
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 24. napján
megtartott n v/Iván os üléséről

Az ülés helye: Városháza Nagvtemw (Békés, Petőti u. 2.)

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, dr. Pálmai Tamás. Deákné Domonkos Julianna, Balázs
László, Mucsi András. Koppné dr. Hajdú Anikó, Rácz Attila, dr. Gosztolya
Ferenc és dr. Seres István képviselők.

Igazolta,, volt távol: Barkász Sándor képviselő.
(Pásztor János képvLveló’ sajnálatos módon elhunyt.)

Ta,,ácskozásj Ioii vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
Kálmán Tibor alpolgármester
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Tőkés Judit jogász
Váczi Julianna ügyvezető
Túri Andrea igazgató
Erdösné Sági Mária igazgató
Szojka Petronella muzeológus
Kádasné Üreg Julianna igazgató
Polgár Zoltán ügyvezető

Az ülés kez,désének időpontia: 15.30 h

Izsó Gábor polgánnester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes. mert 11 főből 9 főjelen van. így a nyilvános ülést megnyitotta.
Szomorú kötelességének tesz eleget, amikor bejelenti, hogy Pásztor János képviselőtársuk a
hétvégén elhalálozott. A helyi rendeletben foglaltak alapján az önkormányzat saját halottjának
nyilvánítja Pásztor János képviselőt. Megkért minden jelenlévőt, hogy egy perces néma felállással
adózzanak képviselőtársuk emlékének. Bejelentette. hogy Pásztor János képviselő temetésére
2018. május 31. napján 13.00 órakor kerül sora Bánhidai temetőben.

Ezv perces néma felállás

Rácz Attila képviselő: Nagy veszteség érte a képviselő-testületet, a Fidesz frakciót és a békési
gazdatársadalmat. de nem utolsó sorban Pásztor János képviselö családját. Ha a személyére
gondol. akkor az alábbi szavak jutnak eszébe: becsület. tisztesség. elvek iránti hüség. A békési
társadalom olyan tagja távozott az élők sorából. aki a rendszerváltó nemzedék egyik leglelkesebb,
legemblernatikusabb személye volt. Pásztor János képviselő 1990-ben az első szabadon választott
önkormányzati képviselö-testületnek is tagja volt. A személye körül kialakult tisztelet és
elismerés, amelyet a munkájával a testületben és a bizottsági munkájában is kivívott magának,
meghatározó és mérce lesz még sokáig a képviselő-testület tagjai számára. Személyét pótolni,
szinte lehetetlen lesz. Nyugodjék békében.



Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a Rácz Attila képviselő által elmondottakat. Az
önkormányzat nevében a temetésen részt vesznek, és méltóképpen megemlékeznek Pásztor János
képviselő tevékenységéről.

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Mint az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke - amelynek tagja volt Pásztor János képviselő is - elmondta, hogy 4 éve
dolgozott együtt Pásztor János képviselővel. Ez a bizottság kijár látogatni az önkormányzati
lakásban élő bérlőket. illetve a névjegyzék aktualizálása kapcsán is több helyen látogatást tesznek.
Pásztor János képviselő rendszeresen részt vett ezeken a látogatásokon. Most olyan képviselőtől
búcsúznak. aki komolyan vette a képviselői munkáját. Mint egyéni választókerületi képviselő
hetente kétszer-háromszor felkereste a Műszaki Osztályt. hogy jelezze a lakosok által jelzett
problémákat. A képviselőben lévő komolyság és derű élménnyé tette a látogatásokat. Pásztor
János képviselő halála fájdalmas veszteség mindannyijuk számára.

Tár:Napirend módosítása— 1.

Izsó Gábor polgármester: Módosító javaslata, hogy a képviselő-testület a nyilvános ülés 21.
napirendi pontját „Fejlesztési hitel felvétele, és az Önkormányzat 2018. évi évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést a nyilvános ülés
6. napirendi pontjaként tárgyalja meg, továbbá felveszi a nyilvános ülés napirendi pontjai közé, és
megtárgyalja az interpellációk és bejelentések előtt a 27-es sorszámmal kiküldött a „Költségvetési
pénzeszköz átcsoportosítása” tárgyú, és a 28-as sorszámmal kiküldött „A 22/2011. (VIII. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztéseket. Javasolta továbbá, hogy a zárt ülés
6-ik napirendi pontjaként vegye fel és tárgyalja meg a Képviselő-testület a Z/6. jelzésű,
„Lakáscsere kérelem elbírálása” tárgyú előterjesztést.

Szavazásra bocsátotta a fent elmondott módosításokat.

Szavazás eláll nwgállapílolta, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők szúina: 9J6’

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
191/2018. (V 24.) határozata

I. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános ülés 21. napirendi pontját,
a ..Fejlesztési hitel felvétele. és az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/20 18. (11.01.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést a nyilvános
ülés 6. napirendi pontjaként tárgyalja meg. továbbá vegye fel a nyilvános ülés napirendi
pontjai közé. és tárgyalja meg az interpellációk és bejelentések elött 27-es sorszámmal
a ..Költségvetési pénzeszköz átesoportosítása” tárgyú, 28-as sorszámmal pedig „A
22/201]. (VI]]. 26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztéseket.

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testüJete felveszi a zárt ülés 6. napirendi
pontjaként Z6jelzéssel a „Lakáscsere kérelem elbírálása” tárgyú előterjesztést.

Táruv:Napirend módosítása —2.

Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy a Z/l. jelzésű
előterjesztést. a ..[lelyi termelők és termékek piacra jutásának segítése” pályázat, közbeszerzési
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eljárásban döntés” tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja. A Pénzügyi Bizottság is zárt ülésen
tárgyalta az előterjesztést. Javasolta, hogy a képviselő-testület is zárt ülésen tárgyalja az
előterjesztést az Mötv. 46.* (2) bek. c) pontjára tekintettel. Kérte, hogy aki a zárt ülésen való
tárgyalást támogatja, igennel szavazzon.

Szavazás elöu inegállapifona. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő

- Megállapította, hogy a képviselö-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta;

Békés Város Önkonnányzata Képviselóttestületének
192/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete a zárt ülés elsö napirendi pontjaként
tárgyaLja meg a ZI. jelzésü. a ..Helyi termelők és termékek piacra jutásának seg(tése’
pályázati, közbeszerzési eljárásban döntés” tárgyú napirendi pontot.

TárRv:Napirend elfogadása

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat az
elfogadott módosítások alapján.

Szavazás elől! megállapította, hogy ci szavazásnáljelenlévő képvtvelők száma: 9/ő.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
193/2 018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 24. napján tartott ülésének
napirendi pontjait - a módosításokra is figyelemmel - az alábbiak szerint fogadta el:

AA PIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történi eseményekről. értekezletekröl
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

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

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Tárnok Lászlóné jegyző

4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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6. Fejlesztési hitel felvétele, ás az Önkormányzat 2018. évi évi költségvetéséről szóló 1/2018.
(II. 01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

7. Tájékoztató a békési posta működéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

8. Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
2017. évi működéséről
Előtertesz/ő: Izsó Gábor polgármester

9. Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2017. évi működéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

10. Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2017. évi működéséről
E/őter/esztő: Izsó Gábor polgármester

11. Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

12. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

13. Tájékoztató a Békés városban élő időskorúak helyzetéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

14. Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Támok Lászlóné jegyző

15. Közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámoló a 2017-es évről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

16. Beszámoló a 2017. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

17. A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

18. A BKSZ Kfl. 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a
2018. évi üzleti terv elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

19. A BKSZ-PLUSZ Nonprofit Kit 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló, valamint a 2018. évi üzleti terv elfogadása
Előteresztő: Izsó Gábor polgármester

20. A BÉKÉS-FERMENT Kit 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló, valamint a2018. évi üzleti terv elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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21. KBC Nonprofit Kit 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadása, a 2018. évi üzleti terv jóváhagyása
Előte;ieszíő: Izsó Gábor polgármester

22. Delegálás a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Onkormányzati Társulásba
ElőterJesztő: Izsó Gábor polgármester

23. Üresen álló önkormányzati ingatlan értékesítése
Előterfeszíő: Izsó Gábor polgármester

24. Békés belterület 2904 hrsz-ú (Békés 4. torony) ingatlan bérleti szerzödésének 3.
módosítása
ElőterJesztő: Izsó Gábor polgármester

25. Kézilabda munkacsamok építéséhez közművek biztosítása
ElőterJesztő: Izsó Gábor polgármester

26. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása
Előle; Jesztő: [zsó Gábor polgármester

27. A 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

28. Interpellációk, bejelentések

Zárt ülés:

I.,. Helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése” pályázat. közbeszerzési eljárásban
döntés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2. Lejárt lakásbérleti szerzödéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő Izsó Gábor polgármester

3. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő. Izsó Gábor polgármester

4. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

5. Szakember elhelyezési kérelem
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

6. Lakáscsere kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

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

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. (fl bekezdés» pontja alapján.
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Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt,
Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.

Szavazás elő/t nwgáUupítot/a, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
194/2018. (V. 24.) határozata

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

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Flatáridő: értelem szerint

NaDirend tárgya: Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

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

Izsó Gábor polgánester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt,
Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.

Szavazás előtt megállapítoua. hot ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő.

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
195/2018. (V. 24.) határozata

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

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

f’apirend tár2va: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzi/könyvhöz az Mötv. 52. ‚9 (1) bekezdés]) pontja alapján.

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

Szavazás elől! megállapította, ho’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
196/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató Békés Város Képviselő-
testületének a Fontosabb jogszabályi változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi,
Felelős: Izsó Gábor polgármester
[latáridő: értelem szerint

Napirend tár2va: Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

írásos előterjesztés csatolva ajegrzőkönvvhöz űz Möh’. 52. 9 (1) bekezdés» pontja alapján.

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

Szavazás elől! megállapííoua. hogy ci szcn’czzásnáljelenlévő képviselők száma: 9/ő.

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
19 7/2012. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben Foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárEva: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

!rásos előterjesztés csatolva a jegyzi/könyvhöz űz Mötv. 52. 9 (1) bekezdés» pontja alapján.

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

Szavazás előtt nwgállapííoíía, hogy ci szcn’azc’cvnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő

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

Békés Város Önkormányzata Kéyviselótestületének
198/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről” tárgyú előterjesztésben Foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Napirend tár2va: Fejlesztési hitel fUvétele, és az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (11.01.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. valamint az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Mind a két bizottság a határozati javaslat, és a
rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A Pénzügyi Bizottság javaslata,
hogy az Erste Bank ajánlata kerüljön elfogadásra, az általa adott kondíciók szerint.

Rácz Attila képviselő: Korábban is elmondta már, hogy az aszFaltozást és az útépítést támogatja
a Fidesz frakció is. azonban a hiteL flvételével kapcsolatban félelem van bennük a jövő miatt.
Támogatják az aszfaltozásra tervezett hitelfelvételt.

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

Sn,vazcis e/őt; nwgá/hipíioua. hov ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő

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

Békés Város Önkormány;ata Képviselő-testületének
199/2018. (V 24.) határozata

I. Békés Város Önkormáiwzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 14/2018. (Ill. 29.)
határozatában meghatározott városi utak aszfaltozási céljából fejlesztési hitelt vesz fel az
Erste Bank Hungary Zn-től az alábbi konstrukciók alapján:

• igényelt összeg: 250.000.000,- Ft
• rendelkezésre tartási idő: szerződéskötéstől számított I év
• rendelkezésre tartási díj: nincs

• lejárat: szerzödéskötéstől számított 10 év
• türelmi idő: szerződéskötéstől számított I év

• kamat mértéke: nyertes ajánlat szerint

• szerződéskötési díj: nincs
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testűlete felhatalmazza a polgármestert a
hitelszerződés aláírására.

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011
(XlI.30) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
alapján a kinestár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, valamint
az egyéb szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Ill. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A *- alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetését módosító
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rendelet 9. számú melLékletében fogadja cl a költségvetési évet követő három évre szóló
költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot.

Ilatáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadására vonatkozó
javaslatot.

Szavazás c/üti megáUapitoua, hogy ci szavazásnál jelenlévő képvtvelők szánia: 9fő.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (V. 25.) ö n k o r mán y z a t i rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018 (II. 01.) önkormányzati rendelet módositásáról

Békés Város Önkormányzata Képviseiő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés O pontjában
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva. a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Müködési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b)
pontjában biztosított véleménvezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (11.01.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 6. * (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint to zskönvi’i Jogi személy felhalmozási bevétekit a
következők szer/iii határozza meg:)

cl) hitelfelvételJélhalmozási célra: 250.000.0O0 Ft”

(2) A Rendelet 6. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. (4) A Képviselő—testület az Önkormányzat, mint törzskönn’i Jogi személy felhalmozási

kiadásait ci következők szer/ni határoz:a meg:
a) beruházások fdz/itások: 160.759.000,-Ft
b) egvébfélhalmozási célú kiadások 32.900.000.- Ft
c) /Jlesztésicélú tartalék: 1.670.029.651,- Ft”

2. A Rendelet . -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. A képviselő-iestület Békés város 2018. évi/klhalmozási költségvetését a következők

szerint hagyja Jóvá:
a,.)felhalmozási bevételek:

aa,jelhalmozási célú átvett pénzeszköz: 25.5 73. 000,- Ft
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c,b),klhalmo:ási és tőkejeUegzi bevéteL 106.714.000.-Ft
ac)fejlesztési célú hitelfelvétele: 250.000.000,- Ft

b,) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások, fel%/ítások: 160.759.000,-Ft
bb,) egyéb felhalmozási célú kiadások: 32.900000,- Ft
bc,)felhalmozási célú tartalék: 1.528.187. 23Z- Ft

e,) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.339.559.232,- Ft,
d) a felhalmozási célú nzaradvánv igénvbevétele a felhalmozási költségvetés hiányának

beLvő finanszírozására 1.287.742.651,—Ft.
e) ci működési célú mcu’advány igénvhevétele afL1halmozási költségvetés hiányának belső

finanszírozására 51.816.581, - Ft,

3. A Rendelet 9. *-ában a „4.839.263.879,- Ft-ba,z” szövegrész helyébe a ‚.4.839.263.879,- Ft
baiz “ szöveg lép.

4. (1) A Rendelet I. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. mellékkte helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

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

(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet II. rneflékkte helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

5. E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. és az azt követö napon hatályát veszti.

6. Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi köhségvetéséröl szóló 1/2018 (II. 01.)
önkormányzati rendelet M. melléklete.

Békés, 2018. május 24.

Izsó Gábor sk. Támok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. május 25. napján.

Támok Lászlóné sk.
jegyzö

Napirend táreya: Tájékoztató a békési posta működéséről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. ‘ (1) bekezdés» pontja alapján.
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Izsó Gábor polgármester: A Magyar Posta Zrt. a válaszlevelében leíija, hogy a postai
szolgáltatásokat továbbra is magas színvonalon nyújtja, és a testületi ülésre tájékoztató anyagot
nem kíván összeállítani.
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság. valamint
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Mind a két bizottság a határozati Javaslat elfogadását
javasolja azzal. hogy össze kell gyüjteni a lakosság részéről érkező panaszokat, észrevételeket. és
azokat meg kell küldeni a Posta vezetése részére.

Niucsi András képviselő, bizottsági elnök: Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő javasolta. hogy a
posta működéséről kérjenek tájékoztatást. A képviselő asszonya posta helyi vezetőjével Fel is vette
a kapcsolatot, aki készséget és hajlandóságot mutatott a tájékoztató elkészítésére. Sajnálja, hogy
magasabb szinteken nem nyitottak a párbeszédre, mert véleménye szerint lenne mit javítani a
békési posta tevékenységén. Bizottsági üléseken jelezte azt is, hogy önkormányzat képviselőként
örül annak, ha jelzések érkezne hozzá, amelyeket ősszegyüjtenek és továbbítanak a helyi posta
vezetőségéhez. Ha magasabb szinten nem akarnak a képviselő-testületnek részletes tájékoztató
anyagot küldeni, tudomásul veszik, azonban a lakosság komfodérzete miatt foglalkozni kell a
problémával. Kérte a lakosságot, hogy juttassák el részére a békési postával kapcsolatos
tapasztalataikat, észrevételeiket küldjék meg. Az ügyfélhívó rendszert van, aki kultiválja, és van,
aki nem. Probléma az is. hogy a békési posta csúcsidőben csökkentett ügyfélablakkal müködik.
amikor meg nagyon kevés az ügyfél. teljes ügvfélablakkal működnek. Nem érti a logikáját az
egésznek, nem tudja, hogy mi alapján szervezik a munkarendjüket.

Rácz Attila képviselő: 2014-ben a választási programjukban egy új, 21. századi posta épületének
kialakítása is szerepelt. Továbbra is Úgy látja, hogy egyrészt a városközpont zsúfoltsága miatt,
másrészt az épület kapacitása, elhelyezkedése. fekvése, befogadóképessége és a felmerült
problémák miatt siettetni kell az ehhez szükséges döntés meghozatalát. Korábban megkeresték azt
az á’lamtitkárságot, amelyik alá tartozik a posta, és egyfajta párbeszédet indítottak el ebben a
témában. Véleménye szerint fel kellene eleveníteni ezt a párbeszédet. hiszen régi adósságuk a
lakosokkal szemben, hogy kijelöljenek egy olyan területet, ahol az Új posta felépítésre kerülhetne.
Ezzel nagyon sok probléma megszűnne, és nem kellene a régi épületben semmilyen változtatást
megkezdeni. Egy új épületet kellene kialakítani, mert csak Így szűnnének meg a panaszok, és a
városközponti zsúfoltság is csökkenne.

Izsó Gábor polgármester: Többször foglalkoztak már ezzel a kérdéssel, és nem sikerült
előrelépéseket tenni. de nem hagyják ennyiben az ügyet. A posta működése érdekes, hiszen egyre
több mindennel foglalkoznak, a sorjegy, gumicukor árusításától kezdve a biztosítás kötéséig.
Ezzel a tevékenységgel legalább egy kollegájukat feltadják a munkavégzésben. Nem biztos, hogy
egy monopolhelyzetben lévő cégnek ilyen dolgokkal kellene a bevételét kompenzálni.
Megköszönte ajavaslatokat.
A televízió nyilvánossága előtt kérte a lakosságot. hogy a Posta működésével kapcsolatos
észrevételeiket, tapasztalataikat, problémáikat írásbanjuttassák el az önkormányzat részére. Minél
többen jelzik a problémákat, annál inkább meghallgatásra és megoldásra kerülhetnek azok.

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

Szavazás elől! megállapítoua, hogy ci szavazásnáljelenlévő 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
200/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Posta Zrt. válaszát tudomásul
veszi.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárya: Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális. Sport és
Turisztikai Központ 2017. évi működéséről

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

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Túri Andrea igazgatót. Az
előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális ás Sport Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő. bizottsági elnök: Az Oktatási. Kulturális és Sport
Bizottság tagjai örömmel olvasták a város egyik legaktivabban működő intézményének
beszámolóját. Az elöterjesztés tartalmazza. hogy a 2017-es évben az éves látogatók száma
meghaladta a 100 ezer Főt. Orömmel hallotta azt is az igazgató asszonytól. hogy Pünkösd
hétvégéjén is telt házzal működött a Dánfoki Udülőközpont. amelyet tavasz óta ismét a kulturális
központ müködtet. Az idei évben már Majális is volt Dánfokon május l-jén. Véleménye szerint a
város megelégedésére szolgált a 2017-es évben végzett munka, amihez gratulált a kulturális
központ vezetésének és dolgozóinak is, és az idei évre jó munkát kívánt nekik.

Izsó Gábor polgármester: Gratulált az előző évi munkához, amikor is nagyon sok rendezvényt
bonyolított le a kulturális központ. Elmondható az is, hogy minden területen kielégítő munkát
végeztek. Dánfokkal kapcsolatban biztató Jelek vannak: növekvő forgalommal kell számolni.
Megköszönte azoknak, akik a dánfoki takarító napon részt vettek, hiszen közel 200 Fő voltjelen.
Az idei nagy rendezvények szervezése is nagy erőkkel folyik, és az új pályázat megvalósítása is
folyamatban van, ami nagyon sok fejlesztési lehetőséget tartogat számukra. A kulturális központ
vezetésének és munkatársainak további jó munkát kívánt, és gratulált a munkatársainak.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazást rendelt el az előterjesztés szerinti
határozati javaslatról.

Szavccás e[át niegálüpítotia. hogi a szavazásnáljelenlévő képviselők szánta: 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő.testületének
201/2018. (V 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
[latáridö: értelem szerint



Napirend tárva: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2017. évi müködéséről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az Miitv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Erdösné Sági Mária igazgató asszonyt,
aki összeállította a beszámolót. Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport
Bizottság. és ahatározati javaslateltbgadásátjavasolja a képviselő-testületnek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Kihangsúlyozta azt a minőségi munkát.
amelyet a könyvtár vezetése és munkatársai végeztek. A 2017-es évben is a megszokott módon,
nagyon eredményesen működött a könyvtár. A bizottság ülésén az igazgató asszony
kiegészitésekkel, illetve a kérdésekre adott válaszaival még inkább megerősítette ajelenlévőkben
azt a gondolatot, hogy kiváló munkát végeznek, amelyért elismerés illeti őket. További jó munkát
kívánt az intézmény vezetésének és munkatársainak.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Teljesen megváltoztak a könyvtár használati szokások,
amiről minden évben beszélnek. Van egy Új Fogalom: a digitális bennszülöttek, amely a 12-13
éveseket jelenti. Ezek a gyerekek Úgy nőttek Fel, hogy az internet és a számítógép teljesen
természetes számukra. Akik a ‘SO-as években születtek, mint ő maga is, számítógépet csak 14 éves
korában látott, az internetet meg nem is ismerték. A könyvek olvasása sajnos egyre problémásabb
lett, de ha olvasásra adják a fejüket, akkor azt is az interneten teszik. Fontos feladata helytörténeti
és egyéb anyagok digitalizálása. Az igazgató asszony leírta, hogy ez a munka folyik is náluk, ezért
részletesebben szeretne erről hallani majd egy könyvtár látogatása alkalmával. Amikor
szakdolgozatot írnak, nagyon sokan békési anyagot használnak fel, amit az interneten elérhetnek.
A digitalizálás ajövő feladata, amit a könyvtár is felismert.
Orül annak, hogy a könyvtár pályázati forrásból is különböző szakköröket működtet. Az egyik
kiváló pedagógus, Szilágyiné Szabó Agnes irodalmi szakkört vezet, de működik a családfakutató
kör is. Ezekkel a tevékenységekkel nemcsak a fiatalokat, hanem az időseket is be tudják vonzani
Úgy, hogy aki nem feltétlenül azért megy, hogy újságot olvasson, vagy könyvet kölcsönözzön,
azok isjól tudják érezni magukat az intézményben. Ehhez az innovatív munkához, hozzáálláshoz
gratulált az intézmény vezetésének és munkatársainak.

Dr. Seres István képviselő: Örül a digitalizálásnak, mivel valóban megváltoztak a könyvtárazási
szokások. A könyvtárnak ugyanúgy megvan a feladata, hinkciója. mint korábban. Tudják mérni,
hogy hányan látogatják meg a könyvtárat. hányan kölcsönöznek könyvet, stb. A könyvkiadási
szokások is megváltoztak: egyre inkább elöfordul országos szinten, hogy amikor megjelenik egy
könyv. akkor nem az számít, hogy jelenjen meg belőle 1000 db és majd megveszik, hanem
megjelentetnek pár darabot, amiből néhány példányt odaadnak a könyvtárnak, múzeumnak,
illusztris személyeknek. majd hozzáférhetővé teszik egy iúternetes oldalon, ahonnan le tudják
tölteni. Orül az anyakönvvek digitalizálásának is, hiszen ezek a történelem fontos alapforásai.
Békéscsabán a megyei könyvtárban a digitalizáláshoz készítettek egyjól használható katalógust,
ami könnyen használható. Ezek arra mutatnak. hogy a könyvtár modemizálódik, halad a korral,
ahogyan a múzeum is. Békés abban a szerencsés helyzetben van, hogy három kulturális
intézménye is van: a könyvtár, a múzeum és a kulturális központ. Ha ezek munkáját sikerül jól
összekoordinálni a modern eszközökkel. illetve az új feladatokkal, amiket a könyvtár az elmúlt
években bevezetett, akkor sikeresek lesznek ajövöben is.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Egy-egy településen van néhány olyan megszállott
ember, aki foglalkozik a múlttal és vannak olyanok is, akik ezt hivatásszerűen teszik, mint a
múzeum és könyvtár alkalmazottai. Meg kell ragadni azt a lehetőséget, hogy amíg megvannak
ezek a helyi értékek (az elmúlt napokban kapott fotókat egy régi gátör dinasztiáról). addig
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digitalizálják és őrizzék meg. Ezekre szükség lesz a későbbiekben a Város történetének
elkészítéséhez. Ez folyamatban van, hiszen egy több száz oldalas anyag van dr. Seres István
képviselőnél, aki a város különböző történeti korszakait dolgozza FeL. Ebben a munkában ő maga
is segít, hiszen az önkormányzat támogatja ezt a munkát. Nem lehet azonban tudni azt, hogy egy
későbbi generáció támogatja-e ezt a munkát, vagy sem, hiszen elképzelhető. hogy számukra más
lesz Fontos. A könyvtár és a múzeum épülete is gyönyörű, amit az ősök hagytak erre a nemzedékre.
Ezt meg kell őrizni és oda kell figyelni az igényességre is. Olyan rendezvényeket tartanak a
könyvtárban ás a múzeumban is, ahová illusztris vendégek érkeznek. Ki kell meszelni a
lépcsőházat. a lehulló vakolatot és a törött lépcsőt el kell takarítani, hiszen a foltos fal. stb.
méltatlan ehhez a nagy múltú településhez. Ez nem csak pénz kérdése, hanem igényesség kérdése
is.

Dr. Seres István képviselő: Tudomásul kell venni. hogy a könyvtár munkatársai nagyon
leterheltek. Minden tudományos és kulturális intézményben emberhiánnyal küzdenek Békésen. A
digitalizálás többek között arra isjó, hogy a dogozókat tehermentesítse valamelyest. A könyvtári
és a múzeumi munka nem könnyű. Aki nincs benne. az nem tudja, mit jelent egész nap talpalni.
adminisztrálni, stb. Az elmúlt évtizedekben odáig jutottak. hogy az intézmények vezetői
gyakorlatilag adminisztrációs munkákat végeznek. Ez azért sajnálatos, mert a kiváló szakemberek.
tudósok nem tudnak a saját tudományos munkájukkal foglalkozni. Sápiné Turcsányi Ildikó 20
évvel ezelőtt kiadott évente egy vagy két TK-t saját erőből. de ezt már most nem tudja megtenni,
mert nincs rá ideje, hiszen azzal kell foglalkoznia, hogy az intézmény működjön. a munkatársai
megkapják a tzetésüket. és a lehető legkevesebb munkatársat kelljen elküldeni vagy lefokozni a
bérezés miatt. A digitalizáló, modernizáló jelleg nagyon Fontos feladat.

Izsó Gábor polgármester: Gratulált a könyvtár vezetésének és munkatársainak az általuk végzett
magas színvonalú munkához. Orül annak, hogy az intézmények vezetői és a képviselők is olyan
humán beállítottságúak. akik szívükön viselik ezt a munkát ás ajövöt is.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

S’avccás elő/i ;;wgáUapíioíiu. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők szánic:: 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
202/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
2017. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tár2va: Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2017. évi működéséről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Szojka Petronellát, aki a
Múzeumot képviseli, mivel Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató nem tud jelen lenni az ülésen. Az
előterjesztést tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A könyvtár beszámolójánál elhangzott köszönet,
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dicséret Ugyanúgy elmondható a múzeum működése kapcsán Is. Megköszönte a vezető és
munkatársai aktivitását, amellyel az ifjúságot is bekapcsolta a munkába az interaktív
foglalkozásokon keresztül. A múzeum is kinőtte a vizuális élményszerző hely fünkcióját, amivel
korábban rendelkezett, és már nem csak annyit tesz, hogy kiállításokat szen’ez, amit megnéznek
azok, akiket érdekel, hanem bekapcsol a folyamatba, láttat, engedi megérinteni a tárgyakat. A
múzeum vezetése több pályázaton is részt vesz, igy tudják működtetni az intézményt. A hivatal
folyosóján megjelenített kiállításoknak is nagyon örül, hiszen fontos, hogy minél közelebb vigyék
a tárgyakat az emberekhez. A múltat megismerve, a könyvtár tevékenységéhez kapcsolódva
mélyülhet cl a tudományokba a békési ember. Örül annak. hogy a városban ez a lehetőség
biztosítva van. A munkahelyek számát növelve tovább tudnák bővíteni ezt a tevékenységet.

Niucsi András képviselő. bizottsági elnök: A DélalFöldön minden komoly településnek
elkészítették a várostörténetét. kivéve Békés városát. Készült egy komoly szakmai anyag még az
1980-as években, de sajnos még Mester Péter tanár Úr - aki elégjól ismerte a város múltját - sem

tudta megmondani, hogy hol található .Az igazgató asszony szintén nem tudja, hol lelhető fel ez
az anyag, ezért az alapoktól kell kezdeni a város tőrténetének a megírását. Ki kell használni azt,

hogy a múzeumban rengeteg anyag fellehető. Bármilyen önkormányzat is lesz 2019-töl, igényes,
korszakokon átívelő várostörténeti monográfiát kell készíteni Békés városáról. Ebben a munkában
a múzeumnak elől kell járnia. Dr. Seres István képviselő elsősorban újkor történetet kutat. Sápiné
Turcsányi Ildikó, mint középkorász és régész a középkor és az őstörténeti dolgokban jártas. de dr.
Szatmári Imre régész, kutató is komoly anyagot állított össze ebben a témában. Az újkor
tekintetében dr. Seres István képviselő készít nagyonjó anyagokat. A 20. század történetével van
gond, de biztos találnak majd olyan kutatót, aki el tudja készíteni ennek az anyagát. Ha már van
múzeum a városban, akkor ezt a tevékenységet fő profiljának kell tekinteni, és el kell készíteni
egy igényes Békés város történeti monográfiát. Idén júniusig elkészül egy rövidített 100 oldalas
anyag, amelyet még az idei évben szeretne megjelentetni képekkel, dokumentumokkal, amit a
lakosság és a turisták is jól tudnak használni. A szakmai anyagról azonban nem mondhatnak le.
mert ezzel tartoznak a városnak.

Izsó Gábor polgármester: Az előtetjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Smrazcís c/öli ;ncgáUapiwiía. hogy a szuvccásná/ jelenlévő képi’Lelök sánza: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egy]iangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéyviselótestü1etének
203/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testűlete a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tár2ya: Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi
munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mön’. 52. ‚ (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Kádasné Öreg Julianna
igazgatót, aki a tájékoztatót összeállította. Az elöterjesztést tárgyalta az Ugyrendi. Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság. valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Mind a
Rét bizottsága határozati javasLat elfogadását javasolja a képviselő-testü’etnek.

Deákné Domonkos Julianna képviselö. bizottsági elnök: Csodálja az igazgató asszonyt évek óta
azért, amekkora tempóban és amilyen lendülettel tud dolgozni. Orül annak, hogy bármilyen
kéréssel, kérdéssel meg lehet keresni a mindennapi feladatain túl, és pozitivan áll ezekhez, keresve
a megoldást. 2018. szeptember I. napjától bővül aszociális szolgáltató központ feladatköre, hiszen
az oktatási-nevelési intézményekben kötelező lesz szociális munkásokat alkalmazni. Békés város
kitüntetett szerepben van ilyen szempontból. hiszen a békési szociális szolgáltató központ egy
korábbi pályázat kapcsán foglalkoztatni tudott egy szociális munkást. Megköszönte az igazgató
asszonynak, hogy a tanév kezdete óta tevékenykedik szociális munkás a dr. Hepp Ferenc általános
iskolában, illetve megköszönte a kiváló együttműködést is, és további jó munkát kívánt neki.

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: Megköszönte a beszámolót, amiből látható. hogy a szociális
szolgáltató központ milyen szép és tiszteletre méltó munkát végez. Olyan beszámolót szeretett
volna látni. ami egy szelete az ő munkájuknak. A beszámolóban szerette volna látni, hogy az
időskorúak számaránya, a korfa, hogyan változik az évek során a városban. A polgárőrség által
végzett munka nagyon pozitív, odafigyelnek az idősekre, és ajelzőrendszer is nagyonjól működik,
az újonnan bevezetett jelző karperec nagyon jó funkcióval rendelkezik. A civil szervezetek is
foglalkoznak az idősekkel a városban. Azért lenne jó tudni, hogyan alakul az időskorúak aránya,
hogy a változó igényekhez az egészségügyi ellátás is tudjon alkalmazkodni. Tudni kellene, hogy
a városban hány idős él egyedül, akiknek a leszármazottai külföldön dolgoznak? Szeretné tudni,
hogyan jutnak el az idősek az egészségügyi intézményekbe, hogy igénybe vegyék a szükséges
ellátásokat? A tendenciák nem derülnek ki ebből az anyagból. Határidő: arra számítanak, hogy a
feladatok növekedni fognak, akkor a képviselő-testületnek fel kell készülnie arra, hogy a szükséges
lépéseket időben megtegye.

Izsó Gábor polgármester: Az idősek helyzetérőL egy külön előterjesztést készült, amit a képviselő
testület egy késöbbi napirendi pontban tárgyal majd meg.

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Megköszönte az intézmény interaktivitását. Az
UgyTendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság foglalkozik a szociális ügyekkel, ezért
a városban lévő intézményeket is meglátogatja. és az igazgató nagyon nyitott erre. A lakásügyet
nem lehetne magas színvonalon működtetni a városban, ha nem lenne a szociális szolgáltató
központ, mivel az intézmény az ügyfelekkel kapcsolatban naprakészés segítőkész. A városban
működö szociális háló nagyon fontos. és szerencsére jól is működik. Evek óta problémát jelent a
finanszírozás kérdése. Az államtól folyamatosan kapja az intézmény a feladatokat, amelyekhez
nem biztosít forrást. Ebben a régióban a szakember ellátottság problémás, és a plusz feladatok
költségeit a finanszírozás nem követi le. Most, hogy véget ért a választás, feláll az új kormányzati
struktúra, ezért javasolta, hogy az intézmény a Polgármesteri Hivatal munkatársaival állítson össze
egy olyan szakmai anyagot, amit el tudnak juttatni Dankó Béla országgyűlési képviselőnek,
valamint az érintett államtitkárságnak, hiszen a finanszírozási probléma hosszú távon
fenntarthatatlanná teszi a rendszert. Szakmai alapokra helyezve kell a kérésüket megfogalmazni,
le kell írni. hogy a rendszer fenntartásához mekkora összegű forrás van és mennyire lenne szükség.

Dr. Pálmai Tamás képviselő: Megköszönte, hogy az igazgató asszonyt bármilyen kéréssel
megkeresi, segítőkész és a megoldást keresi. Az együttműködést, a vezetést. az intézmény
működését harmonikusnak és kiegyensúlyozottnak tartja.
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Izsó Gábor polgármester: Megköszönte az igazgató asszony munkáját. A szociális szolgáltató
központ az egyik legnagyobb intézménye az önkormányzatnak, ami jól működik. A teher egyre
nő és egyre kevesebb a szakember. Az új feladathoz szociális munkásokra lesz szükség, de a
városban egyelőre két ilyen képesítésű embert találtak. miközben legalább 6 ilyen szakemberre
van szükség. A járási szintű kisebb települések, mint Békés is, nehezen tud reagálni az ilyen
problémákra. Az anyagi megbecsültség sem olyan a közszférában, hogy az vonzó lenne a
munkavállalók számára. A szociális szolgáltató központ által végzett munka magas szintű,
emberkőzpontú, amit megköszönt az igazgató asszonynak, és sok erőt kívánt neki és
munkatársainak is.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így
szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás el/Ja nwgállapíioíia. hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 9//L

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

Békés Város Önkonnányzata Képviselő-testületének
204/2018. (V 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Városi Szociális Szolgáltató
Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásának átfogó
értékelése

Írásos előterjesztés csatolva ajegvzőkönvvhöz az Mön’. 52. ‚ (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést dr. Bimbó Mária osztályvezető és Kádasné Öreg
Julianna igazgató készítette. Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság.
valamint az L’gyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Mind a két bizottság a
határozati javaslat elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel. hozzászólás. módosító javaslat nem volt, így
megköszönte a munkát és az előterjesztést.

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás e/á’!! ;negáflapízona, hogy a szavazásnál /elenlévő képi’LveIők száma. 9fő.

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
205/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatok 2017. évi ellátásáról szóló átfogó édékelést megtárgyalta, melyet elfogad. Felkéri
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a Polgármestert, gondoskodjon arról. hogy az értékelés határidőben megkütdésre kerüljön
a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügvi Osztálya
részére.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tár2va; Tájékoztató a Békés városban élő időskorúak helyzetéről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkőnyvhöz az M/ki’. 52. ‚ (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, és a határozati javaslat ellbgadásátjavasolja a képviselő-testületnek. Koppné
dr. Hajdú Anikó képviselő korábbi hozzászóíásában elmondta a témával kapcsolatos kérdéseit,
véleményét. A statisztika alapján nem készült korfa, ami lehet, hogyjó lett volna. A beszámolóban
foglaltakat kielégítönek találta. Vannak negatív és pozitív példák is, azonban a szociális
szolgáltató központ munkatársai és dr. Bimbó Mária osztályvezető mindent megtesznek azért.
hogy az idösekkel kapcsolatosan felmerült problémákat kezeljék, megoldják. A Durkó utca sarkán
egy idős bácsinak összedőlt a háza, aminek aláfalaztak és intézkedtek, hogy hordják el a
törmeléket. mert nem volt rá pénze. Számtalan egyedi problémával találkoznak, amit igyekeznek
megoldani. Intézményes formában a szociális szolgáltató központ foglalkozik az idősek
problémájával. de sokan vannak, akik az idősek klubjábajámak, Így őket el lehet érni. A nagyobb
problémát azok az idős emberek jelentik. akik nem jelentkeznek, nem jelzik, hogy problémájuk
van. A háziorvosok is szoktak jelzéssel élni aszociális szolgáltató központ vagy az önkormányzat
felé. Nagyon sok önkéntes személy, egyesület, civil szervezet foglalkozik és flgyel oda a városban
lévő idösekre. Az egyházak is végeznek idösgondozást, mentális és lelkigondozást, amelynek
keretében felkeresik az időseket. Kérte. hogy aki tud idősekkel kapcsolatos problémát, jelezze az
érintettek felé. Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő megfogalmazta a konkrét kérdéseit, amelyek
alapján cselekvési tervet lehetne készíteni.

(‘Rác: Attila képviselő kiment az ülésteremből. A képviselő.testület létszáma: 815).

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: A rendelőintézet nyert egy egészségneveléssel kapcsolatos
pályázaton. Sajátos gondozást kellene kialakítani az idős emberekkel kapcsolatosan, ami a védönői
hálózathoz hasonlóan működne. A városban történt. hogy egyidős asszony annyira magára maradt
az egészségügyi problémájával, hogy senkihez nem tudott fordulni és meghalt. A háziorvos ellátja
az idős. egyedül élő betegeket. de ha nincs. akivel megbeszéljék a problérnáikat. nincs. aki ápolja
a lelküket. annak tragikus vége lehet.

Tárnok Lászlóné jegyző: Békés Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja is tartalmaz idősekre
vonatkozó részletes adatokat, az is lehet, hogy abban korfa is található. A HEP felülvizsgálata az
idei évben lesz aktuális. A Polgármesteri Hivatal részéröl három munkatárs vesz részt a helyi
esélyegenlőségi program elkészítésével kapcsolatos továbbképzésen. A különböző
célcsoportokkal foglalkozó szervezetekkel egyeztetéseket tartanak majd a HEP felülvizsgálatakor.
A képviselő asszony által elmondottakat figyelembe veszi majd az anyag elkészítésénél.

Izsó Gábor polgármester: A jegyző által elmondottakat megköszönte. Az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
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S:avccás e/ó’!! ;negál/apüotta, hagy ci s:avccc’Lvnál jelenlévő képviselők száma: 8Jő.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
206/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés városban élő időskorúak
helyzetéröl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárwya: Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

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

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta, és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Megköszönte a Polgármesteri Hivatal munkatársainak.
hogy kitartanak. Támok Lászlóné jegyző az utóbbi időben egy jó csapatot állított össze. és jó
szakembereket sikerült felvennie. A korrnányhivatalok és az önkormányzatok között komoly
verseny alakult ki. hiszen az állam magasabb bérezést tud adni a tisztviselőinek. mint az
önkormányzatok, ezért is köszönte meg az önkormányzat munkatársainak, hogy itt dolgoznak a
hivatalban. Vannak olyan önkormányzatok, amelyek szakember hiánnyal küzdenek éppen a
bérkülönbség miatt. A Polgármesteri Hivatalban dolgozók magas színvonalon végzik a
munkájukat. Megköszönte azoknak a munkáját, akik az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint az ő elnöki munkáját segítik.

Rócz Attila képviselő vissnJött ci: ülésterembe. A képviselő-testület létszáma: 9/ő),

Izsó Gábor polgármester: A hivatalban mindenki magas színvonalon végzi a munkáját. A
köztisztviselők nincsenek könnyű helyzetben. hiszen folyamatosan változó jogszabályi
körülmények között kell dolgozniuk, változnak az intézmények, folyamatosan átalakulások
vannak. Jó lenne egy olyan intézményrendszerre beállni, amely stabilan követhető. Az
önkormányzat részéről igyekeztek a több évtizedes lemaradást csökkenteni azzal, hogy 2018.
február 1. napjától jelentősnek mondható alapilletmény emelést hajtottak végre. Nem érték cl a
kormányhivataloknál vagy a járási hivataloknál lévő bérezést, de azért sikerült egy elfogadható
szintre hozni azt. Ennek hatása érezhető az egész hivatal munkáján és hangulatán is. Uj
informatikai rendszerre kell átállni a hivatalban. Mindig vannak a napi. rutinszerü feladatokon
kívül új feladatok is. Most indul az Új ASP rendszer, ami anyagilag megterhelő lesz az
önkormányzat számára.

Tárnok Lászlóné jegyző: Megköszönte ismét Izsó Gábor polgármesternek és a képviselő-
testületnek az illetményalap emelését. A hivatal jelenleg két Új rendszer bevezetése előtt áll: az
egyik az ASP, aminek bevezetése 2019. január 1. napjától kötelező lesz. A felkészítések lassan
meg is kezdődnek. Bízik abban, hogy utolsó csatlakozóként már egy letisztult rendszerbe lépnek
be. A másik változása 2018. május 25. napjától hatályos rendelet értelmében bevezetendő GDPR
adatvédelmi rendszer. Ez nemcsak az önkormányzatokat érinti, hanem az egyszemélyes
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vállalkozásoktól kezdve minden egyéb szervezetet is érint. Igyekeznek ezeknek a feladatoknak
megfelelni, amely a következő félévben megterhelő lesz.

Izsó Gábor polgármester: Ez mind egy-egy munkafolyamat technikai végrehajtását jelenti, ami
nem az emberekkel való közvetlen foglalkozást jelenti. Jóval több az adminisztráció az utóbbi
időben, mint korábban volt. A hivataltól elvárják, hogy lakosság barát legyen, miközben nagyon
sok az adminisztratív, technikai feladata, ami elvonja erről a Egyelmet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás elő/t ínegállapítot/a, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szátiza: 9Jő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20 7/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri Hivatal 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Támok Lászlóné jegyző

Napirend táruva: Közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámoló a 2017-es évről

Írásos eló’terjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. S’ (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság. Mind a két bizottság a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Gratulált azoknak a munkatársaknak, akik a
közfoglalkoztatási rendszerben dolgoznak. A közmunkás réteg egy része elég nehezen kezelhető,
de a hivatal dolgozói elég jól boldogulnak velük. A beszámolóból kiderül a FIDESZ-KDNP
kormány azon törekvése, amely szerint a közmunka ne életcél legyen, hanem egy állomás, és az
emberek találják meg a helyüket a munkaerő-piacon. Nem feltétlenül jó ez, hiszen az olyan
szegény önkormányzatok, mint Békés, vagy más vidéki önkormányzatok. amelyeknek az adóerő
képessége nem a legjobb, rengeteg feladatot közmunkásokkal végeztettek el. Részbenjó az, hogy
az emberek magasabb munkabérből akarnak megélni, hiszen a közmunkabérek nagyon
alacsonyak. Nyilván a közmunka nem a megélhetés biztosítására lett kitalálva, hanem egy átmeneti
időszak megoldására. Nehéz a közfoglalkoztatásba embereket találni, mert már a közmunkásokból
is hiány van.

Izsó Gábor polgármester: A Start munkaprogram némi értékteremtéssel is bír, illetve hosszú távú
foglalkoztatást jelent. Nagyon sok embert alkalmaznak különböző helyeken, a hivataltól kezdve a
kertészeten át, a különböző városfenntartási feladatokban. Ezáltal tud működni a város. F{a az
önkormányzatok nem kapnak valamilyen lehetőséget a városfenntartás finanszírozására, akkor az
összeomlik. Nem Békésröl beszél elsősorban, hiszen a gyulai és békéscsabai városvezetésnek is
ez a véleménye, miközben ezeken a településeken több az adóbevétel. 240 közmunkással
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végeztettek cl Különböző feladatokat. akik ugyan kisebb intenzitással végezték cl a munkákat, de
mégis működött a rendszer. Véleménye szerint a kormányhoz is eljutnak ezek a vélemények. Bízik
abban, hogy a kormány fokozatosan valamilyen módon korrigálja a hiányokat, ha látja, hogy az
önkormányzatok nem tudják ellátni a városüzemeltetési feladataikat forrás hiányában. Azt is
mondhatja az állam, hogy az önkormányzatok csökkentsék az önként vállalt feladataikat. vagy ne
támogassák a sportot, vagy zárják be az uszodát annak érdekében, hogy cl tudják látni a
városüzemeltetési feladatokat. A kérdés csak az, hogy akkor mi értelme ebben a városban élni?
Lehet. erős ez a megfogalmazás. de nem szabad visszalépni bizonyos területeken: például nem
engedhető meg. hogy a kulturális intézményeket összevonják. Nem szabad idáig eljutni, ajelenlegi
színvonalból nem szabad engedni. Jelenlegjó közmunkás csapat van a városban,jól szervezettek,
de eljutottak a teljesítőképességük határáig. A közmunkaprogramból vettek fel négy embert egy
pályázatnak köszönhetően, akiknek jövőre a költségvetésből kell biztosítani a bérét. Erre Fel kell
készülni az önkormányzatnak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslatról.

Szcn’uzás eló’i! nwgállapuloíia, ho ci szcn’azásnáljelenlévő képviselők szúnin: 9Jő

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselótestületé,:ek
208/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közfoglalkoztatással
kapcsolatos beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: Beszámoló a 2017. évi mezőöri tevékenység tapasztalatairól

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

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot. Három mezőőr dolgozik jelenleg elég nagy területen, ahol a
karbantartási munkálatok egy részét is elvégzik. Az állami normatíva ís fedezi nagyrészt a
mezőőrök költségeit. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás elől! megáUapítoua, hogy ci szcn’azásnál jelenlévő képvtvelők s:á,;zci: 9fő

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

Békés Város Önkormán ;‘zata Képviselótestületének
209/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi mezőőri
tevékenységről szóló beszámolót.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tár2va: A Békési Férfi Kézilabda Kit 2017. évi tevékenvségéröl szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az M/ki’. 52. 9 (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Polgár Zoltán ügyvezetőt, aki a
beszámolót elkészítette. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság. Mind a két bizottság a határozati javaslat elfogadását Javasolja a
képviselő-testületnek. Gratulált a kézilabda csapatnak az ezüstéremhez. Ez a 8 évvel ezelőtti nagy
változás óta a legjobb eredménytjelenti. Nem sok kellett ahhoz, hogy a csapat az NBI-be kerüljön.
Polgár Zoltán egy korábbi ülésen elmondta, hogy a kü. több mint 40 embernek biztosít munkát,
akik között vannak olyanok is, akik nem föállásban dolgoznak a szervezetnél. A kIt sok fejlesztést
hajt végre a Sportcsarnok tekintetében, de a Sportpályán is végeztek már feLújitást. Az utánpótlás
nevelést az óvodától kezdve végzik, ami országos szinten is példaénékü. Ez NO családot érint. A
szervezet több karitatív tevékenységet is végez. Ezt a tevékenységet tovább kell vinni, mert fontos,
hogy az itúság megtalálja a fejlődés lehetőségét.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.

Snzvozc’,s elő/t nzegúUcipí/otta, hogy ci .vzm’c,:ósnál jelenlévá képviselők száma: 9fő,

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

Békés Város Önkormányzata Képviselótestiiletének
• 210/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kit 2017.
évi tevékenységéről szóló pénzűgyi beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) és
szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgárnwster

Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kit ügyvezető

Napirend tárva: A BKSZ Kit 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló, valamint a 2018. évi üzleti terv elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhéiz az Mötv. 52. 5’ (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor po]gármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatokat. Az előterjesztés négy határozati javaslatot tartalmaz.
amelyekről a képviselő-testület külön-külön szavaz.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt el az l-es határozati javaslatról.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9jő.
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- Megállapította, hegy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
211/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató KÍL 2017. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és
eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.

[latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ Kft. ügyvezető

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

Szavazás elől! megáUapíioua, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szánta: 9./Ő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2 12/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató KR. 2017. évi adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi. Utasítja az
ügyvezetőt a szükséges gazdasági intézkedések megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ Kft. ügyvezető

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a lIl-as határozati javaslatot.

Szavazás elől niegállapílolra. hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselők ‚yzáma: 9/ő.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának KépviseLő-testüLete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kü. 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

Hatáddö: intézkedésre azonnal
Felelős: Váczi Julianna BKSZ Ktt ügyvezető

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a IV-es határozati javaslatot.
Szavazás elől! niegállapitona. hogy ci szavazásnál jelenlévő képvLvelők száma: 9/ő
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- Megállapította, hogy a képviselö-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testifletének
2 14/2018. (JK 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes hozzájárulását adja, hogy a
BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató KQ. fő tevékenységét a ..6832’ 08
Ingatlankezelés” tevékenységi köre módosítsa. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a következő.
június hónapban tartandó testületi ülésre készítse cl az alapító okirat szükséges módosítását
és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Váczi Julianna BKSZ Kft. ügyvezető

Napirend tárva: A BKSZ-PLUSZ Nonproflt Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai
és pénzügyi beszámoló, valamint a 2018. évi üzleti terv elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. 5’ (1) bekezdésB pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatokat. Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz,
amelyekről a képviselő-testület külön-külön szavaz.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el az l-es határozati javaslatról.

Szm’c,zás «lőtt megállapította. hoz’ a s:civazásnál jelenlévá képviselők s:á,;ia: 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
2 15/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési
Nonprofit Kű. 2017. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és
eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kit ügyvezető

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

Szavazás «lő!! megállapitona. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szánta: 9/ő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata KépWselő-testületének
216/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ [iulladékgyűjtési
Nonprofit Kit 2017. évi adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi. Utasítja az
ügyvezetőt a szükséges gazdasági intézkedések megtételére.

I latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ PLUSZ Hulladékgyüjtési Nonprofit Kit ügyvezető

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a Ill-as határozati javaslatot.

Szavazás elő!! inegállapiioíia, hogy a szavazásnál jelenlévő képi’Lelők szóina: 9/ő.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselóttestületének
217/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ Hulladékgyüjtési
Nonprofit Kit 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ PLUSZ Hulladékgvüjtési Nonprofit Kft. ügyvezető

Napirend tárEva: A BÉKÉS-FERMENT Kh. 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló, valamint a 2018. évi üzleti terv elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatokat. Az előterjesztés négy határozati javaslatot tartalmaz.
amelyekről a képviselő-testület külön-külön szavaz.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslata nem volt. Igy szavazást
rendelt el az 1-es határozati javaslatról.

Szavazás elől! megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők szúina: 9/ó’.

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

Békés Város Önkormán ;‘zata Kép viselő-testiiletének
218/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÉKÉS-FERMENT
Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kfl. 2017. évi tevékenységéről szóló
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pénzügyi beszámol6ját (mérlegét és eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját
elfogadja.
[latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BEKES-FERMENT Kft. ügyvezető

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

Szavazás elől! megállap[ioua. hogy ci szavazásnál jelenlévo képviselők cánza: 9fő.

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselá-testületé,,ek
2 19/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÉKÉS-FERMENT
Kőrnyezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kfl. 2017. évi adózott eredményét az
eredménytartalékba helyezi. Utasítja az ügyvezetőt a szükséges gazdasági intézkedések
megtételére.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Váczi Julianna BEKES-FERMENT Kli. ügyvezető

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a lll-as határozati javaslatot.

Szavazc’cv elől! megáUapííoaa. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő

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

Békés Város Önkonnán ;‘zata Képviseíóttestületének
220/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÉKÉS-FERMENT
Kőrnyezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kf. 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Váczi Julianna BEKES-FERMENT Kit ügvvezeö

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a IV-es határozati javaslatot.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testüktének
221/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes hozzájárulását adja, hogy a
BEKES-FERMENT Kit székhelyként a „5630 Békés, Verseny u. 4.” alatti címet jelőlje
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meg. Felkéri az ügyvezetőt. hogy a következö. június hónapban tartandó testületi ülésre
készítse cl az alapító okirat szükséges módositását és azt terjessze a Képviselö-testület elé.

l]atáridö: intézkedésre azonnal
Felelős: Váczi Julianna BEKES-FERMENT Kfl. ügyvezető

Napirend tárgya: KBC Nonprofit K. 2017. évi tevékenységéről szóló, szakmai és pénzügyi
beszámoló, valamint a 2018. évi üzleti terv jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzöhönpvhöz az Möh’. 52. ‘ (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést dr. Glózik Klára Erzsébet ügyvezető készítette elő, aki
külföldön tartózkodik. Igy a testület ülésén nem tud részt venni. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra Javasolja a határozati javaslatot.

Ráez Attila képviselő: Amikor megalakult a nonprofit kft., akkor a Fidesz frakció elmondta a
véleményét ezzel kapcsolatban. Véleménye szerint a kfl. által ellátott feladatot elláthatta volna a
megyei önkormányzat is. Az elmondottakra tekintettel jelezte, hogy ennél a napirendi pontnál
tartózkodni fognak a szavazásnál.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Mint megyei önkormányzati képviselő cl tudja
mondani. hogy ezt a feladatot nem tudta volna ellátni a megyei önkormányzat. Olyan sok pályázat
érkezett be. hogy a megyei önkormányzat a beérkezett pályázatok 50-60 %-át tudta feldolgozni,
igy kénytelen volt külső pálvázatíró cégeknek kiajánlani azokat. A bekesmegye.hu honlapon
elérhetö a Megyei Onkormányzati HivataL beszámolója, amiben erröL ig szó van. A Megyeháza
honlapján a Békés Megyei Onkormányzat projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatairól szóló
tájékoztató is megtalálható minden ülésről. Javasolta, hogy ezeket a beszámolókat
tanulmányozzák át. Az jelentette a problémát, hogy a pályázatokat egyszerre írták ki, mivel
országos szinten csúszások voltak az előkészítő hatóságnál. Az egész országban még csak most
hirdették ki a 2015-ős és 2016-os projektek tekintetében az eredményeket. Nagyon sok jó
szakembert szerződtetett le a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal. de olyan mennyiségű a
pályázat, hogy nem tudják kezelni, ezért ajánlották ki külsős cégeknek. AKBC felfogta azoknak
a projekteknek a nagy részét, amelyeket nem tudott volna a Békés Megyei Onkormányzati Hivatal
befogadni. Alig lehet vállalkozókat, tervező mémököket találni, mert mindenki le van foglalva.

Rácz Attila képviselő: Megköszönte Mucsi András képviselő által elmondottakat. azonban nem
ugyanarról beszélnek. Nem kell megtéveszteni a televíziónézőket, illetve a hallgatókat. mert arról
van szó, hogy a KBC egy politikai ellenállásból fakadó szervezetként jött létre, és meg se próbálták
a békési pályázatokat a megyei önkormányzattal befogadtatni. A KBC egy másik politikai
platform volt. Ebből kell kiindulni. A KBC létrejöttét nem foghatják arra, hogy a megyei
önkormányzat kapacitása nem bírta cl a pályázatokat. A békési önkormányzatnak a megyei
önkormányzathoz kellett volna kapcsolódnia, és majd megoldódott volna a probléma, de Békésen
egy ellentábort hoztak létre, ami miatt nem támogatja az előteijesztést.

Izsó Gábor polgármester: Hosszasan lehetne vitatkozni, hogy mi. mikor, miért és hogyan alakult
ki. Probléma volt, hogy olyan irányba csúszott cl a pályázatok elökészítése. amely nem preferálta
a közép békési régiót. Bizik abban, hogy a megnyert pályázatok eredményesek lesznek. Orül
annak, hogy nem igazolódott be az a jóslat, hogy itt Békésen nem nyernek pályázatot, mert
igazságosan lettek elosztva, hiszen az országgyűlési képviselő jól lobbizott ezért. Tény az, hogy
jobb lenne, ha minden területen egység lenne a megyében is és a városban is.
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További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

S:czvuzás előzi megáilciphona. hogt’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő.

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
222/20 18. (V. 24.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kit 2017. évi tevékenységéröl szóló pénzügyi beszámolóját
(mérlegét és eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kü. 20] 8. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Dr. Glózik Klára KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kit

ügyvezető

Napirend tár2ya: Delegálás a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Onkorniányzati Társulásba

Írásos előterjesztés csatolva a jegvzökönyvhöz az Mötv. 52. ‘ (1) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéshez egy kiegészítés került kiküldésre. Az anyagot
tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt tárgyalásra
alkalmasnak minősítette. A kiegészítés szerint javasolta. hogy a képviselő-testület dr. Seres István
képviselőt delegálja a DAREH ülésére, aki a felkérést elfogadta. Csak képviselői státusszal lehet
szavazati joggal részt venni a DAREH közgyűlésén. Mivel péntektől hétfőig szabadságon lesz,
ezért nem tud részt venni az ülésen.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra
bocsátotta a kiegészítés szerinti határozati javaslatot.

Szavazás e/ön inegállapitoua, hagy c, szavazcísHál jelenlévö képviselők szá,,,a: 9/ő,

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
223/20 18. (V. 24.) határozata

Békés város Őnkormányzata Képviselő-testülete dr. Seres István önkormányzati
képviselöt delegálja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Onkormányzati Társulás 2018. május 28. napján tartandó társulási
ülésére. Felkéri a polgármestert. hogy gondoskodjon a Társulásnak a döntésről való
értesítéséről.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tár2ya: Üresen álló önkonTiányzati ingatlan értékesítése

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. ‚ (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolta.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás elő/i megállapítolia, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
224/2018. (V. 24.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012 (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. (2)
bekezdése alapján versenyeztetés útján értékesíti a határozat I. mellékletét képező
pályázati felhívás alapján, az összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a Békés
belterület 2360 helyrajzi szám alatti ingatlant.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét az határozat 1.
mellékletét képező pályázati felhívás közzétételére az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29.) önkormányzati rendeletben
foglaltaknak megfelelően.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend táruva: Békés belterület 2904 hrsz-ú (Békés 4. torony) ingatlan bérleti
szerződésének 3. módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mőtv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolta.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazást rendelt el
az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők szá imma: 9/ő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
225/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkontányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012 (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. * (1)
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bekezdése alapján hozzájárul a határozat 1. mellékletét képező bérleti szerződés
módosításához.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felhatalmazza polgármesterét a
határozat I. mellékletét képezö. kedvezményes bérleti szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Kézilabda munkacsarnok építéséhez közművek biztosítása

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. ‚ (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolta.

Rácz Attila képviselő: A munkacsamok építését szükségesnek tartja a Fidesz is. és egyetértenek
azzal, hogy minél hamarabb meg kellene építeni azt, azonban az építés helyszíneként megjelölt
területet továbbra sem támogatják. igy a napirendi pont szavazásánál tartózkodni fognak.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel,
hozzászólás nem volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás elől! megáUapüotla, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormán rzata Kép viselő-testületének
226/2018. (V. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kézilabda munkacsamok
épületéhez a külső közműveket kiépítését biztosítja. maximum bruttó 7.0 millió Forint
összkőltségben. A fedezetet a bérlakás értékesítési számla biztosítja.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása

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

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolta.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl az előterjesztés szerinti határozati javaslatról.

Szavazás elől! inegállapítona, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő,

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés l’dros Önkormányzata Kéyviselő-testületánek
227/2018, (V. 24.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet 6. -a alapján a céljai
eléréséhez szükséges müködési költségekhez történő hozzájárulás céljából. a 2018. évi
költségvetésében tervezett, működési kiadás. személyi jelLegű kiadások 900.000.- Ft és
munkaadókat terhelő járulékok 157.950.- Ft kiemelt előirányzatok terhére az alábbi pénzösszeg
átcsoportosítását hagyja jóvá:

Szilágyi László Alapítvány (székhe1ye: 5630 Békés, Széchenyi tét 21. képviseli: Katona Gyula
kuratóriumi elnök,) támogatására 1.057.950, - Ft.

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

3. A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. * (1) bekezdése szerint
letétbe helyezett beszámoló meglétének igazolása.

Határidő: értelem szerint
Felelös: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárya: A 22/20 11. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzá’könyvhöz az Mötv. 52. ‚S’ (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. Így szavazást rendelt cl
a rendelet-tervezetről.

Szava:ás előtt megáUapítona. hogy a scn’c,zás;;ál jelenlévő képviselők száma: 9/ő.

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1612018.(V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1)
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bekezdésében, a 34. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljána, Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatró! szóló
1/2015. (11. 14.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított vélernényezési
jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:

1. Az önkormányzati lakások és heliségek bérletéről. valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/201 L (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
24. *-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Amennyiben ci bérlő ci ide egvüu lakókra tekintene! meghatározott egy/őre jutó havi
nettó jövedeknének összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-
szeresét, és űz elhelyezését más ‚izódon nem tudja megoldani, Úgy ci bérleti dúar a rendelet 4.
melléklet IV. táblázat 1. sorában meghatarozott mérték alapján köteles megfizetni.

2. A Rendelet 24. *-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

‘3) Amennyiben ci bérlő egyedülálló és egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege
meghaladja az öregségi ;zvugd mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát, és az elhelyezését
más módon nem tudja megoldani, Úgy a bérleti díjat ci rendelet 4. melléklet IV. táblázat I. sorában
meghatározott mérték alapján köteles megfizetni.

3. E Rendelet 2018. év május hó 25. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Izsó Gábor sk. Támok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. május 25. napján

Támok Lászlóné sk.
jegyző

Napirend tárEva: Interpellációk, bejelentések

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

Balázs László képviselő. bizottsági elnök: Az interpellációjára adott választ nem tudja ajelenlegi
formájában elfogadni. Egyeztetett Gál András osztályvezetővel, és kérte, hogy az önkormányzat
írásban keresse meg a MAV Zrt. vezetését a vasúti sorompónál lévő STOP tábla megszüntetésével
kapcsolatban. Két másik olyan közúti tábla is van, amelyik kihelyezhető lenne: biztosítatlan vasúti
átjáró, ami esetében elég csak lassítani, de nem kell megállni. Van egy másik közúti tábla is,
amelyik kihelyezése esetén elég lenne lassítani: jelzöörrel biztosított vasúti átjáró.

Izsó Gábor polgármester: A választ azzal kell kiegészíteni, hogy a kérdésben a MÁV Zrt.
illetékeséhez fordul az önkormányzat annak érdekében, hogy a vasúti átjárónál kihelyezett STOP
táblát más jelentésű közúti táblára cseréljék ki. mivel forgalom már 6 vagy annál is több éve nincs
azon a területen.
Kérdése Balázs László képviselőhőz: ezzel a kiegészítéssel elfogadja az interpellációjára adott
választ?

Balázs László bizottsági elnök: A kiegészítéssel együtt elfogadja az interpellációjára adott választ.
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Izsó Gábor polgármester: Kérdése Deákné Domonkos Julianna képviselöhöz: az interpellációjára
adott választ elfogadja-e?

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadja.

Izsó Gábor polgármester: Kérdése dr. Gosztolya Ferenc képviselöhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadja.

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Koppné dr. Hajdú Anikó képviselöhőz: az interpellációjára
adott választ elfogadja-e?

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadja azzal, hogy ha
lehetséges, akkor a második félévben vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az előző évben
született gyerekeket milyen módon tudnák megünnepelni. Nem valami költséges dologra gondol,
de például gyereknapon tartanának egy-egy összejövetelt az előző évben született gyerekeknek.
Olyat is látott, ahol csak magasba emelik a szülők a gyerekeket, vagy kapnak egy emléklapot, ami
nem jelent komoly költséget, mégisjelentősége van.

Izsó Gábor polgármester: A gyereknap megfelelő alkalom arra, amit a képviselő asszony javasol.
Kérte Koppné dr. Hajdú Anikót, tegyen javaslatot arra, hogy milyen módon ünnepeljék meg az
újszülött gyerekeket. A javaslatot megtárgyalhatja a kulturális központ, és az oktatási. szociális
ügyekkel foglalkozó bizottság is.

Kérdése Mucsi András képviselöhöz: az interpellációjára adott választ elfogadja-e?

Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfbgadja.

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Rácz Attila képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadj a-e?

Rácz Attila képviselő: Az interpellációjára adott 3. választ nem iga2án érti. Ebben a pontban
felsoroltak néhány céget, befektetőt. Kérdése: hogy kell értelmezni ezt a választ?

Gál András osztályvezető: Az interpellációban lévő lista bövült. több mint 20 MW-os
teljesítményű naperőmű park építése van folyamatban. Erre már engedéLyt is kaptak az érintettek.
Van olym vállalkozás, amelyik esetében a munkaterület átadása is megtörtént. A beruházások
magánberuházásban valósulnak meg, és nem is ismeri ezeket a cégeket, mivel nem rendelkeznek
békési székhellyel sem. Valószínűleg azért Békésen építik meg ezt a naperőmüvet. mert itt sikerült
mldet vásárolniuk, a cégek között pedig összefonódás is lehet. Az, hogy Békésen ennyi nagy
székhelyű cég jelent meg. nem rossz, hiszen az iparűzési adó bevételben megjelenik majd.

Izsó Gábor polgármester: Már 20 MW felett van a beruházás. ami hatalmas mennyiséget jelent.

Gál András osztályvezető: A tiszalöki naperőmű gigawattos nagyságú. Számolták, hogy Békés
városban a lakossági fogyasztást már ki tudná elégíteni az a kapacitás, amiről eddig tudornásuk
van.

Rácz Attila képviselő: Ez a 20 MW egy területen valósul meg, vagy több helyen?
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Gál András osztályvezető: A helyrajzi számokat felírták. A szóban forgó terület a mezőberényi
úttól baloldalon és a jobb oldali részen. a szennyvíztisztító telep felé vezető oldalon lévő
rnlddarabokat is érinti. A nagyobb telkeket majd több helyrajzi számmá osztják. ezért gondolja.
hogy a cégekben közös szándék is lehet. A napelem-rendszerek a hálózatra (DEMASZ hálózatra)
termelnek, igy államilag garantált átvételi áron vásárolja meg az áramszolgáltató az energiát.

Izsó Gábor polgármester: A naperőművet építő cégek már biztosan az adott osztályvezető asszony
látókörébe kerültek, és az iparűzési adó kivetése megtörténik.

Rácz Attila képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Izsó Gábor polgármester: Kérte, hogy akinek van interpellációja, bejelentése, mondja cl.

Mucsi András képviselő: Interpellációját írásban is benyújtja majd. Korábban jelezte, hogy a
Széchenyi téri lakótelep előtt van a szelektív hulladékgyűjtő, amiben üvegeket tesznek. Az arra
járó kukások csörömpölnek velük, ami nagyon zavarja a lakókat. Kérdése: megoldható lenne-e,
hogy ezt a szelektív hulladékgyűjtő edényt a lakóháztól távolabb helyezzék el? A lakók aláírással
ellátott kérelmet is eljuttattak mára hivatalba, amelyben kérik, hogy oldják meg ezt a problémát.

Már régen elkészültek az Ibrányi utcanév táblák is, amelyekkel azt a tájékoztatást kapta, hogy
2017 nyaráig kihelyezik azokat a megfelelö helyre. 2018 nyara van. és még mindig nincsenek az
utcanév táblák kihelyezve kapacitás probléma miatt. Kéne, hogy az ibrányi részben helyezzék ki
az utcanév táblákat. A városban nagyon sok ingatlanon nincs házszámtábla, igy nagyon nehéz
eligazodni az utcákban. A postások nagyjából ismerik a területeket. azonban ha idegenek járnak a
városban, nem tudnak tájékozódni. A lakosságot fel kellene szólítani arra, hogy helyezzék ki az
utcaszámot a házukra.

Továbbra is lakossági felháborodást vált ki a közterületi italfogyasztás. A Kert utca és a Bocskai
utca sarkán minden este összejön egy csapat és helyben italoznak. A lakosság napi szinten kihívja
a rendőrséget. Kérte, hogy az önkormányzat kérje meg a polgárőrséget. hogy nagyobb figyelmet
fordítsanak erre a területre. Ezek az emberek az önkormányzati rendeletben foglaltakat nem tartják
be, másrészt elég demoralizáló hatása van a viselkedésüknek. Kéne, hogy szerezzenek érvényt a
helyi rendeletnek. Az egyik szomszéd, aki kérte. hogy járjon el ebben az ügyben, azt is elmondta.
hogy a nyitvatartási időt sem tartják be a bolt tulajdonosai. Ezeket a helyi dolgokat kezelni a
legnehezebb, mert sokaknak jó az, hogy van egy bolt, ahol este is be tudnak vásárolni.

Balázs László képviselő: A Kalász sor 8. szám alatti területen ajárda és az úttest között össze van
nőve a fű. ami miatt nem lehet ajárdán közlekedni. Egyik szomszéd sem hajlandó a füvet levágni.
A Kölcsey utca végén fel lett bontva az aszfalt az áteresz dugulása miatt, és csak kaviccsal lett
megszórva az a rész, mondván, hogy majd aszfaltozáskor helyreállítják. Azóta sem történt semmi,
ezért kérte, hogy a Kölcsey utcán a felbontott részt Újra aszfaltozzák.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Jelezték felé. hogy a Fáy utcán 25-30 cm-es lavor-szerű kátvúk
vannak. A Városházával szemben. a Zeneiskola felé, valamint a Baptista imaháznál is nagyon
nagy kátyúk vannak. Információi szerint ezen problémák kezelése hamarosan megkezdődik,
aminek nagyon örülne. Kérdése: mikor kezdődnek el ezek a munkálatok? A lakosok jelezték felé,
hogy a Múzeumközi biciklitárolókról eltűnt a gumivilla. és nem tudják a bicikliket lezárni, mert
nincs mihez rögzíteni azokat.
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Izsó Gábor polgármester: Tudomása szerint a Eumivillák le vannak gyártva. majd ki kell helyezni
6ket. A kátyúkkal kapcsolatban elmondta. hogy a Zeneiskolánál lévő kátyúk ki lettek javítva. A
többi Út javítása is hamarosan megkezdődik.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Megköszönte az interpellációjára adott válaszokat,
azonban lesznek olyan pontok, amelyekről a későbbiekben egyeztetni szükséges. A hét folyamán
elindult a Malomasszonykerti járdaépítés, amiben nagyon sokat segített Csamai Mihály
köztisztviselő. akinek megköszönte a munkáját. A lakók elmondták, hogy évek óta illegális
szemétlerakó helyeket alakítani ki olyanok, akik nem a Malomasszonykertben laknak. A város
lakóinak tudomásul kellene venni, hogy a Malomasszonykert nem szemétlerakó hely. Erdemes
lenne valahol kijelölni egy helyet, ahol gyűjteni tudják a szemetet az ott lakók. akár zsákban is. A
helyi lapban is fel kellene hívni a figyelmet erre. A BKSZ Kit vezetőjével beszéltek már erről a
lehetőségről. Kérte ennek a problémának a megoldását. Megköszönte a megyei lap
szerkesztőjének és újságirójának, hogy a figyelmeztetést megjelentették a lapjukban.

Izsó Gábor polgármester: Több bejelentés, interpelláció nem volt, Így a képviselő-testület
nyilvános ülését 17 óra 22 perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt cl, amelyről
külön jegyzőkönyv készült. Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a
jogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

/
I ó Gábor Tárnok Lászlóné

polgármester jegyző
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