.

*

—

*

*

(3) bekezdésében az

‚.

ci: épükieket magastetővel kell

(4) bekezdésében az „.4: épületeket nzagastetwr kell

(1) bekezdésében az ‚és hírközlési építmények”

a (2) bekezdésben foglalt kivétellel

-

a kihirdetését követő napon lép

e rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

B ék é s, 2018. április 26.
Izsó Gábor
polgármester

Támok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. április hó 27. napján
Tárnok Lás:lóné
jegyző
Napirend tárEva:

Településrendezési eszközök módosítása ill.

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

‚

(1) beketdésJ) pontja alapján.
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Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.

Szm’uzc’is elé’!! nzegúlhipííoíícz, ho’ ci s:avnzúsncíl jelenlévő képviselők szó mc:: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2018. «V. 26.) határozata

I. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2i2005 (L II.) Korm. rendelet
szerint beérkezett véleményeket a Békés, 2290/l hrsz-ú ingatlan Helyi Epítész szabályzatának
módosításával kapcsolatban, azokkal egyetért.
II. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés, 2290/l hrsz-ú területre vonatkozó
Helyi Epítési Szabályzatának módosítására vonatkozó ten’anyagot megismerte, azzal egyetért.
Ill. A Békés, 2290/l hrsz-ú területre vonatkozó Helyi Építész Szabályzat módosításával
kapcsolatban a partnerségi egyeztetési eljárás során vélemény nem érkezett. a partnerségi
egyeztetési eljárást Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testület lezárja.
IV. Békés Város Önkormányzata Képviselő- testülete a Békés, 2290/l hrsz-ú területre vonatkozó
Helyi Epítési Szabályzatának módosítására vonatkozó tervanyagot megküldi végső szakmai
véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró illetékes megyei kormányhivatalhoz.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva:

Múzeum szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtása

Írásos előterjesztés csatolva íz jegrzőkönyvhöz

űz

Mötv. 52.

‘

(1) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság, és mindkét bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.
Szavazás előtt megáUapíto!!a, ho ci szavazásnál jelenlévő képvJselők száma: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
169/2018. «V. 26.) határozata

L Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontja szerinti, a
„Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” tárgykörben pályázatot nyújt be. A

9’,

pályázni kívánt összeg maximum 4 millió forint Vissza nem térítendő támogatás. Önerő
biztosítása nem szükséges.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeum igazgatóját, hogy a pályázat benyújtásúban és végrehajtásában müködjön
közre.
Határidő: Intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Felelős:
Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató
Napirend tárgya:

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvliöz tíz Mötv. 52.

(1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.
Szavazc’v elől! inegállapítolia, hogy ci szcn’azcvnál jelenlévő képviselők szúina: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
170/2018. «V. 26.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett. a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 11.2. Pont e)
pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. A pályázat
célja a Verseny utcai útburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó 34.363.660,- Ft,
az igényelt támogatás mértéke 85 %‚ bruttó 29.209.111,- Ft, a saját erő mértéke 15 %‚
bruttó 5.154.549,- Ft. A Saját eröt a 2018. évi költségvetésben K513 tartalék soron
rendelkezésre álló tarhosi ingatlanértékesítés fedezete biztosítja. amelyiwk forrása a 2017.
évi pénzmaradvány.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés
Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően
eljárjon, szolgáltatásokat rendelj en meg. beszerzéseket indítson el, kapcsolódó
feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
pályázati dokumentációja összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási
23

dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja
ki.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tár2va:

Tájékoztató a hitel felvételével kapcsolatos döntésről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Rácz Attila képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos
döntéseket a Fidesz frakció is támogatta, hiszen lemaradása van a településnek az utak építése,
javítása tekintetében. Athúzódó döntésről van szó, mivel a következő évben valósul meg az építés,
felújítás és biztos egy kampányba is bele tudják illeszteni az aszfaltozást és útépítést. Attól félnek,
hogy elzálogositják ajövőt, hiszen 10 évig kell a törlesztö részleteket %zetni. Tudomása szerint az
államtól még nem érkezett meg a hitel felvételéhez szükséges engedély. A Fidesz frakció is
támogatja az útépítést, az aszfaltozást.
Izsó Gábor polgánTiester: Azért van szükség hitel felvételére, mert a korábbi időben nem írtak ki
pályázatot aszfaltozásra, így nem is tudtak pályázni. A lemaradás emiatt van. Az útalapok annyira
tönkre vannak menye, hogy muszáj valamit lépni. A hitel törlesztésével kapcsolatban elmondta,
hogy ajelenlegi pályázatok révén 820 millió forint értékben lesz épületenergetikai fejlesztés, ami
azt jelenti, hogy évi 20-25 millió forint megtakarítása keletkezhet a városnak az energetika
költségén (gáz, villany költsége). Az önkormányzati épületek lesznek hőszigetelve, de lesz
fűtéskorszerűsítés, illetve napenergia építés is. A megtakarításból részben fedezhető a hitel
törlesztése. Megvizsgálták, hogy milyen költségekből tudják vissza%zetni a hitelt. Egy 10 éves
hitel esetében kb. 30 millió forint lehet a törlesztő részlet. Jelenleg alacsony a kamat is. Ha a mai
árakat veszik alapul, akkor 31.000 m2 szilárd burkolatú út esetén legalább 5-6 évig nem kell
foglalkoznia karbantartással. Dankó Béla országgyűlési képviselő jelezte, hogy támogatja Békés
város önkormányzata hitel felvételét, mivel ahhoz kormányzati döntésre van szükség. A
munkálatok megkezdésére ajövő évben kerülhet sor az adminisztratív dolgok intézése végett.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Jelen ülésen fogadták el az előző évi zárszámadást.
Nagy gond lenne, ha egy ilyen több milliárdos költségvetésű önkormányzatnál az évi 30 millió
forintos törlesztő részlet bedöntené a költségvetést, és ajövőt zálogosítanák el vele. Ez az állítás
nem állja meg a helyét.
A kukás autók, illetve a teherautók amikor az őszi-téli időszakban hordják a tüzelöanyagokat
közlekedése főleg esős időben, amikor alááztatják az útszerkezetet. komoly károkat okoz. Ha az
önkormányzati tulajdonú kfl-nek az autója megrongálja az útalapot, akkor az önkormányzatnak a
saját útjaiért helyt kell állnia. A kedvező hitel lehetőség megoldást jelent az utak helyreállítása
tekintetében. Vannak TOP-os, Eti-s pályázatok, amelyeket utak aszfaltozására írnak ki, de sajnos
azok csak külterületi és gazdasági célú utak aszthltozására vehetők igénybe. Legutoljára 2005-ben
lehetett pályázni ilyen célra a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, azonban 2006-ban az
akkori kormány megszüntette a területfejlesztési tanácsok ezen jogosítványát. Az önkormányzatok
azóta nem tudják megoldani a belterületi útjaik aszfaltozását. A hitelfelvétel bölcs döntés, bár
mielőtt döntenének, árajánlatokat kérnek be.
-

-‚
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Rácz Attila képviselő: Mucsi András képviselő szerint nem állja meg a helyét. hogy a
hitelfelvétellel elzálogosítják ajövőt, miközben a rövid távú politikai haszna ajelenlegi testületé,
a hosszú távú terhe pedig a következö testületé lesz. Ebben a vonatozásban maximálisan megállja
a helyét az a véleménye. amely szerint a mostani képviselő-testület elzúlogosítja a következő
testület jövőjét.
Izsó Gábor polgármester: Nem kíván politikai vitába belemenni, mert az utakat meg kell
csináltatni. Az, hogy 2 év múlva kik lesznek a képviselő-testület tagjai, nem az utakon múlik,
hanem azon, hogy képviselőként ki, hogy végzi a munkáját. Lehet az utak aszfaltozásából politikai
tőkét kovácsolni. de nem érdemes.
Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Van kis elzálogosítása ajövőnek. meg van nagy elzálogosítása.
Véleménye szerint ezt most nem lehet tudni, hogy melyik kategória lesz. de viselhető.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés észrevétel nem volt, igy szavazást rendelt
el a határozati javaslatról.

Szavazás előri snegállapiíona. ho’ ci szavazásncU jelenlévő képviselők száma: 9/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnán j’v’ta Képviselő.testüktének
171/2018. (ÍV. 26.) határozata

Békés város Önkormányzata képviselő-testülete a fejlesztési célú hitel felvételével
kapcsolatban adott tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárgya:

Viziközmü bérleti-üzemeltetési szerződés

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv.

52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazást rendelt el határozati javaslatról.
Szavazás elől! nwgállapíiona, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormánrzata Képviselő-testületének
172/2018. (ÍV 26.) határozata

L Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Regionális
Vízellátó Rendszerre (továbbiakban: BMR víziközmü-rendszer) vonatkozó, jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt bérleti-üzemeltetési szerződést
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valamennyi mellékletével együttesen. Felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a szerződés
aláírására.
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 5/G (1) bekezdése szerint
íekinieuel arra, hogy a BAli? “ízikö:nzű—rendszeren ci szerzőt/üst aláíró valamennyi
Ellátésért Fele/ő’; izdajdonjoggal rendelkezik
a jelen szerződés hatályba lépésétől
Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormúnvzatát. mint Ellátásén Felelőst jelöli ki a
nevében eljáró képviselőként azzal, hogy a pénzügyi elszámolásokat. valamint a bérleti
üzemeltetési szerződés megszüntetését eredményező jognyilatkozatok tekintetében a
közös képviselet szabályai nem alkalmazhatók.
3. A Képviselő-testület Felhatalmazza a közös képviselőt. hogy a BMR viziközmű-rendszere
vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal elött indított jóváhagyási és működési engedély módosítási közigazgatási
eljárásban a nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon, a jóváhagyáshoz szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, beleértve a szerződés engedélyezési eljárás keretében hozott
végzésben vagy intézkedésben előírt módosító jognyilatkozatok nevében történő
teljesítését is.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
-

-

Napirend tár2va:

Küldetés Alapítvány bérleti kérelme

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz uz Mötv. 52.

‚‘

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor poLgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra
Javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.
Szavazás elő/i
-

mnegáUcipíioua,

hogy

a

s:avazásnál jelenlévő képviselők szú ina: 9fő.

Megállapította, hogy a képviselö-testület 9 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
173/2018. (IV 26.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselö-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. május I. napjától 2019. április 30. napjáig
tartó határozott idöre a Kűldetés Alapítvány részére (székhelv: 5630 Békés, Telek-v L. u. 39.
adószám: 1905 7464-1-04., képviseli: Alike Jenő elnök kedvezményesen bérbe adja az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés belterület 2345 helyrajzi szám alatt
felvett, természetben az 5630 Békés, Fúró u. 5. szám alatt található ingatlant.
-

A kedvezményes bérleti díjat
összegben határozza meg.

-

a rezsiköltség megfizetése mellett

-

5.000,- Ft

+

ÁFA/hó
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az
előterjesztés 1. mellékletét képezö. kedvezményes bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va:

Bírósági ülnökválasztás (soron kívüli)

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzb’könyvhöz űz Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és
Szociális Bizottság. és azt tárgyalásra alkalmasnak találta. Uj személyeket kell választani az
ifjúsági ügyeket tárgyaló tanácskozásokhoz. Két tő pedagógus kerül megválasztásra: Egeresi
Julianna és Szegő Edina Zsó6a.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás előtt nwgáUcipíioíta. hov a szavazásnál jelenlevő képviselők szúina: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyviselbtestületének
174/2018. (ÍV. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bírák jogállásáról ésjavadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. * (1) bekezdése alapján
a) Egeresi Julianna (‘aki született: Békésen, 1963.jann ár hó 19. napján, amja neve: Seres
Jidianna, 5630 Békés, Fáy A. utca 7/A szám alatti lakost és

b) Szegő Edina Zsó%a (aki született: Töröks:entniiklóson, 1986. október hó 15. napján,
amja ;zeie: Szabados Magdolna) 5630 Békés, Kispince utca 1. szám alatti lakost
a Békési Járásbíróság pedagógus ülnökeiként megválasztja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Izsó Gábor polgármester

Napirend táruva:

Kézilabda munkacsamok
nyilatkozatok

megvalósulási

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könvvhöz űz Mötv. 52.

helyszínéhez

szükséges

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és
Szociális Bizottság. és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazást rendelt cl az előterjesztés szerinti
határozati javaslatról.

Szavazás előtt megállapította, ho’ a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
175/2018. UI’. 26.) határozata
I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 491/2017. (XI. 30.)
hatályon kívül helyezi.

számú

határozatát

II. 1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát. hogy az
1/1 tulajdoni hányadát képező. Békés belterület 2290/l helyrajzi Számú kivett beépítetlen terület
besorolású. 6117 m2 teleknagvságú ingatlant, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 108. (2) bekezdése alapján. és a sportról szóló 2004. évi I. törvény
49. -ában meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése végett ingyenesen a Magyar Állam
tulajdonába kívánja adni.
2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Békés belterület
2290/1 helyrajzi számú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes vagyonátadása megfelel
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 108. * (3)
bekezdésében foglaltaknak. Nem veszélyezteti a kötelezően ellátandó feladatok ellátását, az
ingatlan a kőznevelési feladatok, vagy ezek finanszírozási forrásának biztosítására, illetve az
Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítéséhez nem szükséges.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva:

A békési lakásotthonok helyzetével kapcsolatos kezdeményezés

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

‘

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását támogatták. A napirendre vételnél dr. Gosztolya Ferenc képviselőnek észrevétele volt.
A fenti két bizottság támogatta a békési lakásotthonok helyzetével kapcsolatos előterjesztést. és
egyetértettek azzal, hogy az önkormányzat kezelje valahogy ezt a helzetet, és tegyen hathatós
lépéseket a probléma rendezése érdekében. Az egyik bizottság ülésén jelen voltak a
közrendvédelmi szervek is a városból, akik megerősítették, hogy komoly problémák vannak a
lakásotthonban élő fiatalokkal. Nem a szakmai. pedagógiai munkát kifogásolják a városban,
hanem a lakásotthonok és lakásotthonos fiatalok számát. Osszehasonlítva más, nagyobb
településekkel ez a szám túl sok a város lakosságához és teherbírásához képest. Pontos adataik
vannak arra nézve, hogy más településen mennyi lakásotthon van. Mindenki tudja, hogy nehezen
nevelhetö. deviáns, több esetben bűnöző fiatalok élnek a lakásotthonokban. akik zömében nem is
békési szánriazásúak. Meg kell oldani a nevelésüket és a társadalomba való visszaillesztésüket. A
lakosság felháborodása érthető, hiszen évek óta túlzott arányban vannak jelen Békésen a
lakásotthonok és az azokban élő problémás fiatalok. Ha kisebb létszámban lennének jelen. akkor
kezelhetőbb lenne a probléma, és az adott közösség elfogadása, a nevelő hatás jobban
érvényesülhetne. A lakosok többsége megkereste és felháborodásukat fejezték ki, valamint a
pedagógusok tűrőképessége is a határán van. Erre tekintettel szeretné kérni, hogy arányosan osszák
el a lakásotthonokat és az azokban élő fiatalokat a városok között, mielőtt a Városháza előtt a
lakosság tüntetést szervezne, ahogy kilátásba is helyezték azt.
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Mucsi András képviselő. bizottsáui elnök: Bizottsági ülésen is kifejtette az üggyel kapcsolatos
álláspontját és tapasztalatait. Az otthonházas elképzelés nem megoldás arra1 hogy állami
gondozásba vett gyerekeket beillesszenek a társadalomba és szocializálják őket. Olyan felügyelők
vannak a lakásotthonokban, akikre nem hallgatnak a Fiatalok, hiába élnek a társadalomba, de zártan
egymás között laknak. Egy program keretében új nevelőket képeztek. ameLy pozitívan értékelhető.
mert sikerült olyan mlLnkatársakat foglaLkoztatni. akik különböző kapcsolódási pontok mentén
meg tudják magukat értetni a lakásotthonos Fiatalokkal. Véleménye szerint más szociális
szakemberek is alátámasztják a megoldást a nevelőszülői hálózat jelentené. Ebben az esetben a
Fiatalok családban vannak, családias légkör van körülöttük és kapcsolódhatnak elsősorban egy
olyan női személyhez, aki egyfajta anya-pótlóként jelenik meg. Vannak ismerősei, akik nehéz
helyzetű és sorsú gyermekekből tudtak embert Íhragni.
A lakásotthonok knntartója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság is örülne annak, ha
több nevelőszülő lenne, és ebben tudnának előrelépni. Megragadta a tévényilvánosságot arra, hogy
felhívja a békési lakosok figyelmét a nevelőszülöi hálózatra. Jelentkezni lehet nevelöszülőnek,
amelyért Fizetést is kapnak. Vannak feltételek, amelyeknek meg kell felelni, de ezeket át tudják
beszélni az édntettekkel. Megoldás lenne, ha valaki 1-2-4 gyereket magához tudna venni és
ezeknek a gyerekeknek az életét jobbá tudná tenni, akár a saját gyerekei mellett is.
Az iskolákban osztályközösségek mennek tönkre néhány deviáns gyerek viselkedése miatt.
Békésen sok a lakásotthon. ami problémát jelent. Támogatja azt, hogy a települések között
arányosabban osszák el a lakásotthonosokat. Főleg nagyobb városokban kellene elhelyezni a
lakásotthonokat, ahol több iskola is van. Egy osztályba egy-egy gyereket kellene beosztani, mert
Igy sikeresebb lenne az integrációjuk. Véleménye szerint a nevelöszülői hálózatot kellene
erősíteni. propagálni.
-

-

Deákné Domonkos Julianna képviselö. bizottsági elnök: Amikor az első ciklusban
önkormányzati képviselő lett. ugyanezt a témát felvetette bizottsági tagként. A Békésen született
és beiskolázásra váró gyermekek szám rohamosan csökken. Egy megbeszélésen vettek részt a
Járási Hivatalban, ahol egyeztették a városban beírt első osztályosok számát. Az alábbi adatok
kerültek napvilágra: 242 gyerekből összesen 148 gyermek iratkozott be Békésen iskolába, ami azt
jelenti, hogy több, mint 90 gyermek hiányzik, mert egy része marad még az óvodában, vagy más
településen kezdi meg az első osztályt. Nem konkrétan a megyébe beiratkozott diákokra gondol,
hanem azokra, akiknek a családja Dunántúlon vagy külföldön él. Jelenleg 45 Fiatal él Békésen a
lakásotthonokban. Speciális lakásotthonokról, különleges szükségletű, tartósan beteg, fogyatékos
gyermek lakásotthonáról és normál szükségletű diákról van szó. Helyet kell biztosítani azoknak a
diákoknak is, akik lakásotthonban élnek, de problémát jelent, hogy az állami fenntartású iskolában
nincs itjúságvédelmi felelős. aki a felmerült problémákat hatékonyan tudná kezelni. Azt is
tapasztalja az iskolában, hogy nagyon megnőtt a hiány7ások száma a lakásotthonos diákok
körében. Ez az iskola statisztikai adatait nagymértékben rontja, miközben 660 diák esetében csak
4-5-7 diák produkálja a hihetetlen mennyiségű hiányzást. A régi otthonokhoz képest igen komoly
problémát jelent a lakásotthon működése, bár minden tisztelete az ott dolgozó pedagógusoké.
gvermekfelügvelöké. mert nekik a mindennapokkal kell megküzdeniük. Ha a gyerekek családban
nevelkedhetnének. hatásosabb lenne, ezért felhívta a lakosság Figyelmét a nevelőszülői hálózatra.
Felvetődött az is, hogy a lakásotthonok megszűnése pedagógus felesleget. munkaerö-gazdálkodás
szempontjából problémát jelenthet. Van pozitív ás negatív vonatkozása is ennek az ügynek, de
valamit lépni kell.

Rácz Attila képviselő: Egy jó 10 évvel ezelőtt a tarhosi intézet akkori igazgatója volt az egyik
élharcosa az otthonházak kialakításának. Majd az intézet megszűnt, az otthonházak pedig
megmaradtak. Olyan rendszert kellene vizsgálni, amely gyakorlati megvalósítása utánjó 10 évvel
bebizonyíthatja azt is, hogy ez a rendszer nem jó, működésképtelen. Nem a lakosságszám szerinti
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felülvizsaálatot kémé, hanem a mostani fenntartó irányába kezdeményezné az otthonházak
megszüntetését. Azt gondolták, hogy ha a lakosság közé otthonházakat hoznak létre, azzal
elősegítik a beilleszkedést és pozitív hatásai lesznek. Jó 10 év elteltével látják. hogy ez a módszer
nem működik. akkor miért kellene fenntartani? A határozati javaslatba ne a lakosságszám szerinti
felülvizsgálatot kezdeményezzék. hanem kezdeménvezzék az otthonházak működésével
kapcsolatos döntések meghozatalát. Hozzanak létre egy fórumot. nézzék meg, hogy a többi
településen müködik-e egyáltalán az otthonházas rendszer. vagy csak Békésen ilyen rossz a
helyzet. Ha nem működőképes modell a lakásotthon, akkor be kell látni és meg kell hozni a
szükséges döntéseket, akár azt is, hogy a lakásotthonos rendszer kerüljön megszüntetésre.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A problémás gyerek a lakásotthonban is problémás, a
nevelőszülőnél is problémás és akkor is problémás, ha valamelyikük gyerekéről van szó. Az, hogy
melyik rendszer a jobb, a régi nagy intézeti rendszer, amiről megállapították vagy 20 éve, hogy
nem megfelelően működik, vagy ajelenlegi lakásotthon, nem tudni. Mind a kettőnek megvannak
a maga hátrányai és előnyei is. Bizottsági ülésen elmondta, hogy ha polgármester úrnak az az
elképzelése, hogy csökkentsék a lakásotthonos gyerekek számát Békésen, akkor az egyes
munkahelyek megszűnését is eredményezni fogja. Ennek a hátrányos oldalával sem a
polgármester, de más sem fog kampányolni majd a következő választáson. Ehhez a kérdéshez nem
úgy állt volna hozzá, ahogyan azt a polgármester tette. Fenntartja azt a véleményét, amit a testületi
ülés elején is elmondott: túlságosan korai és előkészítetlen ebben a kérdésben az előterjesztés,
amely egy „nesze semmi, fogd meg jól” határozati javaslatot tartalmaz: azt kérik, hogy a fenntartó
vizsgálja felül a lakásotthonok területi elosztását, és egyenletesebb területi elosztásra törekedjen
Békés város tehet-mentesítése érdekében.” A Battonyai 5.0.5. Falu Orosházára költözött, amit az
anyag nem tartalmaz. A polgármester Úr helyében először tárgyalt volna a gvermekvédelmi
föigazgatósággal. hogy valamilyen közös döntésre jussanak. és ezt terjesztette volna a képviselő
testület elé. Polgármester úr fordítva közelítette meg ezt az ügyet.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Érdemes lenne egy szakmai napot rendezni Békésen,
ahová a gyermekvédelemben, oktatásban dolgozókat, szakembereket, pedagógusokat, stb. hívnák
meg. Az, hogy neki pedagógusként, Deákné Domonkos Julianna képviselőnek pedig igazgatóként
vannak személyes tapasztalatai, szubjektív dolog. Egy szeletét látják ennek a problémának és azt
tapasztalják, hogy hogyan csapódik le az a mindennapi életben. Meg kell fontolni azt is, amivel a
polgármestert folyamatosan megkeresik a lakosság részéről. Két lakásotthon között lakik, és a
csendes utca már nem mondható csendesnek. Az, hogy ki mivel kampányol majd, ki kell zárni
ebből a témából. mert nem erről van szó és nincs választási év. Az, hogy Békés város polgárai
tömegesen megkeresik Békés város polgármesterét, hogy tegyen valamit ebben az ügyben.
reagálni kell, mert ez nem politikai vagy kampány kérdés, hanem a lakosság szubjektív biztonság
érzetéről van szó.
Meg kell nézni, mennyire működőképes az otthonházas rendszer. de tudni kell azt is, hogy az
államnak kötelező feladata, elhelyezni a veszélyeztetett kiskorúakat. hajelzést kapnak. Az intézeti
részt visszafejlesztette az állam, ezért nincs hova elhelyezni a veszélyeztetett gyerekeket. ha
kiemelik öket a családjukból. Az egész kérdést komplexen kell szemlélni. A jelenlegi kormányzat
kiemelten támogatja a nevelőszülői hálózatot anyagilag is. Ha nehéz sorsú gyerekeket otthonházba
helyeznek el, ahol felügyelők vannak. akihez semmilyen kötödésük nincs, exkalálódik a helyzet.
mert a fiatalok a farkas törvények szerint élik az életüket. Vannak negatív példák, de még mindig
több a sikeres integráció a nevelőszülőknek köszönhetően, mint az otthonházaknak. Az otthonházi
rendszer problémás. de nincs jobb megoldás jelenleg. A nevelőszülői rendszer lenne ennél jobb,
de sajnos nagyon kevés nevelőszülő van. Szükség lenne egy szakmai napra, de ettől Riggetlenül a
főigazgatóságot meg lehet keresni az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal. Jelzést
akarnak adni a főigazgatóság felé abban a tekintetben, hogy baj van, 45 otthonházas gyermek van
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Békésen. és a lakosság jelentős részét zavarja az a viselkedésmód. amit sokan tanúsítanak. A
lakosság érdekében muszáj jelzéssel élni a főigazgatóság felé, hogy vizsgálják felül a helyzetet.
Nem állnak itt meg, de ezzel elindulhatnak valamerre. Személyes gondoskodás szintjére kell vinni
a problémát.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Azért tartott attól. hogy a napirendi pontot így és ebben a
formában tárgyalják. mert nem látja értelmét annak. hogy megfelelő átgondoltság és
előkészitettség nélkül a valódi problémákat a testületi ülésen túlhangsúlyozva tovább lázítsák az
elégedetlen lakosságot. Nemjó megoldás.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Végig hallgatva a hozzászólásokat, úgy érzékeli, mindenki
felvetése jogos és rendesen körbejárták a témát. Igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy lépni
kell az ügyben. A határozati javaslatot kiegészíthetnék azzal, hogy szakemberek vizsgálják felül,
hogy a rendszer működőképes-e Így vagy sem, illetve leírhatják azt is, hogy véleményük szerint
az lenne ideális, ha a lakásotthonos gyerekek nevelőszülőknél lennének elhelyezve.
Izsó Gábor polgármester: Azért terjesztette elő a lakásotthonok helyzetével kapcsolatos
kezdeményezést. mert egy folytonosan erősödő és romló helyzetet szeretne megakadályozni. A
lakásotthoni rendszer nem működőképes, de hiába írják ezt le, nem fognak rajta változtatni.
Ahhoz. hogy országosan kialakított nevelési rendszert megváltoztassanak, kevés az, hogy a békési
önkormányzat azt kéri. Koncepcionálisan, kormányzati szinten van szükség elvi és gyakorlati
döntésre. A helyi problémákat kell kezelni az adott törvényeken belül, amelyek jelenleg a
lakásotthoni rendszert támogatják. Egyetért Mucsi András képviselővel abban. hogy a
nevelöszülői hálózatot kellene megerősíteni. Tanított olyan nevelöotthonban. ahol deviáns
gyerekekkel foglalkoztak 2 évig. így tudja. hogy nehéz a helyzet. de lehet őket kezelni. csak kisebb
létszámban. A lakásotthonban élő gyerekek között vannak olyanok, akik alka’matlanok a
közösségi egyűttélésre, mások pedig türelmes nevelői munkával lehetnek hasznos tagjai a
társadalomnak. Az a kérdés, hogy bizonyos határidőn belül el tudják-e érni, hogy Békés város
lakossága nyugalma érdekében csökkentsék a lakásotthonok számát a városban. A lakásotthonok
környékén 5-ó ház eladhatatlanná vált, ami azt jelenti, hogy 5 lakásotthon esetében 30 házat nem
tudnak értékesíteni a városban, ha akarnak sem. Folyamatosan megkeresik a lakosok, az iskolákból
is érkeznek ajelzések, hogy problémák vannak a lakásotthonokkal és az ott élő 5atalokkal. Nem
akarják másra tolni a problémát. Leírták, hogy Békésen öt lakásotthon van, míg nagyobb
városokban kevesebb, vagy egyáltalán nincs lakásotthon. Azt kéri, hogy lakosságszám arányában
osszák el a lakásotthont és az ott élő fiatalokat is. A levelet megküldi a megyei igazgatónak, a
főigazgatónak és a helyettes államtitkárnak. hogy ezzel elinditsanak egy tárgyalási foLyamatot.
Több alkalommal tárgyalt az igazgató asszonnyal, aki azt mondta, nincsenek eszközei arra, hogy
ebben a kérdésben döntsön. de csak őt tudják megkeresni ebben a témában. Elképzelhető, hogy a
pedagógusok is máshova járhatnak dolgozni. ha Békésről egy-két lakásotthon más városba kerül.
Elképzelhető, hogy néhány álláshellyel kevesebb lesz Békésen emiatt. de a város nyugalma
érdekében lépni kell. El kell érni azt, hogy kevesebb lakásotthon legyen Békésen.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselö:A polgármester által elmondottak alapján változott a véleménye.
mert, ha Úgy se lesz semmi hatása a határozatnak, akkor nyugodtan megszavazhatják.
Izsó Gábor polgármester: Arra gondolt, hogy ha kezdeményezik a lakásotthonos nevelési
rendszer megváltoztatását, annak a hatását nem tudja, mikor fogják érzékelni. Kétségei vannak
afelől, hogy mikor lesz kormányzati határozat arra, hogy országosan, koncepcionálisan
megváltoztassák, megszüntessék a lakásotthoni rendszereket. Kezdeményezhetik, legfeljebb azt
mondják, hogy ezzel a ponttal foglalkoznak, feltetjesztik a kérést a kormány felé, de Békésen
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megmaradnak a lakásotthonok. Nem csak jelezni akarják a problémát, hanem meg akarják azt
oldani. Nem Szeretné devalválni annak az értékét, hogy azt szeretnék. ha Békésröl egy-két
lakásotthont elvinnének máshová.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselö: Van más megoldás is: problémás gyereket kevésbé problémás
gyerekre is ki lehet cserélni.
Ráez Attila képviselő: Véleménye szerint jelenleg nincs olyan ember Békés megyében, aki
felelősen Úgy döntene, hogy elvisz két lakásotthont Békésről máshová. mivel látható, hogy a
lakásotthoni rendszer megbukott. Sehol sem Fogadják szívesen, így nem lát esélyt arra, hogy
Békésről két lakásotthont elvigyenek más településre. Miért lenne jó, ha más településen
megjelenne plusz egy vagy két lakásotthon, ha már a meglévők sem működnek megfelelően?

Izsó Gábor polgármester: Odavigyenek el Békésről kettőt, ahol egy lakásotthon sincs, mert van
ilyen nagy település a megyében. Ha kell, még azt is felajánlja, hogy a békési önkormányzat
vásárol egy házat egy másik településen, ahol kialakíthatnak egy lakásotthont. A város
nyugalmáról van szó. sőt annak a 40-50 családnak a nyugalmáról, akik közvetlenül a
lakásotthonok közelében laknak. A pedagógusok sem bírnak a lakásotthonos gyerekek jelentős
részével. Ezt jelezni kell a fenntartó felé. Addig megy, amíg valamilyen megoldás nem születik:
kompromisszum. gyerekcsere. Vagy csak egy lakásotthon megszüntetése, stb. Orosházáról
helyeztek át Békésre olyan gyereket. akitől a város fele retteg. Erre nincs szükség.
Polgármesterként az a feladata, hogy a Város nyugalmát biztosítsa. Nem akar más Városokra plusz
terhet helyezni, de az arányos tehen’iselésre Szeretné felhívni a figyelmet.
Niuesi András képviselö. bizottsági eLnök: A lakásotthonokba 15 Új gyermekfelügyelöt vettek Fel.
akik közül 9 roma származású. Sok kisgyereket roma családból emelnek ki. Ezek a gyerekek nem
tudnak mit kezdeni a világgal, bizalmatlanok. Jó dolog, hogy legalább Békésen felvállalták azt,
hogy olyan Felnőtt, saját gyerekeket nevelő cigány származású embereket alkalmaznak, akiket
elfogadnak tekintélyként, mert megértik a problémájukat. Eppen az országgyűlési választások
kapcsán került elő az etnikai alapú heccelés. Azóta a képviselő-jelölt elment, de az együttélés a
romák és a nem romák között a városban megmaradt. Tudomásul kell venni, hogy a két
etnikumnak együtt kell élnie, ezértjó, hogy van roma származású szociális munkás, pedagógus a
városban.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Javasolta. hogy a határozati javaslat I. pontját az alábbiak
szerint kiegészíteni: „Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Szociális és
Gyermekvédelmi Főiga2gatóságot. hogy a békési akut helyzet megoldása végett a lakásotthonok
területi elosztását Vizsgálja felül...” Ezzel kifejezik azt, hogy akut helyzetről van szó.

A határozati javaslat 2. pontját az alábbiak szerint javasolta megfogalmazni: „Békés Város
Onkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot.
hogy a probléma távlati megoldása végett jelezze a felettes hatóságainak a rendszer átalakításának
szükségességét, a lakásotthonoktól a nevelőszülői hálózat felé terelve az ügy megoldását.” A
határozati javaslat 3. pontja lenne az elöterjesztésben szereplö határozati javaslat 2. pontja.
Izsó Gábor polgármester: Támogatja az alpolgármester által elmondott módosító javaslatot.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot.
Szavazás elől! nwgállapüoua, hogy ci szavazásnál jekniévő képviselők szú‚iia: 9/ő
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 Igen, egyhangú szavazatta az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkonnán i’zata Kép viselő-testületének
176/2018. (lv. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati Javaslat
I. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki’.,,... kéri a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságot. hogy a békési akut helyzet megoldása végett a lakásotthonok területi
elosztását vizsgálja felül
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az
alábbi 2. ponttal egészíti ki:
.2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri aSzociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságot. hogy a probléma távlati megoldása érdekében jelezze a felettes hatóságainak
a rendszer átalakításának szükségességét, a lakásotthonoktól a nevelőszülői hálózat felé terelve
az ügy megoldását.”
Határidő:
Felelős:

Intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Az elfogadott módosításnak megfelelően szavazásra bocsátotta az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapította. hog a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 9fő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
177/2018. (IV 26.) határozata

I.

2.

3.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri aSzociális és Gyentekvédelmi
Főigazgatóságot, hogy a békési akut helyzet megoldása végett a lakásotthonok területi
elosztását vizsgálja felül. és a megyén belül történő egyenletesebb területi elosztásával
törekedjen Békés város tehermentesítésére.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, hogy a probléma távlati megoldása végett jelezze a
felettes hatóságainak a rendszer átalakításának szükségességét a lakásotthonoktól a
nevelőszülői hálózat felé terelve az ügy megoldását.
Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete kód Izsó Gábor polgármestert, hogy
a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Békés Megyei Kirendeltségét, illetve az újabb problémákat folyamatosan továbbítsa.

Határidő:
Felelős:

Intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárEva:

Interpellációk, bejelentések

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

Balázs László képviselő, bizottsági elnök: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Izsó Gábor polgármester: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?
Mucsi András képviselő: Számára az interpellációjára adott válasz nem fogadható cl, nem érti,
hogy miről van szó. Az első pontban foglak választ érti, tudomásul veszi és megköszöni. A
Bocskai utcán a postás mondta cl. hogy súlyos sérülés történt a téli időszakban. A Tűzkút utca és
a Bocskai utca találkozásánál a fák nagyon kiállnak, felnyomták a járdát Úgy, hogy az
balesetveszélyes. Azt kérte, hogy oldják meg a problémát. és nem azt, hogy magyarázzák meg.
Legalább ajárdát szedjék Fel, vagy történjen valami, mert a fa gyökerei szétnyomták ajárdát.
Izsó Gábor polgármester: A fák felülvizsgálata folyamatos. A Bocskai utcai bolt előtt már egy
kisebb fajta őr halom van. A piac sarkán is hasonló problémák vannak. Nem tudja, meglehetne-e
úgy oldani a problémát, hogy a fa körül lenyesik a földet, de akkor a gyökeret is tönkre tennék.
Sajnálná kivágni a piacnál lévő Fát. Nagyon sok öreg fa van a városban. A Szarvasi Út melletti fák
végig nyomják ajárdát. Hamarosan kicserélik az Elővíz csatorna melletti fűzfákat. mertjelentős
részük teljesen elöregedett. Gondoskodtak arról, hogy megfelelő nagyságú csemetéket ültessenek.
és ezt meg is írták a Városházi Krónikába, hogy a lakosság is értesüljön erről.
Kérdése Gál András osztályvezetőhöz: a főkertész javaslata volt az interpellációra adott válasz?
Gál András osztályvezető: Ezek a problémák nem most jelentkeznek az épületekkel, illetve a

járdákkal kapcsolatosan. A zöld város TOP-os pályázaton nyertek. és ilyen tanulmány elkészítése
is szerepel az anyagban, ezért azt javasolta, hogy várják meg azt, amíg ennek keretében
szakemberek érkeznek a városba és megvizsgálják a fákat. O maga azt mondaná, hogy vágják ki
a fákat. de ő nem szakember ebben a kérdésben. Nem vállalja fel annak Felelősségét. hogy a fákat
kivágassa csak akkor, ha a képviselő-testület Úgy dönt. Várják meg a szakvéleményt, amelynek
keretében a városban lévő fák állapota Felmérésre kerül. illetve a rövid, közép és hosszú távú
fenntartási terv kapcsán is nyilatkoznak majd a szakemberek. Lehet, hogy az lesz a vizsgálat
eredménye, hogy ki kell vágni a fákat, de ezt ő nem mondaná soha.
Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy várják meg a vizsgálatot, amely a zöld város program
keretében valósul majd meg. A fák pótlása is megoldódhat majd.
Kérdése Rácz Attila képviselőhöz: az interpellációjára adott választ elfogadja-e?
Rácz Attila képviselő: Az interpellációjára adott válasz nem tartalmaz megoldást, de ettől
függetlenül elfogadja. A probléma nem szűnik meg. Elfogadja. hogy az Inkubátorház telephelye
be van csatomázva. és kifolyik a csapadékvíz-elvezetö csatornába,
pályán 1-1,5 hónappal
később tudják kezdeni az alapozást. mert a Fű 2 és Fü 3 pályán az Inkubátor ház felőli kapuk
vonalán túlig vizes a terület. Beljebb el tud szikkasztani a víz, de az Inkubátor ház felől nem tud?
Egy árokkal le tudnák vezetni a vizet, még ha nem is az Inkubátor ház vize van a területen. Kérte,
hogy oldják meg a vízelvezetést, hiszen nem nagy dolog egy árkot készíteni azon a területen.
Kérte, hogy térjenek vissza erre a kérdésre.
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Izsó Gábor polgármester: Valóban nagyon vizenyős területről van szó. Nagyon régen. amikor ott
voltak a mezei füóversenyek, azon a területen állt a víz még tavasszal is. Egyetért azzal, hogy le
kell vezetni a vizet egy árokkal a Verseny utcára. Ha lesznek az önkormányzatnál megfelelő
számban közmunkások, akkor kérni fogja, hogy végezzék cl a feladatot.
Kérdése: kíván-e valaki interpellációval élni. vagy van-c valakinek bejelentése?
Mucsi András képviselő: Nem mondja, hogy a Bocskai utcán vágják ki a fát, mert régi, szép nagy
fa, de nem lehet közlekedni a járdán miatta, ezért meg kell oldani valahogy a problémát. A
biztonságos közlekedést biztosítani kell.
A Széchenyi téren van egy szelektív hulladékgyűjtő, amibe beleteszik az üvegeket. A lakók
megkeresték az önkormányzatot egy levélben, amely szerint a kukázók belenyúlnak a
hutladékgyűjtőbe és hangosan csörömpölnek az üvegekkel Azt kérik a lakók, hogy a
hulladékgyüjtöt helyezzék távolabb a lépcsőháztól.
A Zöldfa utcán jelezték, hogy az autósok nem tartják be a sebességet, de emiatt a lakók Deákné
Domonkos Julianna képviselőt ki is hívták a helyszínre. Ezen a területen az utóbbi időben már
elütöttek néhány háziállatot. Az ott lakók kérik, hogy vagy fekvő rendőr, vagy sebességkorlátozó
tábla kerüljön kihelyezésre. Tájékoztatást kért arról, hogy mikor indul a városban a
szúnyoggyédtés?
A Kossuth u. 10. szám alól jelezték felé, hogy sokan hátulról közelítik meg a Jantyik utcai
önkormányzati telepet önkormányzati tulajdonú gépekkel, és a tömb belsejében tarthatatlan
helyzet van. Kéri a lakóközösség, hogy az önkormányzat segítsen helyreállítani az udvart.

Balázs László képviselő: Egy akut problémára szeretne megoldást találni, amely az egész város
lakosságát érinti: ez pedig a megmaradt vasúti átjáró problémája. A Stop tábla még mindig ki van
helyezve, de nincs funkciója, hiszen évek óta nem közlekedik ott vonat, ezért kérte, hogy azt
szüntessék meg. Ha erre nincs lehetőség, akkor valamilyen másik közlekedési táblára cseréljék ki.
aminél nem kell megállni, elég csak lassitani.
Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: A fogászati rendelő várójának felújításával kapcsolatban
kérdése: lehet-e már tudni, hogy mikor várható a felújítás, hogyan gondolják a rendelések
szervezését megoldani? Teljes bezárásban vagy másban gondolkodnak? Altalánosságban is, de
ezen ügy kapcsán is hiánolja az érintett felekkel való együttműködést. Jó volna, ha a várost érintő
pályázatok, beruházások kapcsán létrehoznának egy munkabizottságot. ahol bármelyik képviselő
elmondhatná őtletét, javaslatát.
Nem tudja. hogy a Műszaki Osztály ismeri-e a fogászat finanszírozásának sajátosságait? A
fogászat tekintetében olyan alacsony a bázisfinanszírozás, hogy hanem tudnak dolgozni, akkor az
orvosoknak nincs jövedelme. Annyi a bázisfinanszírozásuk. amennyi az asszisztencia bérét,
járulékait. kötelező fenntartási költségeit fedezi. Nincs Fizetett szabadságuk sem a fogon’osoknak.
Lakossági megkeresés érkezett hozzá abban a kérdésben. hogy amatőr sportolók a sportpályát
hétvégén futásra igénybe vehetik-e? Tudomása szerint tesz majd műanyag boritású futópálya. de
addig is szeretnék a sportpályát használni.
Dánfokon látott egy turisztikai tájékoztató táblát, ami nagyon kifakult. Kérdése: az is meg lesz
újítva az ott folyó fejlesztések kapcsán? Kezdődik a turisztikai szezon, ezért gondoskodni kellene
arról, hogy olvasható legyen a tábla.
A város jövőjével, a gyermekek születésével kapcsolatban jutott eszébe, hogy több településen
fákat, van, ahol rózsatöveket ültetnek az újszülött gyermekek tiszteletére. Ausztriában látott olyat,
hogy a templomban az egy éven belül született csecsemőknek a fényképeiből, neveiből egy táblát
készítettek. Meg lehetne vizsgálni, hogy milyen módon emlékezhetnének itt Békésen is meg az
újszülött gyerekekről.
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Rácz Attila képviselő: A szúnyoggyérítésről szeretett volna érdeklődni maga is. hiszen a lakosság
részéről többen megkeresték ebben az ügyben. Kéne, hogy ha ezzel kapcsolatban valakinek van
információja, most adjon választ. mert a következő testületi ülésig közel hónap van még. Van
egy ingatlan a Csabai úton1 amely korábban Pártházként üzemek és önkormányzatnak is
szándékában állt megvásárolni azt az államtól. Tud arról is. hogy különböző civil szervezetek is
szerették volna székháznak megvásáro]ni az ingatlant az ál]amtó], de nem tudták megszerezni. Az
utóbbi időben ez az ingatlan magántulajdonba került. Kérdése: hogy történhet az meg, hogy az
államtól civil szervezetek nem tudták megvásárolni az ingatlant, egy magánember pedig
megszerezte azt. Tudja valaki, hogy mi készül azon a területen?
Békés és Mezőberény között, a rég törökszigeti iskolával átellenben napelem bázis kerül
kiépítésre. A testület döntött arról. hogy a Muronyi úton, amit áthúzódik a Mezőberényi út
irányába, volt egy ilyen terv, és ehhez az önkormányzat biztosított is területet egyes vállalkozások
számára. Tudomása szerint a Békés és Mezőberény közötti szakaszon nem ez alapján épül a
napelem bázis, ezért kérdése: tudja-e valaki, hogy ki épít azon a területen naperőmüvet?
Engedélyeztetési eljárást nyújtottak-e be, és ha igen, ki? A képviselőknek tudnia kellene arról.
hogy egy ilyen volumenű beruházást ki végez Ott’
Izsó Gábor polgármester: Személyesen is érdeklődött efelöl, de a Műszaki Osztály sem tud sokat
erői. Bizonyos engedélyekért fordultak a hivatalhoz. A Widterület nem az önkormányzaté,
valószínűleg magántulajdonból válthatta ki valaki.
Gál András osztályvezető: Építési engedélyezési eljárás folyamán kapcsolódott be a hivatal a
létesítmény megvalósításába. Magántulajdonú főldterületen magánberuházásban épül az a
hatalmas napelem park. Nem tudják, hogy azon ajellegű pályázaton keresztül épül-e, amelyre a
képviselő-testület is szándéknyilatkozatot adott az Oncsai településrész körül, vagy sem. Mind
az 5 pályázó visszalépett, és a másik területen pedig megjelent ez a magánbefektetés. amiről nem
tudja, hogy nyertek-e állami vagy EU-s támogatást. Később még más vállalkozások is
jelentkeztek, de azoknak már az áramszolgáltató a hálózati kapacitás hiánya miatt nem
engedélyezte a beruházást. A magánvállalkozás az első kapavágást meg is kezdte. így egy
hatalmas napelempark lesz jó pár hektáron.
.

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Gál András osztályvezetőhöz: szúnyoggyérítés ügyben van

valami információja?
Gál András osztályvezető: [Járom vagy négy éve a katasztrófavédelem végzi a szúnyogirtást
országos szinten. Elvileg mérik is a szúnyogok csípésszámát, és a szükséges beavatkozásokat meg
szokták tenni. Annyit az önkormányzat meg tud tenni, hogy a katasztrófavédelem felé jelzi a
problémát, akik a biológiai vagy kémiai szúnyoggyérítést elvégzik.
Izsó Gábor polgármester: Szokták mérni. hogy egy köbméter levegőben hány szúnyog van.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A BKSZ KFt. közleményt tett közzé április 15-én a zöld hulladék
zsák ellátási rendszerének megváltoztatására. Több ezer lakást érintő lényegi. stratégiai jellegű
változás van, hiszen az eddigi ingyenességet szüntetik meg. és csak korlátozottan, összesen 20 db
zsákot adnak ingyenesen, a többit pedig 35 Ft-ért tehet megvásárolni. Ez az önköltséggel lehet
azonos. Feltételezi, hogy a kit. nem gondolta úgy, hogy egy ilyen Fontos városi ügyben majd
önállóan dönt. Valószínűnek tartja, hogy a polgármestert valamilyen szinten tájékoztatták erről. A
képviselők tájékozatlanok ebben a kérdésben, mert nem ismerik a döntéshozatal szempontjait,
célját és elképzeléseit. Kérte, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban a kit. adjon tájékoztatást számára
az alábbiak szerint: az utolsó 3 évben hány zsákot adtak ki a lakosságnak; meg van a statisztika
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arról is. hogy 2017-ben hány lakás vitt el IS. 30, 45 zsákot. stb. stb.; mennyit akarnak kiadni
ingyenesen (db), és mennyi árbevételre számítanak az értékesítésből?
Ha ezt tudja, akkor majd azt visszaosztja a zsák árával. Elindult egy folyamat, de számolni kell
azzal a lehetőséggel is. hogy ez egy átmeneti év és jövőre már az első 20 zsákén is fizetni kell.
Nem tudja, mi értelme volt a rendszer megváltoztatásának. Nem tartja szerencsésnek, hogy a
képviselők utólag értesülnek egy ilyen döntésről.
Izsó Gábor polgármester: Az elmúlt 3 évben írtak ki pályázatot a zöld hulladék gyűjtésével
kapcsolatosan. de az idén már nincs ilyen lehetőség. Az önkormányzatnak 8 millió forintjába
került az ingyenes zsákok biztosítása, amit eddig pályázati pénzből fedeztek. Azt, hogy 20 zsákot
kapjon minden lakos ingyen, úgy számolták ki, hogy megnézték Békés lakossága mennyi zsákot
használt el átlagosan. Volt olyan lakos, aki 90 zsákot igényelt, volt, aki egyet sem. Nem fogják
lakásonként dekázni a zsákokat, hanem mindenki kap 20 zsákot ingyen, és akinek még szüksége
van zsákra, az megvásárolja a többit. A megyében sehol nem adnak ingyen zsákot a zöld hulladék
szállításához. Az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja lakásonként a 20 zsákot ingyen.
A lakosság ebből a kérdésből nem csinál problémát. Egy zsákért 35 Ft-ot kell fizetni, így 20 zsák
750 Ft-ba kerül. Véleménye szerint 20-40 zsák elég egy normál Lakás zöld hulladékának
elszállításához. A lakosság részéről rengeteg volt a pazarlás, sokan bespájzoltak a zsákokból. A
kukások sok helyen találkoztak olyan zsákkal, amibe ruha volt. és a vegyes hulladékedénybe tették
bele. Az önkormányzatnak erre nincs forrása. és nem is kötelező szolgáltatásról van szó. Bíztak
abban, hogy újra lesz pályázati lehetőség. de ez nem így lett. Van más lehetőség is: mindenki
komposztálhat otthon, kitehetik a saját kukájukba a zöld hulladékot, amit beleöntenek az azt
összeszedő pótkocsiba. a kukát meg otthagyják. Nem kötelező zsákba tenni a zöld hulladékot, csak
gondoskodjon mindenki valami edényröl, amibe beleteszi azt. Bármilyen zsákba belehet tenni ezt
a hulladékot. ami átlátszó. és nem kötelezö a BKSZ-től megvásárolni a zsákot.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A polgármester által elmondott válasz kielégítő addig. amíg a
konkrét kérdéseire, interpellációjára megkapja a választ. Kérte, hogy a statisztikát egészítsék ki
azzal, hogy hány lakás nem vett egyáltalán igénybe zsákot a zöld hulladék tárolására. Vannak
olyan részletek, amelyeket a polgármester nem tud elmondani a képviselőknek, ezért várja a
választ a feltett kérdéseire. Megköszönte a polgármesternek, hogy részletekbe menően beszélt
erről a témára, de sajnálja, hogy ez az ügy a két ülés között történt események, stb. előterjesztésben
nem szerepelt.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Csarnai Mihállyal, a Polgármesteri Hivatal
munkatársával helyszíni szemlét tartanak majd a Malomasszonykertben, a Zöldfa utcán. Az ott
lakók panaszkodtak a nagy forgalomra és arra, hogy az autók gyorsan közlekednek. Addig, amíg
„csak” cicát ütnek el, azt gondolhatnák, nincs nagy baj, de ez nem így van. Egy fajtiszta cicát
ütöttek el. A Zöldfa utcán látta. hogy gyerekek is kerékpároznak az utcán, ezért oda kell figyelni
a sebességre. Az utcán ki van helyezve egy 30 km/h sebességkorlátozó tábla, de le van kopva róla
a szám. A lakók szeretnék. ha ezt kijavítanák vagy új táblát és fekvő rendőrt helyeznének el a
területen. Kérték továbbá a lakók, hogy kerüljön a lakó-pihenő övezet tábla is kihelyezésre. illetve
a járdát szélesitsék ki, mert a babakocsik kerekei szélesebbek, mint a járda. A Zsinór utcáról, a
Deák Ferenc utcáról is megkeresték, ahová ki is ment. A Kossuth u. I. szám alól érkezett hozzá
észrevétel kátyúzás miatt. Az óvoda és a garázssor közötti részen nagyon komoly problémák
vannak. Megköszönte a Műszaki Osztály együttgondolkodását, mert ha megkeresi őket, általában
kap választ. A kérések, észrevételek szaporodnak a lakosság részéről is.
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Izsó Gábor polgármester: További interpelláció, bejelentés nem volt, Így a képviselő-testület
nyilvános ülését 17 óra 4$ perckor befejezettnek nyilvánította, ás zárt ülést rendelt cl. Kérte, hogy
csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

I s G’ or
plgáríester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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