JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
yilvá n os üléséről

Június

28. napján

megtanon it

Az ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés. Petőfi u. 2.)

Jelei; vannak:

Izsó Gábor polgármester, dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna, Balázs
László. Mucsi András és dr. Seres István képviselők.

Jr,’uzolra,s volt távol: Barkász Sándor, Koppné dr. Hajdú Anikó, Rácz Attila és dr. Gosztolya
Ferenc képviselő. (Pász/o; János képviselő sajnálatos inodon elhuny;.)
Tanácskozási joggal vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
Kálmán Tibor alpolgármester
Ilolopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Tökés Judit jogász
Kenyeres-Zsebics Emőke önkormányzati tanácsadó
Váczi Julianna ügyvezető
Lipcsei Andrea aktiv eszközkezelö szakügyintéző

Az ülés kez.désének időpontja:

15.40 h

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes. mert II főből 6 főjelen van. igya nyilvános ülést megnyitotta.
Tár2v:Napirendi pontok elfogadása
Izsó Gábor polgármester: A napirendi pontok etfbgadása következik. Módosító javaslat nem volt,
ezért szavazásra bocsátotta a kiküldött. meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Szavazás elől; ;negáüapitot/a, hogy a szavazásnál jelenlévő képiLvelők száma: 6fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24772018. (VI. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 28. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta cl:
‘AP!RENDIPONTOK:
Nyilván os ülés:
I. Tájékoztató a Képviseíő-testület két ülése között történt eseményekről. értekezletekről
Elő;e;iesz;ő: Izsó Gábor polgármester

2. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Előlerfeszt Ő: Izsó Gábor polgármester
3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Támok Lászlóné jegyző
4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Izsó Gábor polgármester
5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. A Békési járási Hivatal Foglalkoztatási
munkanélküliségének helyzetéről
Előerjesztő: Izsó Gábor polgármester

Osztályának tájékoztatója Békés

város

7. Tájékoztató a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő szakorvosi rendeléseinek
szüneteléséről
Előterjesztő. Izsó Gábor polgármester
8. Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Előwrjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Egyes rendeletek hatályon kívül helyezése
Előle,jesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Békés Város Önkormányzata 1/2015. (II. 04.) rendeletének (SZMSZ) és törzskönyvi
nyilvántadásának módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
II. A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/20 14. (IlL 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előle,jesztő: Izsó Gábor polgármester
12. A BKSZ KfI. és BÉKÉS-FERMENT Kft. alapító okiratainak módosítása
EÜYÍe;jesztö: Izsó Gábor polgármester
13. A BKSZ K. és a BKSZ PLUSZ K. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. DAREH társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. A Békés 3949/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelemről döntés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

18. Hozzájárulása Békés 817 hrsz-ú Ingatlan tehermentesítéséhez
E/őterieszu: Izsó Gábor pogárrnester

19. Petőli Sándor meilszobrának elhelyezése
Előteresztő: Izsó Gábor polgármester
20. Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása iránti kérelem elbírálása
Előw;ieszÍő: Izsó Gábor polgármester
21. Vállalkozói Alap felhasználásáról szóló pályázati kiírásról döntés
Előwde.vziő Izsó Gábor polgármester
22. Interpellációk, bejelentések
Zárt ü1és’:
1. 2018. évi szociális bérbeadási névjegyzék készítése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2. Lakáscélú karnatmentes kölcsön elosztása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előwriesztő: Izsó Gábor polgánriester
4. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Szakember elhelyezési kérelem
ElőterJesztő Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

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

Írásos előterjesztés csatolva

ajegyzőkönyvhöz az

Mön. 52. S’ (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés. észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta atájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.

Szcn’uzás előtt megállapította. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szájiic,: 6fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő.testületé,:ek
248/2018. (VI. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt eseményekről. értekezletekről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint
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Napirend táruva:

Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. 9 (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés. észrevétel, módosító
javaslat nem volt, Igy szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételérc vonatkozó javaslatot.

Szavazás c/őt! ;ncgá//apí!oua, ho2 ci szavazásná//ekn/évő képviselők száma: 6/ő.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
249/2018. (VI. 28.) 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

Napirend tár2va:

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

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

(1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az elöterjesziésben foglaltakat. Kérdés. észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt ncgci1/apíwrta. lwgv a s:cnazás;iu jelenlévő képviselők száma: ófő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkor,nán yzata Kép viselő-testületének
250/2018. (VI. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató Békés Város Képviselőtestületének a fontosabb jogszabályi változásokról’ tárgyú elöterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint

Napirend tárEva:

Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzűkönyvhöz az Mötv.

52.

(1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
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Szcwccés elő/t megúllapí/o//u, hogy ci snivazásncW jelenlévő képviselők száma: 6fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán ;‘zata Kén viselő-testületének
251/2018. (VI. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

Napirend tárva:

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Írásos előterjesztés csatolva a jegvzűkönyvhöz

űz

Mötn 52.

%‘

(1) bekezdés]) pontja

alapján.

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

Szczvazás elő/i megcWapítoiicí. hogy a s:avazásncU jelenlévő képviselők száma: 6ő
-

Megállapította, hogy a képviselö-testület 6 Igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
252/2018. (VI. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről” tár2vú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Napirend tárEva:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója Békés
város munkanélküliségének helyzetéről

Írásos előteijesztés csatolva a jegvzőkönyvhöz az Mön’. 52. ‚$ (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntőtte a testület ülésén a Foglalkoztatási Osztály részéről
megjelent Lipcsei Andrea szakügyintézöt. Kérdése: van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan szóbeli
kiegészítése? Lipcsei Andrea visszajelezte, hogy nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos
előterj esztést.
Az elöterjesztést tárgyalta az UgyTendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. és azt
tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Megköszönte a Munkaügyi Központ
segítségét. Az elmúlt napokban érkezett hozzájuk egy rendkívüli tájékoztató. amely szerint a 25
év alatti közfoglaikoztatottak további foglalkoztatása akadályokba ütközik. A Gyulai Tankerületi

Központ munkatársaival, illetve a Munkaügyi Központ munkatársaival továbbra is biztosítani
tudják ezt a foglalkoztatást. Megköszönte a Munkaügyi Központnak a pozitív hozzáállását és az
egész tanévben nyújtott segítségét.
Izsó Gábor polgármester: A Kormány arra törekszik, hogy minél több ember kapjon munkát, ami
nagyon helyes. Egyre többen vállalnak teljes foglalkoztatású munkát, így egyre többen kerülnek
ki a közfoglalkoztatotti szférából. Ez Békésen is tapasztalható. A cél, hogy a teljes foglalkoztatást
elérjék. \‘1eegyezni kívánta, hogy a kisebb önkormányzatoknak a közfoglalkoztatotti létszám
csökkenése jelentős gondot okozhat a város üzemeltetése, működtetése szempontjából, hiszen a
város tisztaságával kapcsolatos feladatokat a közmunka program keretén belül láttak cl az olyan
települések, amelyek ezt saját bevételből, vagy az állami támogatásból nem tudták megoldani. A
Kormánynak a jövőben meg kell találnia azt, hogy hogyan tudja ezt a kiesést pótolni az
önkormányzatok számára. Nem kőnnyű fele annyi emberrel ellátni a feladatot, de pozitív a
folyamat országosan is. Meg kell találni, hogy a kevesebb Saját bevétellel rendelkezők
önkormányzatok, hogyan tudják a jövőben megfelelő színvonalon ellátni a városüzemeltetési
feladatokat. Megköszönte a Munkaügyi Központ munkáját, hiszen nagyon jó az együttműködés a
két szervezet között.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Szcn’azás elől! megállapíioíicz. ho’v a szavczzczsnál jelenlevá képviselők számci: 6fő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
253/20 18. (VI. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának Békés város 2W7. évi munkanélküliségének helyzetéről szóló tájékoztatóját
tudomásul veszi.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint

Napirend táruva:

Tájékoztató a Békési Gyógyászati Központ és Gyógvfürdö szakonosi
rendeléseinek szüneteléséről

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

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben Yoglaltakat. Minden nyáron, a szakon’osi
rendelések szünetelése előtt általában erői adnak ki tájékoztatást. hogy időben eljussanak a hírek
a lakosokhoz. A szünetelés idejére a békéscsabai kórház veszi át a szakrendelők feladatát.
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt
tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavczzc,s előn nwgállczpíiouo. ho,t ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 6/ő
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-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 6 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés J’áros Önkornián vzata Kép viselő-testületének
254/2018. (VI. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Békési
Gyógyászati Központ és Gvógvitrdö keretein belül müködtetett egyes szakrendelések a
szakorvosok nyári szabadsága alatt az alábbi idöpontokban szüneteljenek:
a) II. sz. belgyógyászati szakrendelés (Dr. Gulyás Zsuzsanna) szünetel: 2018.
augusztus 3-ig.

július

16-tól

b) Bőrgyógyászati szakrendelés (Dr. Vitális Gyöngyi) szünetel: 2018. Július 16-tól
augusztus 5-ig, illetve augusztus 21 -24-ig,
c) Fül-Orr-Gége szakrendelés (Dr. Kovács Péter) szünetel: 2018. Június 28-29-ig, Július 27én, illetve augusztus 14-19-ig,
d) Neurológiai szakrendelés (Dr. Wagner Erzsébet) szünetel 2018. augusztus 6-17-ig.
c) Urológiai szakrendelés szünetel:
Dr. Farkasinszky Erzsébet -201$. június 19-én és 2 l-én.
Dr. Bartóki László —2018. Július 9-22-ig.
1’) Sebészet szakrendelés (Dr. Dányi József) szünetel: 201$. augusztus 13-20-ig.
g) Szemészet szakrendelés (Dr. Fon’ith Erzsébet) szünetel: 2018. Június 25-29., i1letve
augusztus 6-tól szeptember 10-ig,
h) Nőgyógyászati szakrendelés szünetel:
Dr. Rákos Márta —2018. Július 16-19-ig,
Dr. Csiby Miklós —2018. július 6-án és 10-én.
Dr. Orosz lstván—20l8. Július 30-án és augusztus 27-én,
i)

Pszichiátriai szakrendelés (Dr. Panad Ildikó) szünetel: 201$. Július 23-27-ig, illetve
augusztus 2 1-24. között,

J)

Pszichológiai szakrendelés (Kocsor Andrea) szünetel: 2018. Június 21-Július 6-ig, illetve
augusztus 20-3 1. között,

k) Reumatológiai szakrendelés (Dr. Urbancsok Judit) szünetel: 2018. június 25-től Július 7ig. illetve augusztus 20-24-ig,
1)

Tüdőgondozó szakrendelés (Dr. Páncél István) szünetel: 2018.Július 17-től augusztus 4ig, augusztus 21-25-ig.

2. A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békés Megyei Központi
Kórház Réthy Pál Tagintézménvének Sürgősségi Betegeltátó Osztályán történik.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató a lakosság felé történő tájékoztatásért. illetve az
engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek határidőben történő
beJ el entésért
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Napirend tár2va:

Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adománvozásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv.

52. 5’ (1) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A rendelet-módosítás a városi címer használatát engedélyezi a
korábbinál szélesebb körben. Az előterjesztést tárgya’ta az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és
Szociális Bizottság. és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a rendelet-tervezetet.

Szavazas elő/t nzegáUapíioitú. hogj’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 6/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORNIÁNYZÁTA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
18/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló
23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott Feladatkörében eljárva. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. * (2)
bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok
véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:
1. * A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békés Város jelképeiről és a helyi
elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdésének a helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

„2.
2.

(1) A város VÍIneJe! kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet felhasználni.
A Rendelet 2.

*

(1) bekezdésének g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

‘4 círos címere használható:)
a Kép viselő-testület bizonságai, a polgánnester, az alpolgármester, űz önkonnánvzati
képviselők. ci jegyző űz alJe’ző az egyes hivatali egységek és vezetőik részére készített
levélpapíron. ci polgármester által használt bélyegzőn, díszpeeséten. valamint ci városi képviselők
és a Polgánnesteri hivatal dolgozóinak néi’kártváin ás areképes igazolvánvain,
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3. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Békés, 2018.

29.
Izsó Gábor sk.
polgármester

június

Tárnok Lászlónó sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. június hó 29. napján
Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
Napirend tárva:

Egyes rendeletek hatályon kívül helyezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegvzökönvvhöz az Mötv. 52.

‘

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A jelenleg hatályban lévö önkormányzati rendeletek Felütvizsgálatra
kerültek, és kiderült. hogy Számos olyan rendelet van hatályban, amely tartalmilag elavult és
szükségtelenné vált, ezért indokolt ezek hatályon kívül helyezése.
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt
tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt cl a rendelet elfogadásáról.
Szavazás eMu
-

niegáflaphaun.

hogy c szavazásnál jelenlévő képviselők szánic:: 6fő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen. egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2018. (Vi. 29.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 13.
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Onkorrnányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.)
önkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított vélernényezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Hatályát veszti a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 4020l7. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet.
2. * Hatályát veszti a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2016. (XII. 13.)
önkormányzati rendelet.
i.

3.

Hatályát veszti az elektronikus űt kizárásával intézhető ügyekről szóló 25/2013. (IX. 27.)
önkormányzati rendelet.
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4.

Hatályát veszti a szennvvizcsatornára való rákötés után fizetendő hozzájárulás
mértékéről szóló 25/1998. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséröl
szóló 1/20 10. (I. 29.) önkormányzati rendelet.

5.

IlaLlyát veszti a telken belüli gépjármü-elhelyezési kötelezettség pénzbeni
megváltásáról. a parkoló alap kezeléséről és klhasználásáról szóló 34/2008. (X. I.)
önkormányzati rendelet.

6.

Hatályát veszti a 2005. augusztus 15-23. között lehullott nagy mennyiségű csapadék
okozta belvíz miatti személyi tulajdonú lakóépületek helyreállításáról szóló 41/2005. (XII.
16.) önkormányzati rendelet.

7.

Hatályát veszti a helyi hulladékuazdálkodási tervről szóló 2972004. (VIII. 27.)
önkormányzati rendelet.

8.

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

Békés, 2018. évjúnius hó 28. napján.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. június hó 29. napján.
Támok Lászlóné sk.
jegyző
Napirend tárva:

Békés Város Önkormányzata 1/2015. (11. 04.) rendeletének (SZMSZ) és
törzskönyvi nyilvántartásának módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzűkönrvliöz az Mön’.

52.

(1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A pályázatok elszámolásához új kormányzati inkciókkal szükséges
kiegészíteni az SZMSZ 6. sz. mellékletét. Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság. és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelet-tervezetet tartalmaz, amelyekről a
testületnek szavaznia kell.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módositó javaslat nem voh, igy szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás elő/i i1egálkij9í/o(1a, hogi
-

ci

s:aici:ásná/ jelenlévő képvivelők száma: 6/á.

Megállapította. hogy a képviselő-testület 6 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkonnánj’zata Kép viselő-testületének
255/20 18. (VI. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi
nyilvántartását az alábbi kormányzati funkcióval egészíti ki:
•

054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása.
megőrzése és fenntartása

•

08209 Közművelödés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
-

Felhatalmazza a polgármestert a szükségesjognyilatkozatok megtételére.
I latáridő:
azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: A rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, így
szavazást rendelt cl a rendelet-tervezetről.

Szavazás e/őt! nzegállapuiwta, hogy a szavazásnál jelen/e ió képviselők száma: 6/ő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen. egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2018. (VI. 29.)ö n kormányzati rendelete
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkorrnányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés
Város Önkormányzata Képviselö-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24.
(2) bekezdés b) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Müködési
Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e
rendelet I. melléklete lép.
2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Békés, 2018. Június 29.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegyző
II

A rendelet kihirdetésre került: 2018. Június 29. napján.
Támok Lászlóné sk.
jegyző
1. melléklet a 20/2018. (VI. 29.) rendelethez
Helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkorminyzati
feladatok jegyzéke
A
Kormányzati funkció száma

B
Megnevezés

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

011220

Adó- vám ésjövedéki igazgatás

3

013320

Köztemetö-fenntartás és

4

013350

5

013360

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

6

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

7

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése,
honvédelmi felkészítés

8

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a
Lakosság felkészítése

9

031030

Közterület rendjének fenntartása

10

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek

II

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
igazgatása

12

041 140

Területfejlesztés igazgatása

13

041231

Rövid időtartamú közlöglalkoztatás

14

041232

Start-munka program Téli közfoglalkoztatás

-

működtetés

-

12

15

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16

041236

Országos közfoglalkoztatási program

17

041237

Közthglalkoztatási mintaprogram

18

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és
kapcsolódó szolgáltatások

19

042220

Erdőgazdálkodás

20

042360

Halászat, haltenyésztés

21

043610

Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

22

044210

Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

23

045120

Út. autópálya építése

24

045130

Híd, alagút építése

25

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

26

045160

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása

27

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

28

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

045220

Vizi létesítmény építése (kivéve árvízvédelmi
létesítmények)

30

046020

Vezetékes műsorelosztás. városi és
kábeltelevíziós rendszerek

31

046030

Egyéb távközlés

32

047120

Piac üzemeltetése

047320

Tudzmusfejlesztési támogatások és
tevékenységek

29

33

l3

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő
tevékenységek

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása

36

051050

Veszélye hulladék begyűjtése, szállítása.
átrakása

37

052020

Szennyvíz gyűjtése. tisztítása. elhelyezése

38

052080

Szennvvízcsatoma építése, fenntartása,
üzemeltetése

39

054020

I’Wdett természeti területek és természeti
értékek bemutatása, megőrzése ésfenntartása

40

061020

Lakóépület építése

41

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése,
fenntartása, üzemeltetése

42

064010

Közvilágítás

43

066010

Zöldterület- kezelés

44

066020

Város- községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások

45

0721 I I

Háziorvosi alapellátás

46

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

47

07231 I

Fogorvosi alapellátás

48

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

49

074032

Igúság-egészségügyi gondozás

50

074052

Kábítószer-megelőzés programjai.
tevékenységei

51

081030

Sportlétesítmények. edzőtáborok működtetése
és fejlesztése

52

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési
tevékenység és támogatása

34
35

—

.

—___________

-_____________
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53

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

54

081045

Szabadidőspon-(rekreációs sport-) tevékenység
ás támogatása

55

081061

Szabadidős park. fürdő ás strandszolgáltatás

56

0807l

Üdülöl szálláshely-szolgáltatás ás étkeztetés

57

082064

Múzeumi közművelődési. közönségkapcsolati
tevékenység

58

082091

rés;;’éte1fjlesztése

59

082092

Közmüvelődés-hagyományos közősségi
kulturális értékek gondozása

60

083020

Könyvkiadás

61

083030

62

084070

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

63

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

64

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

65

096015

Gyennekétkeztetés köznevelési intézményben

66

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

67

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések ás egyéb
támogatások

68

1060W

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
üzemeltetése

69

106020

Lakásfenntanással. lakhatással összefüggő
ellátások

70

107030

Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

71

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó
tevékenységek ás programok

Köz,nűvelődés közösségi és társadalmi
—

.

IS

72
Napirend tárva:

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő
tevékenységek, programok

A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/20 14. (111. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az M/lív.

52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A zöldterületck ápolásával és karbantaitásával kapcsolatos szabályok
kerültek pontosításra. Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamit a Pénzügyi Bizottság. és a kiküldött kiegészítés figyelembevételével
javasolják elfogadni a rendeletet.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel? módosító javaslat nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a kiegészítésben szereplő rendelet-tervezetet.
S:nci:ás előtt nwgállapítona. hogi’ ci s:ctvccásnál jelenlévá képvtvelők s:áma: 6/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2018. (\Tl 29.)
önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (Ill. 28.) szóló 42/2007. (XI. 7.) rendelet
módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékrót szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. (4) bekezdése) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 5. pontjában és az
egészségügvről szóló 997. évi CLIV. törvény 153. * (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében elján:a a következőket rendeli el:
1. A kőztisztaság fenntartásáról szóló 92014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 6. -a helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
6.
(1) Az ingaulcinhasználónak a :öldterü/ctek ápolásával kapcsolatos féladatai ci: inga/lan
harán’o;rnláíól ci: úuiest ingatlan felőli széléig teijeclő fel/es teruleten (wnemzyihen ci 10 m—es
távolságot ;;em haladja meg), közúttal nem érintett ingatlan esetén ci: ingatlan ha/án vnalától
számított 10 méteres területsávon
ci) ci 20 cm—es magasságot meghaladó fi! nyírása. kas:álása,
b,) ci járda—, illetve ci közáti űrszelrényhe helógó ágak, gaUvak, növényzet eltávolítása,
c,) ci sövénv/blvamatos karbantartása, hogy a: a kő:lekedést es a láthatóságot im akadályozza
(a talajszinttől „zárt 70 cm—es magasságot iteizi haladhatja meg), valamint
cl) ci: elinchdási tálátási háromszöghen ci közlekedési látónze:ő biztosítása ci: alábbiak
szerint:
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(2) Anzennyiben ci: ingatlanhasználó űz (1) bekezdés ci) d) pontjai/ion szereplő le/adatok iieni
teljesíti, ci szükséges munkálatokat ci: ingatlan használójának terhére, költségén’ ésfdelösségérc’
—

űz őnkonnánicat eivcgcieiizeti, ez azonban nem mentesitia liaszizálór

ci

bírság alól.

(3) Ha az önkornzánv:aí egyes :öldklületek Jzz;ztartását saját hatáskörébe,i biztosítja, cz
intézkedés nem érinti ci: ingatlan has:;zálójá;zak kötelezettségét.

ci:

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól. és ezek elmulasztásánakjokövetkezményeiről
szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 11. *-a a következő e) ponttal egészül ki:

cc ingatlan előtti Járda, miii árok, á/eres:, Illetve :öldsáv tisztánfcwtásárál,
karban tanásá ró! ;ze;z gondoskodik.

3.

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

Békés, 2018. június 28.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegzö

A rendelet kihirdetésre került: 2018. június hó 29. napján
Támok Lászlóné sk.
jegyző
Napircnd táruva:

A BKSZ KtI. és a BÉKÉS-FERMENT KFt. alapító okiratainak módosítása

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz

tiz

M/ki’. 52. ‚W (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Váczi Julianna ügyvezetőt.
Kérdése az ügyvezetőhöz: kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést?
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Váczi Julianna ügyvezető: Megköszönte a lehetőséget, de nem kívánta szóban kiegészíteni az
írásos előterjesztést.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság. Mind a két bizottság a határozati javaslatok
elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. Kiegészítésként kiküldésre került az egységes
szerkezetű alapító okirat és a székhely-használati engedély is.
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a képviselő-testület külön-külön
szavaz.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazásra
bocsátotta az I. határozati javaslatot.

Szarc,zás e/öli megállapííoi ci, ho’ a
-

szavuzczsiiá/fe/en/évő

képvLvelők száma: 6/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnán ‘zata Kéyviseiótestületé,zek
256/2018. (VI. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális
ás Szolgáltató KR. alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító
okiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.

Felhatalmazza polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat, valamint az
egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. továbbá a szükségesjognyilatkozatok
megtételére.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgántester: Szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot.
-

Megál]apította. hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselóttestületének
257/2018. (VI. 28.) határozata
I.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÉKÉS-FERMENT Kft.
alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2.

Felhatalmazza polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat, valamint az
egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, továbbá a szükségesjognyilatkozatok
megtételére.

Felhatalmazza polgármesterét, hogy az előterjesztés mellékletet képező
székhelyhasználati engedélyt megadja és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot aláírja.
azonnal
Határidő:
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

3.
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Napirend tárEva:

A BKSZ Kft. és BKSZ PLUSZ KIt felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztása

Írásos előterjesztés csatolva ujegyzőkönyvhöz az Mötv.

52.

(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 javasbtok
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az előteijesztés két határozati javaslatot tartalmaz,
amelyekről a testület külön-külön szavaz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, Igy szavazásra
bocsátotta a I. határozati javaslatot.

S:c,vazás elí»í megálk:píwuu,
-

hOn’ (Ő .CU

(Cósnúlfelenlévő képviselők száma: 6/ő

Megállapította. hogy a képviselő-testület 6 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Ünkornuín rzata Kép viselő-testületének
258/2018. (Vi 28.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete. mint a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. döntéshozó szerve a Polgári TönénykönyvrőI szóló 2013. évi V. törvény
3:26. * (4) bekezdése alapján
a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit
felügvelöbizottsági tagjának választja dr. Kiss Mihályt (anyja neve: Hajdú Gabriella
lakcím: 5530 Vésztő. Nyár u. 27. tartózkodási hely: 55630 Vésztő. Wesselénvi u. 5/4.
adóazonosító jel: 8346211147) 20l8.július I. napjától 2022. március 3L napjáig terjedő
időszakra.
-

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a BKSZ
Békési Kommunális és Szolgáltató Kit létesitő okiratával kapcsolatos, és szükséges
jognyilatkozatok. intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Izsó Gábor polgármester

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

Megállapította. hogy a képviselő-testület 6 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormánt’zata Kép viselót.testületének
259/2018. (Vi 28.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete, mint a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési
Nonprofit Kit döntéshozó szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3:26. * (4) bekezdése alapján
a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági tagjának választja Gál Andrást (anyja neve: Pocsai Rózsa; lakcíiu:
5630 Békés. Zsilip u. 6. adóazonosító jel: 8357632009) 2018. július 1. napjától 2022.
március 3L napjáig terjedő idöszakra.
-

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a BKSZ
Békési Kommunális és Szolgáltató Kfl. létesitő okiratával kapcsolatos. és szükséges
jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárgya:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi
munkaten’e

Írásos elötetjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mön’. 52. S’ (1) bekezdésJ pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Minden képviselö javaslatot tehetett a
tárgyalandó témákra vonatkozóan, amelyek beépítésre kerültek a munkatervbe. A javaslatok
Békés város honlapján megtekinthetök.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szuvoztis e/őt! niegá/laphona, hogy o s:avazosnál /e/enkvá képviselők szánta: 6/ő
-

Megállapitotta, hogy a képviselő-testület 6 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
260/20 18. (VI. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. II. félévi munkatervét a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkön;vhöz űz ;liötv. 52. V (1) bekezdés)) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az etőterjesztést tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. és
ahatározatijavaslatelfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.
Tájékoztatta a képviselőket arról. hogy a megyei édéktár közkinesét bemutató kiállításon
szeptember első hétvégéjén Békés városa a békési kosárfonás történetével, illetve a békési
kosárfonás helyi értéket bemutató kiállítással kíván részt venni. A kiállítást a Jantyik Mátyás
Múzeum munkatársai készítenek elő. A megyei értéktár értékei közé felterjesztették a békési
kosárfonást is. mint megyei értéket. Ez egy olyan egyedi sajátossága és értéke békésnek, amit
érdemes a megyei értéktár napján is bemutatni. A kiállítás két napos lesz, és valamennyi település
kiállit valamit az értéktárából.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt. igy szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
-

-

20

Szavazás elől! nwgáUapíioiia, lio’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 6fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képvisdbtestületének
261/2018. (VI. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Békési Települési Értéktár
Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint
eWogadja.
intézkedésre azonnal
Határidő:
Izsó Gábor polgármester
Felelős:
Napirend tárEva:

DAREH társulási megállapodás módosítása

Írásos elöteijesztés csatolva «jegyzi/könyvhöz űz Mötv.

52.

(1) bekezdés J pontja

alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolják a

képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás elől! megállapííouc;. hagy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 6fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés I”áros Önkormányzata Kéyi’iselótestületének
262/2018. (VI. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata
I. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi
Önkormányzat képviselő-testületének. Gyornaendröd Város Önkormányzat képviselő
testületének, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város
Önkormányzat képviselő-testületének. Körösladány Város Önkormányzat képviselő
testületének. Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas
Város Önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz történő csatlakozását
jóváhagyja;
2. a Társulás Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja. és felhatalmazza a polgármestert. hogy a Társulási Megállapodás módosítást
a Társulás Elnökének felhívására aláírja;
3. felkéri a polgármestert. hogyjelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.
Izsó Gábor polgármester.
Felelős:
azonnal
I lutáridö:
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Napirend tárva:

A Békés 3949/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelemröl döntés
(1) bekézdés]) pontja alapján.

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz MÖtV. 52.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a kiegészítésként
kiküldött határozati Javaslat elfogadását javasolja a képviselö-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.
Szcn’azós e/Ja megáUapíloua. hogy a szczva:6sné/ jelenlévő képviselők szú mc;: 6fiL
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonmín;’zata Képviselő-testületének
263/2018. (VI. 28.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3949/13 helyrajzi szám
alatt felvett területből megosztással keletkező, egyenként 180 rn2 alapterületű, összesen 2 db
garázssor építésére alkalmas telket értékesít.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29) önkormányzati rendelet 13. * d) pontja
alapján a 3949/13 helyrajzi szám alatt felvett területből megosztással keletkező eyik 6x30 rn
natysáú terület értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének szándékában áll értékesíteni a tulajdonát
képező 3949/13 helyrajzi számú ingatlanból megosztással keletkező 180 m2 nagyságú,
garázssor építésére alkalmas területet Czira Roland István 5630 Békés, Iskola u. 12. szám alatti
lakos részére.
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
telekalakítási eljárás vonatkozásában a szükséges egyeztetések lefolytatására, jognyilatkozatok
megtételére, valamint az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/20 12. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására.
[latáridő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va:

Hozzájárulás a Békés 817 hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

‚

U) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizöttság, és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás elől! megállapítona, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 6/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
92

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
264/2018. (VI. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Békés,
belterület 817 helyrajzi számú. természetben a Békés. PetőR u. 43. szám alatti ingatlan
vonatkozásában a Városi Tanács VB javára bejegyzett. 211/1982. számú kisajátítási eljárás
megindítása megnevezésű bejegyzés törléséhez.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognvilatkozatok megtételére.
értelem szerint
Izsó Gábor polgánnester

Ilatáridö:
Felelős:
Napirend tár2va:

Petőfi Sándor mellszobrának elhelyezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

(1) beke;désJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéshez kiegészítés került kiküldésre. Az anyagot tárgyalta
mind a három bizottság, és a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi
és Szociális Bizottság javasolja. hogy Petőli Sándor mellszobrát az Erzsébet-Ligetben helyezzék
cl. és a korábban a Kossuth utcán elhelyezett Kossuth-szobor is ott kapjon helyet.
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén ez ajavaslat nem kapott többséget (2 igen, 2 nem
szavazat), mint ahogy egy másik módosító javaslat sem, amely szerint a Forradalmi emlékmű és a
katolikus templom háta mögötti parkoló közötti zőldterületre kerüljön elhelyezésre a szobor.
Javasolta, hogy az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság javaslata kerüljön elfogadásra, amely szerint a Petőfi Sándort ábrázoló mellszobor az
Erzsébet-Ligetben kerüljön elhelyezésre, illetve a Kossuth- szobor is kerüljön oda áthelyezésre.
Ezt a javaslatot támogatják a legtöbben, mert ez a legpraktikusabb megoldás, illetve ezzel a
Ligetben egy szoborparkot is kialakíthatnak. és az ünnepségeket is meg tudják ott tartani. A
jelenleg kicsit eldugott helyen lévő Kossuth szobrot is kiemelnék. A szobrokat ajelenlegi Kodály
szobor és a Bagoly vendéglő bejárója között lévő zöldterületre javasolja elhelyezni. de ebbe a
kérdésben egyeztet építészekkel. tájépítészekkel és szobrászművészekkel.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a kiegészítés szerinti határozati javaslatot.

S:nvc,:ós elő/i nzegáflnpíioua. l?oL’
-

O

szancds;zcU jelenlévő képviselők száma: Ófo.

Megállapította, hogy a képviselö-testület 6 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
265/2018. (VI. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy Lantos Györgyi és
Máté István szobrászművészek Petöti Sándort ábrázoló mellszobrát az Erzsébet-Ligetben
kívánja elhelyezni, valamint a Kossuth-szobrot is át kívánja helyezni az Erzsébet-Ligetbe.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a posztamens elkészítése ás a szobor
elhelyezése, valamint a 2018. év szeptember hó 29. napján tartandó avatóünnepség
megszervezése érdekében szükségessé váló intézkedések megtételére.
értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

latáridő:
Felelős:
Napirend tár2va:

Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása iránti kérelem
elbírálása

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőkönyi’höz

az Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A bélmegyed lakosok fogorvosi ellátását dr. Sándor Judit fogorvos
biztosítja. Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság. és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Igy szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

S:avazús előtt nwgaUapíroua, hogy a szciva:tsizál jelenlévő képviselők szthna: 6/ő
-

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

Békés Város Önkornuínrzata Képviselő-testületének
266/2018. (VI. 28,) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2018. július hó
L napjától 2019. december hó 31. napjáig Bélmegyer község lakosságának fogászati
ellátását Dr. Sándor Judit fogszakorvos az 5630 Békés, Vásárszél u. 2. szám alatt található
rendelőben végezze, azzal, hogy Bélmegver Község Onkormányzata 2018. július hó 31.
napjáig igazolja Békés Város Onkonnányzata felé, miszerint a bélmegyeri lakosok
ellátására szolgáló rendelési időre amely nem tartalmazhat átfdésr ajaknlegi rendelési
idejére! a működési engedélyt a Békés Megyei Kormányhivatal Békésesabai Járási
I livatal Hatósági Főosztály Népegészségűgyi Osztálya kiadta.
-

-

Fiatáridö:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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Napirend tár2ya:

Vállalkozói Alap felhasználásáról szóló pályázati kiírásról döntés

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvl,öz űz Mötv.

52.

%‘

(1) bekezdés,» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, így szavazást rendelt el a határozati
javaslatról.
Színozós e/oh ;zegó//npí;w;ci,
-

J1Otfl’ (I

szcn’ccc’isná/ jelenlévő képviselők szónza: 6fő

Megállapította. hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26 7/2018. (VI. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozói Alap felhasználásáról
szóló pályázatot eredménytelennek minősíti.
I latáridő:
Felelős:

Napirend tárgya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Lnterpellációk. bejelentések

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Balázs László képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?
Balázs László képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta, hiszen több munkálatot már
el is végeztek.
Izsó Gábor polgármester: Kérdése Deákné Domonkos Julianna képviselöhöz: az interpelláeiójára
adott választ elfogadja-e?
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Izsó Gábor polgármester: Mivel dr. Gosztolya Ferenc képviselö nincs jelen az ülésen. ezért a
következő ülésre újból visszakerül ez az interpellációs válasz.
Kérdése Mucsi András képviselöhöz: az interpellációjára adott választ elfogadja-e?
Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta, bár néhány válasz nem
kompatibilis a kérdéseivel, Az lbrányi utcanév táblák kihelyezésére vonatkozó kérdésére (5.
kérdés) nem kapott választ. Tapasztalta azonban azt, hogy néhány helyen már megkezdték az
utcanév táblák kihelyezését igy bízik abban, hogy Ibrányban is hamarosan kilkerülnek ezek a
táblák.
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Izsó Gábor polgármester: Kérdése a képviselőkhöz: kíván-e valaki interpellálni, vagy bejelentést
megfogalmazni? Megállapította, hogy sem interpelláció, sem bejelentés nincs, így a képviselő
testület nyilvános ülését 16 Óra 09 perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt cl,
amelyről különjegyzőkönvv készült.
Kérte. hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

Kit. f.

Izjő€ábor
pflgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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