
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkonnányzat Kép viselő-testületének 2018. július 26. napján

megtartott soron kívüli nyilvános illéséről

Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfl u. 2.)

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

Igazoltan volt távol: dr. Seres István képviselő.

Tan ácskozási /oggal vett részt:
Támok Lászlóné jegyző
dr. Kiss Mihály aljegyző
Kálmán Tibor alpolgármester
liolopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető

Az ülés kezdésének időpontia: 16.10 Ii

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert II Főből 9 Fő Jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.

Tárv:Napirendi pontok elfogadása

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság zárt
ülésen. az első napirendi pontként tárgyalja meg a „Társadalnzi és 1w nezeti szempotuból
fnntartható turiznizísJjiesztés — Dánfór megnevezésű pályázatról szóló 178/2018. (IV. 26.)
számú képviselő-testületi határozat módosítása tárgyú előteijesztést.

Szavazás elő/t ;negállapiiotta, hogy ci szavazásnál jelenlévő képvLvelők száma: 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
300/2018. (VII. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülésen. első napirendi pontként
tárgyalja meg a „Társadalmi ás kőnzvezeti szempontból fánntartható tariznnisfájlesztés —

Dán/ár megnevezésü pályázatról szóló 178/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi
határozat módosítása” tárgyú napirendi pontot.

Izsó Gábor polgármester: Tájékozatta a képviselőket arról. hogy a meghívóban Z/3-mal jelzett
előterjesztés az ülésen került kiosztásra. valamint a kiküldött anyagokhoz képest módosításra
került az Ny/7. jelzésű. ..Civil szervezetek tárnogatása’, és az Ny/8.jelzésű ..A sporttevékenységek



2018. II. félévi támogatásf tárgyú előterjesztés, amelyeket írásban szintén helyben kaptak meg a
képviselők.

Tárnok Lászlóné jegyző: Több Vezető 5 nyári szabadságát töltötte az elmúlt hetekben. Így a
„Civil szervezetek támogatása” és „A sporttevékenységek 201$. II. félévi támogatása” tárgyú
előterjesztéseknél technikai hiba történt. Így rossz munkaanyag került kiküjdésre. amelyért a
képviselők elnézését kérte. Szavazásnál a helyben megkapott határozati javaslatokról kell döntenie
a testületnek.

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a jegyző asszony által elmondottakat. Szavazásra
bocsátotta a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat a fent elfogadott módosítással
együtt.

Szavazás cmii JlWgÚÍÍCÍpÍiOÍIU, hov a szavazásnál jelenlévő képviselők szánta.’ 9jő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
301/2018. (VH. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 201$. július 26. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta cl:

]Wi PÍRENDI PONTOK:

‘VyUván os ülés:

I. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 04.) önkormányzati
rendeletének (SZMSZ) módosítása
Előwrjesziő: Izsó Gábor polgánnester

2. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Elölerieszűi: Izsó Gábor polgármester

3. Ösztöndíjrendelet módosítása és középiskolai ösztöndij-pályázat kiírása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

4. A Madzagfalvi Horgásztó halgazdálkodási jogra vonatkozó döntés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

5. Víziközmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 20 19-2033.
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

6. Önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések
Előte;JLvzíö: Izsó Gábor polgármester

7. Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester



8. A sporttevékenységek 2018. II. félévi támogatása
Előleilesztő: Izsó Gábor polgármester

Zárt ülés:

1. A „Társadalnn és könivezeti szempontból kutirailizató twtnms/cjlesztés — Dán/ök”
megnevezésú pálvázatról szóló 178/2018. (IV. 26.) számú képviselö-(estületi határozat
módosítása
Előter/eszrő: Izsó Gábor polgármester

2. Lakáscélú kamatmentes kölcsönkérelmek elbírálása
Elüt erjesztő: Izsó Gábor polgármester

3. Lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő. Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva; Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 112015. (11.04.)
önkormányzati rendeletének (SZMSZ) módosítása

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

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. amelyet tárgyalt az Ügyrendi.
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság is.

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztésÉ megtárgvalta, és azt
tárgyalásra alkalmasnak találta. Véleménye szerint könnyebb egy bizottságot összehivni. mint a
testületet. Az ilvenjcllegű ülésekre minden képviselő meghívást kap majd. A bizottság ülésén nem
történik érdemi döntés, csupánjogi kérdésekben döntenek.

Rácz Attila képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy a közbeszerzések kapcsán
célszerűbb lenne a döntést a Pénzügyi Bizottsághoz delegálni, azonban elfogadta a felsorakoztatott
érveket, Így az SZMSZ módosítását elfogadja. mivel az érdemi döntést Úgyis a képviselő-testület
hozza meg.
Kérte, hogy a bizo(tságok, illetve a testületi ülés időpontjának tervezésénél vegyék figyelembe,
hogy mennyi napirendi pontot kell megtárgyalni. A mostani bizottsági ülésekre adott idő kevésnek
bizonyult. mert negyed Óra alatt nem lehet érdemben megtárgyalni ennyi anyagot.

Izsó Gábor polgármester: Igyekszenek tartani az időt. de ha problémák adódnak. akkor azt meg
kell oldani. ami miatt az ülések idöpontjaival megcsúsztak.

További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet
elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szuvazczs clőu nzegállapítottu, hugi u szc;vazás;iól jelenlevő képviselők szunu:: 9fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2018. (VII. 27.)
önkormányzati ren delete

Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/20 15. (II. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
L12015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
cl:

1. * Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet I. mellékletének 2. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép.

„2. Az Ügyrendi, Lakásüvi, Egészségügyi ás Szociális Bizo#ságra átruházott hatáskörök:

2.] Ellátja az önkormányzat tulajdonába tarozó ingatlanok hasznosításával kapcsolatos
bérbeadói jogköröket mindazokban az esetekben, ahol a hatályos önkonnánvzati rendeletek
alap/úti ci döntési jogokat nem tcutotta/nn ci képviselő—testület magának,

2.2 Dönt űz ágazatához tartozó intézményekfenntartói/óváhagvást igénylő belső szahálvzatairól.
terveiről,

2.3. A nemzeti értékhatári elérő VUQ) meghaladó értékű közheszerzésekre vonatkozó eljárások
során ci Közbeszerzési bizottság javaslata alapján az ajánlatkérő nevében ;neghozzc; ci szükségessé
váló közbenső, illetve az eljárást lezáró döntéseket.

2.4. Az önkornzánvzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásko öket gyakorol.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követö napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2018. július

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyzö

A rendelet kihirdetésre került: 20]8.július 27-éji

Tárnok Lászlóné sk
jegyző
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Napirend tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módositása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyrhöz az Möh 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. amelyet két bizottság is
megtárgyalt.

Balázs László képviselő. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizouság az előteijesztést megtárgyalta.
és egyhangúlag u határozati Javaslat elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és azt tárgyalásra alkalmasnak találta.

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

Szavazás elő/t JIlCgC’lYaj)Ít ot/a. hogy ci szci ‘cizcísiiál jelenlévő képviselők száma: 9/ő.

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

Békés Város Önkormón ;‘zata Képviselő-testületének
302/2018. (VII. 26.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 550!2017. (XII. 28.) számú
Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Békés Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzata 7. (1) bekezdését az alábbiak szerint módositja:

7. ‘ (1) .1: ajánlatkérő nevében ci nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó érékű
közbeszeitésekre vonatkozó eljárások során - ci (2) bekezdésben meghatározott
kh’ételekkel — ci közbenső illene az eljárást lezáró döntés kivételével valamennyi döntés
;neghozatcdara a Képviselő—test illet jogosult. A közbenső illene ci: eljárást lezáró döntések
meghozatalára Békés Város Önkormányzata Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi ás
Szociális Bizottság jogosult. Ezekben az esetekben ci Közbeszerzési Bírálóbizottság tesz
előteijesztést ci: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bi:ottság. illetve ci

Képvisc’lő—testü/erfélé.A döntés a/apján készült dokumentumokat ci polgármester, a döntés
alapján készült szerződési ci polgármester. ci jegiző. valcunini ci: áflamháziartásról szóló
to ám végrehajtásáról szóló 368/2011. (XJL 31.) Korm. rendelet 52. ás 55. ‚

rendelkezéseinek megtdelően nzeghcitcwozotí személy Írja alá.

2. Az I. pontban foglalt hatáskör átruházás rendelkezéseit a Íblyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.

[latáridő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tár2ya: Ösztöndíjrendelet módosítása és középiskolai ösztöndíj-pályázat kiírása

Írásos elűkijesztás csatolva a jegyzi/könyvhöz«; MötlL 52. (1) bekezdés J) pontja alapjáit.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben Ibglaltakat. amely egy rendeletet és egy
határozatot tartalmaz. A testület a rendeletről és a határozatról külön-külön szavaz majd.

Mucsi András bizottsági elnök: Az előterjesztést megtáravalta az Ügyrendi. Lakásügyi.
Egészségügyi és Szociális Bizottság. és azt tárgyalásra alkalmasnak találta.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés. észrevétel nem volt. így szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.

Szavazás előtt uzegállapítona. hogi ci szctvazásnál jelenlévő képriclők %:ánza: 9fő

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

23/20 18. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
a Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról szóló

5/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Békés Város Onkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. M.) önkormányzati rendelet
24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi
bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békési Középiskolai Ösztöndíj
alapitásáról szóló 5/2017. (I. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)
I. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

I. (3) :1 iániogwhcttó szeméhek szúmáról a pá/vázat kiírúsakor dönt ci Képvtvelö—testükt.

2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Békés. 2018. július 27.

Izsó Gábor s.k. Támok Lászlóné s,k.
polgármester jegyző

A rendek; kihirdetésre került: 2018. Július 27—én.

Tárnok Lászlóné s.k.
jegyző
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Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazás elől! megáUapíioi;a, llOgl) Ci szavazásnál jeknléi’ó képviselők száma: 9/ő

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

Békés Város Önkonnánj’zata Képviselő-testületének
303/20 18. (VII. 26.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018/2019. tanévben az EFOP-l.5.3-
16-2017-00097 kódszámú projekt keretében és terhére 12 főt részesít középiskolai
ösztöndíj-támogatásban.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Békési Középiskolai
Osztöndíj 2018. évi fordulójára, és a pályázati kiírást. valamint pályázati űrlapot a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

[latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: A Madzagfalvi Horgásztó halgazdálkodási jogra vonatkozó döntés

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. 9 (1) bekezdésJ, pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. amelyet megtárgyalt a Pénzügyi Bizottság
is.

Balázs László képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

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

Szavazás elől! megállapílül/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
304/201 8. (VII. 26.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 120/2018. (Ill. 29.) számú
határozatát visszavonja.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező 0151/6/C helyrajzi szám alatt felvett, „Madzagfalvi Horgásztó”
megnevezésű ingatlanra vonatkozó halgazdálkodási jogát a halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 23. -a, továbbá az önkormányzati vagyonról
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és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (Vl.29.) önkormányzati rendelet

10. (1) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény II.

*-a alapján a Békési Horgász Egyesület (nvilvántwiási száma: 04-02-0000329,

székhelye: 5630 Békés, Ífőzső n. 4., atlószáina: /9978071-1-04) részére haszonbérbe

adja a 2018. április L napjától 2032. november 30. napjáig tartó határozott időre.

60.000,- Ft +Áfn !év haszonbérleti díj megfizetése mellett.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor

polgármestert a hnszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend táruva: Viziközmü gördülő Fejlesztési terv jóváhagyása 20 19-2033.

Írásos előteijesztés csaÍolva ajegvzó’könj’vhöz az Möh’. 52. ‘ (1) bekezdés j pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben Íbglaltakat. amel et tárgyalt a Pénzügyi
Bizottság is.

Balázs László képviselő. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az elöterjesztést megtárgyalta.
és egyhangúlag eltégadásrajavasolja a határozati javaslatot.

Szavazás e/óv tiic’gá/kipííüflti. hm,n’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők s:á,;za: 9fö

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

Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
305/2018. (VII. 26.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a békési ivóvízellátó rendszer és a

szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2019 - 2033. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési

tervét a határozat I. sz. és 2. sz. melléklete alapján jóváhagyja azzal a kiegészítéssel. hogy

önkormányzati beruházásként a Rosszerdői ivóvizvezeték és a Malomasszonykert

ivóvízvezeték kiépítését is betervezi.

2. Békés Város Képviselő-testülete Felhatalmazza polgármesterét. hogy a gördülő fejlesztési

tervben szereplő feladatok vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.

törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és Polgárniested Hivatalának közbeszerzési

szabályzatának rendelkezéseinek megFelelően eljárjon. szolgáltatásokat rendeljen meg.

beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat

képviseletében aláírjon. valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tár2va: Önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mütv. 52. 9 (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Balázs László képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság többségi szavazással elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot. Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz. Technikai
pontosítása van: a harmadik határozati javaslat második bekezdésében a 3000 m2 helyett 4000 m2
szerepeljen.

Rácz Attila képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta véleményét, azonban a módosító
javaslata nem kapott többséget, így a képviselő-testület előtt megismétli azt.

ilárom ingatlan értékesítésének a lehetőségét tartalmazza az elötcijesztés: a Fonyódi üdülőjét, a
Bodoki u. 56. szám alatt található ingatlanét, valamint a 6597/2 helyrajzi Számú ingatlanét.
Az óvoda építése kapcsán nincs kifogása a 6597/2 helyrajzi számú ingatan értékesítése ellen. A
Bodoki u. 56. szám alatti ingatlan értékesítését is elfogadja. mivel a városba érkező vendégeket
máshol is cl tudják helyezni.

A Fonyódi ingatlan értékesítésével kapcsolatban az a véleménye, hogy először csak arról kellene
dönteni, hogy értékbecslést rendelnek meg, és annak ismeretében döntenek majd az üdűlő sorsáról.
Azt szeretné. ha a testületet az üdülö értékesítése miatt nem érné az a vád, hogy az utolsó
időszakban vagyonfelélés történik a testület rossz döntései miatt. Véleménye szerint a Fonyódi
nyaralót meg kell őrizni, még ha felújításra szorul, akkor is. A felújításhoz szükséges forrást
keresni kell. A balatoni üdülőben a testvérvárosok számára is lehetne üdülést biztosítani, vagy
befektetőket lehetne keresni. Sok békési lakosnak vannak kellemes emlékei és érzelmi kötődései
az ingatlanhoz. A gimnázium régi tanulói között sokan Fonyódon láthatták először a Balatont.
illetve sokan vannak, akik részt vettek az állagmegóvási munkákban.

Békéscsabán Is lezajlott egy ilyen üdülő értékesítési procedúra. amikor is a KÖZGÉ diákjai,
tanárai által használt önkormányzati üdülőt akarták értékesíteni. de a békéscsabai testület
visszavonta az értékesítésre vonatkozó javasatot, mert az akkora lakossági felháborodást váltott
ki.

Javasolta, hogy jelenleg csak arról döntsenek, hogy értékbecslővel feléitékeltetik az ingatlant, és
annak ismeretében dönt majd a képviselö-testület a tbnyódi üdülő sorsáról.

Balázs László képviselő. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság ülésén mindenki egyetértett a
Ráez Attila képviselö által elmondottakkal. mivel ugyanez a vélemény formálódott ki a bizottság
tagjaiban is. Első lépésként értékbecslést kérnek a fonyódi üdülő vonatkozásában, majd annak
ismeretében dönt a testület az üdülő további sorsáról. Alaposan megvizsgálják az ügyet. Most nem
döntenek az értékesítésről. csak felértékeltetik az üdülőt. és megnézik. milyen lehetőségek vannak.
Erről szól a határozati javaslat is.

Rácz Attila képviselő: A napirendi pont tárgya: „Önkormányzati ingatlanok értékesítésével
kapcsolatos döntések”. [la nem akarják értékesíteni p1. a fonyódi üdülőt, akkor más címet kellett
volna adni az előterjesztésnek. Az anyagban három ingatlan szerepel, amelyek értékesítéséről dönt
a testület. Továbbra is javasolja, hogy a fonyódi üdülő tekintetében ne az értékesítésről
tárgyaljanak, hanem az értékbecslést rendeljék meg. A másik két ingatlan kapcsán a testület jelen
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ülésen is dönthet az értékesítés mellett. Pontosítani kellene az előterjesztés tárgyát. Az értékbecsiés
megrendelésével egyetért, de a fonyódi ingatlan értékesítésével nem.

Tárnok Lászlóné jegyző: Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a
testületnek külön-külön kell szavaznia.
Az SZMSZ szerint először a módosító javaslatot kell szavazásra bocsátani, és ha az nem kap
többségi szavazatot. akkor az előterjesztés szerinti határozati javaslatról kell döntenie a
testületnek.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A Balázs László képviselő által elmondottak azt jelentik, hogy
nem az értékesítésről kíván a testület dönteni a Fonyódi üdülő vonatkozásában. hanem az
értékbeeslés megrendeléséről. azonban a határozati javaslat nem ezt tartalmazza. Ugy kell
megfégalmazni a határozati javaslatot, hogy a szándékot fejezze ki. Izsó Gábor polgármester a
Pénzügyi Bizottság ülésén ragaszkodott ahhoz. hogy a fonyódi üdülő kapcsán is az értékesítésről
szóló előzetes döntést hozza meg a testület, és ennek érdekében indítsák cl az értékesítési
folyamatot. Indokolt Rácz Attila képviselő javaslata, amely szerint meg kell változtatni a
határozati javaslat szövegezését, ha valóban igaz, hogy jelenleg nem döntenek az értékesítés
rnegindításáról.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a Rácz Attila képviselő által elmondott módosító javaslatot, amely szerint a képviselő
testület egyelőre csak értékbecslést kérjen. és az üdülő további sorsáról annak ismeretében hozzon
döntést.

Szcivcc ás elő/t ;negállcipí/oi/ci. hogy ci szcivccásnál jelenlévő képviselők száma 9/ő

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

Békés Város Onkormányzata Kép viselő-testiiletének
306/2018. (VII. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz Attila képviselő módosító javaslatát
— amely szerint a Fonyódi űdülő vonatkozásában a képviselő-testület csak értékbecslést
kérjen, és az üdülő további sorsáról annak ismeretében hozzon döntést - nem fogadta el.
Ilatáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

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

Szavc,zás elő/t uwgállcipí/o/ia. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma 9/ő

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

Békés Város Önkormán I’zata Képviselő-testületének
30 7/2018. (VII. 26.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy az
önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (Vl.29)
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önkormányzati rendelet 10. * (2) bekezdése alapján versenyeztetés útján értékesíteni
kívánja a Fonyód 9260 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 8642 Fonyód,
Köztársaság u. 17. szám alatt található ingatlan tulajdonát.

2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy az értékbecsiés elkészülte után a 8642
Fonyód, Köztársaság u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázati kiirást
leijessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.

I laláridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta az elöterjesztésben szereplő II. határozati
javaslatot.

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

Békés Város Önkormányzata KéyviseIótestületéi,ek
308/2018. (J”lL 26.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát. hogy az
önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (Vl.29)
önkormányzati rendelet 10. * (2) bekezdése alapján versenyeztetés útján értékesíteni
kívánja a Békés 1819/30 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5630 Békés, Bodoki
u. 56. szám alatt található ingatlan tulajdonát.

2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy az értékbecslés elkészülte után az 5630
Békés, Bodoki u. 56. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázati kiírást
terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

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

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

Békés Város Önkor,ná,,rzata Képviselő-testületének
309/2018. (VII 26.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29) önkormányzati
rendelet 13. d) pontja alapján a Békés 659712 helyrajzi szám alatt felvett területből
megosztással keletkező 4000 m2 terület értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.

2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének szándékában áll értékesíteni a
tulajdonát képezö 6597/2 helyrajzi számú ingatlanból megosztással keletkező 4000 m
nagyságú területet a Békési Református Egyházkőzösség részére.

3. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
telekalakitási eljárás vonatkozásában a szükséges egyeztetések lefolytatására,
jognyilatkozatok megtételére, valamint felkéri az önkormányzati vagyonról és a
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vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításának előkészítésére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Civil szervezetek támogatása

Írásos elűteijesztés csatolva a jegi’zűkönyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A testületnek a helyben kiosztásra került anyag szerint kell szavaznia.
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.

Balázs László képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta a
helyben kiosztottak szerint, és egyhangúlag elfogadásra Javasolja a helyben kiosztásra került
anyagban szereplő határozati javaslatot.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a helyben kiosztásra került anyagban szereplő 1. határozati javaslatot.

Szavazás előtt megállap[tolla, hogy ci szavazásnál jelenlévo képvLvelők száma: 9fő

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

Békés Város Önkormán ;‘zata Kép viselóttestületének
310/2018. (VII. 26.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet 6. -a alapján a
Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet számára 1.470.000,- Ft azaz egymillió
négyszázhetvenezer forint vissza nem térítendö támogatást nyújt.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/20 15. (II. 4.) önkormányzati rendetet 6. -a alapján a
Belencéres Néptáncegyütteséd Egyesület számára 2.165.000,- Ft azaz kétmillió
százhatvanötezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet 6. *-a alapján a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság számára 9.000.000,- Ft azaz kilencmillió forint vissza
nem térítendő támogatást nyújt.

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet 5. -a alapján a
határozat 1. melléktetét képező ..Civit szervezetek támogatásf című táblázatban foglaltak
szerinti összegekkel — Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének az
Onkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletében megállapított civil
szervezetek működési támogatása keret terhére — támogatja a városban működő civil
szervezeteket.
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5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét. hogy
a támogatásban részesített szervezetekket szerződést kössön a támogatások
felhasználásúról azzal, hogy a támogatottaknak 2019. Január 31. napjáig kell írásos
tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az
Onkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabúlvsértő. vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszaíizetési
kötelezettség terheli.

6. A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. tön’ény 30. * (1) bekezdése
szerint letétbe helyezett beszámoló meglétének igazolása.

határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a helyben kiosztásra került előterjesztésben
szereplő II. határozati javaslatot.

Szavazás elo,i nwgáUapílolia, l,o’ ci szavcizásnál jelenleva képviselők száma: 9/ő

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

Békés Város Önkormán vzata Kép viselő-testületének
311/2018. (VII. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testűlete a Békési Német Nemzetiségi
Onkormányzat támogatási igényét elutasítja. mivel a kérelmezö neni minősül civil
szervezetnek.

I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: A sporttevékenységek 2018. II. félévi támogatása

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

Izsó Gábor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatosan új előterjesztés került kiosztásra a
testület ülésén. Kérte, hogy a helyben kiosztott anyagot tárgyalja meg a testület.

Balázs László képviselö. bizottsági elnök:A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
és a helyben kiosztásra került anyag szerint egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra
bocsátotta a helyben kiosztásra került előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazás elül! megállapította. hogy 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
312/2018. (J’JL 26.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszcn’eze(ek 2018. II. rétévi
támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2018. 11. félévi
SPORTSZERVEZET javaslat E Ft-ban

BTE Asztalitenisz Szakosztály 1700
BTE Ökölvívó Szakosztály 200
BTE Sakk Szakosztály 160
BTE Súlyemelő Szakosztály 105
Békési AFÉSZ SE (női kosárlabda) 375
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 1350
Békési Diákok Atlétikai Clubja 480
Békési Kajak - Kenu CIub 1400
Békési Futball CIub 1440
Békési NKTE (női kézilabda) 320
Surman Box CIub 200
Jóbarát Biliárd Klub 30
Linea Aerobik Klub 80
TRITON SE Békési Szakosztály (Úszás) 80

ÖSSZESEN: 7920

2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a támogatott szervezetekkel
kösse meg a támogatás felhasználására, illetve az arról való elszámolás feltételeire és
módj ára vonatkozó megállapodásokat.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Megállapította. hogy egyéb kérdés. észrevétel nem volt, így a
képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 29 perckor befejezettnek nyilvánította. és zárt ülést
rendelt cl. amelyről különjegvzökönvv készült.

Kérte. hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre ajogszabál lehetőséget biztosít.

K m . 1’.

Izsó Cbor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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