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megtartott soron következő’,; yilván os üléséről
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Papp Attila diákpolgármester
Moldován-Garas Helga igazgató
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Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Mielőtt hivatalosan megnyitná a
képviselő-testület ülését egy ünnepélyes aktusra kerül sor. Köszöntötte a testület ülésén megjelent
Papp Attila diákpolgárrnestert. A szabályosan lezajlott választáson a legtöbb szavazatot Papp
Attila, a Gál Ferenc Föiskola Békési Szakiskola tanulója kapta, Így átadta részére a megbízó
levelet, amely alapján I évig ő a diákpolgármester a városban. Köszöntötte a bizottság ülésén
megjelent Moldován-Garas Helga igazgató asszonyt, továbbá gratulált Lakatos Mihály Vendelnek
is, aki a testület ülésén egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Kérte Papp Attilát, hogy
vegye át a megbízó levelet és a város kulcsát.

MEGBÍZÓ LEVÉL ÉS A VÁROS KULCSÁNAK ÁTADÁSA
Izsó Gábor polgármester: Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 11 főből
9 Fő jelen van, Így a nyilvános ülést megnyitotta. Balázs László képviselő jelezte távolmaradását,
viszont dr. Gosztolya Ferenc képviselő nem jelzett, Így reméli. hogy a későbbiekben megérkezik a
testület ülésére.
Tárv: Napirend elfogadása
Izsó Gábor polgármester: A napirendi pontokhoz észrevétel, módosító javaslat nem érkezett, így
szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Szavazás elá’tz nzcgállapűotla, hogy a szoi’czzás,zál jelenlcvő hjii’iselők szánta: 9fö
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkarn,ányz,ata Kéyviselótestületének
410/2018. (X 25.) határozata

Békés Váj-os Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 25. napján tartott soron
következő ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint Fogadta cl:
NAPIRENDI PONTOK:
Nyilván os ülés:
1. Tájékoztató a Képviselő-testűiet két ülése között történt Fontosabb eseményekről,
értekezletekröl
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Tájékoztató afontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Támok Lászlóné jegyző
4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Beszámoló a Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2018. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. A helyi közművelődésről szóló Új rendelet megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Iskolai kőrzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
II. TOP-l .4.1 pályázat benyújtása Epreskerti óvoda felújítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Folyószámla hitelkeret engedélyezése
—
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Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Beszámoló a középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Tájékoztatón Békés Város 2017. évi környezeti állapotáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Civil szervezetek támogatási kérelme
Előterjavztő: Izsó Gábor polgármester
16. Eszköz használati szerződés módosítása, Caterpillar típusú rakodógép ér(ékesítéséröl
döntés
E/liter lesz/ő: Izsó Gábor polgármester
17. IVECO használati szerződés megszünktése
Előter/esztík Izsó Gábor polgármester
18. Önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések
Elöter/esziő Izsó Gábor polgármester
19. Bérlakás értékesítése
E/ő/e, jeszu: izsó Gábor polgármester
20. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
21. interpellációk, bejelentések
Zárt ülés:

1. Középiskolai ösztöndíj odaítélése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Elő/e, lesz/ő: Izsó Gábor polgármester
3. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Szakember elhelyezési kérelem
Előtejjesztő: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

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

Írásos előteijeszvés csatolva ajegj’zőköny;’höz

űz

Mötv. 52.

(1) bekezdés» pontja alapján.
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Izsó Gábor polgármester: lsmer[ette o-e előterjesztésben Foglaltokat. Időközben megérkezett a
Kormány dőntése. amely alapján Békés város önkormányzata 250 millió Forint hitelt vehet fel
útépítés céljára. A hitelszerződés aláírása előkészítés alatt van.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra bocsátotta az előterjesztés
tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavaztís e/ott nwgál/ajítotto. hoI
-

Ci 5ZC1VCCCI5J1U//C/CI?lL’1’O

képviselők szénza: 9/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkorniányzata Kép viselő-testületének
411/2018. (X 25.) határozata
Békés Város Ünkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt eseményekrőt, értekezletekről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint

Napirend tárva:

Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegrzőkönvvhöz űz Mötv. 52.

(1) bekezdésj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az elötetjeszÉésben Foglaltakat. Kérdés. észrevétel, módosító
javaslat nem volt. Így szavazásra bocsátotta az előterjesztés tudomásul vételére vonatkozó
javaslatot.
Szczvnzcv előtt ;negc’ilhipíwuo, hogy
-

ci

szavuzásizál jelenlévő képviselők száma: 9/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Ö,,korn,á,, j’zata Kép viselő-testületének
412/2018. (V 25.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .‚Tájékoztató az előző testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáróF’ tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelös:
Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Fiatáridö:

Napirend tár2ya:

Tájékoztató a Fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőköni’vhöz űz Mötv. 52.

(1) bekezdés j3 pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben Foglaltakat. Kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta az előterjesztés tudomásul vételére vonatkozó
javaslatot.
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Szavazás e/ó;! megállapítnun. hogy c, szcncizás;,ó/je/enldvő képviselők száma: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
413/2018. (X 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató Békés Város Képviselőtestületének a fontosabb jogszabályi változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:
Napirend tárva:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos elűteijesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz

íz:

Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem
volt. igy szavazásra bocsátotta az előterjesztés tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás elől! megcUlapííoua. hogy a szavazásnál jekulévő képviselők szánta: 9 fő.
-

Megállapitoua, hogy a képviselő-testület 9 igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
414/2018. t’X 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató
felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:
Napirend tár2va:

a civil

tartalék

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az 1Íikv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, ig szavazásra bocsátotta az előterjesztés tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.

S_auw;5 e/át? megállapítom:, hogy a szavczzásm;áI jelenlévő képviselők szánma: 9/ő.
-

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

S

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületé,zek
415/2018. (X. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átwházott
hatáskörben hozott döntéseirőr’ tárgyú előterjesztésben ibglaltakattudornásul veszi.
Felelős:
I latáridő:
Napirend tár2ya:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Beszámoló a Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzűkönyvhöz az Mötv.

52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent Túri Andrea igazgató
asszonyt. aki nem kívánta szóban kiegészíteni az írásos beszámolót.
Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Rácz Attila képviselő: A nyár folyamán. amikor előzetesen beszéltek a Madzagihlvi Napok
rendezvényről, elmondta, hogy a jövőbeni rendezvényeknél vegyék figyelembe a békési előadók
meghívását. Volt egy kezdeményezés a rendezvény előtt egy személy meghívására vonatkozóan,
de az idő rövidsége miatt nem tudták meghívni az előadót. Ha tudnak tematizálni a pénteki nappal
kapcsolatban, akkor ott csak Békésröl elszármazott fellépőket kellene meghívni, ha vannak
annyian, hogy meg lehet velük tölteni a nagy színpadot. Kérte, hogy vegyék figyelembe a
következő években. hogy vannak olyan Békésen élő vagy Békésről elszármazó előadók, akiket
meg lehetne hívni. hogy hazai környezetben is megmutassák tudásukat.
Niucsi András képviselő. A rendezvényen van tematizálús: egyik este az Idősebb korosztályt
szólítják meg. a másik este pedig a fiatalabb korosztályt. A Békésről elszármazott. tehetséges
máshol egyébként nagyon keresett fiatalok meghívását támogatja. Sajnos nem minden esetben
tudják értékelni a helyi sztárokat. Akivel kapcsolatban Rácz Attila képviselő jelezte észrevételét.
rendkívül tehetséges fiatal. Megkérdezte a tanitványait ezen személy vonatkozásában, és mindenki
tudta, hogy kiről van szó. A korosztályoknak megfelelő különböző szubkulturális rétegekben
ismernek neveket. Az ő tanítványainak például Fenyő Miklós neve nem igazán mond sokat. de
elmondják, hogy kik azok a mostani sztárok, akiket szeretnek hallgatni.
Felhívta a figyelmet arra, hogy Augusztus 20-dika kapcsán elkezdődött az a fajta gondolkodás,
hogy azon a rendezvényen is legyen tűzijáték és színvonalas rendezvény. A két esemény között 2
hét különbség van, igy a produkciókat meg kellene osztani a két rendezvény között, és így lenne
egy két részből álló fesztivál Békésen.
-

-

Rácz Attila képviselő: Pozitívan értékeli. hogy kezd közöttük kialakulni egy párbeszéd az
együttgondolkodásban. A szubkulturális környezetet említette Mucsi András képviselő, amihez
hozzáfiizte. hogy a békési sztárok pozitív példák és olyan perspektívát mutathatnak a
társadalomnak vagy a kisebbségben élőknek, amely kitörési lehetőséget is jelent. Bemutatják.
hogy ha a tehetség előtérbe kerül. akkor van kiút és van lehetőség a felemelkedésre.
Mucsi András képviselő: Szubkultúra alatt elsősorban az életkori csoportot érti, de egyetért Rácz
Attila képviselővel abban, hogy vannak olyan tehetséges flatalok Békésről. Mezőberényből és a

kőrnyékről, akik a roma kisebbséghez tartozónak vallják magukat, és pozitív példaként állhatnak a
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többiek elött. Voltak olyan rendezvények Békésen, amelyen felléptek ezek a fiatabk, és azzal,
amit mondtak, amit közvetítettek a saját produkciójukkal, a gyerekek lelkéhez szóltak.
Bemutatták, hogy honnan indultak és hova jutottak cl. Ilyen pozitív példákat is elő kell hozni a
fiatalok számára.
Barkász Sándor képviselő: Ráez Attila és Mucsi András képviselő Is a „sztár” szót használták
hozzászólásukban. Véleménye szerint azok, akikről beszélnek nem sztárok, hanem előadók vagy
maximum előadómüvészek. A sztár szót használni nem helyénvaló. Egy szakmáról Van szó,
amiből egy szűkebb réteg tehetségesei tudnak megélni. Ne azt erösitsék. hogy mindenkiből sztár
lesz. hanem az ..előadó” vagy ..előadóművész” szót használják. Rossz üzenet, ha mindenkit
sztárolnak vagy ha mindenki sztár akar lenni.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: A beszámoló Új elemeket is tartalmaz, amelyeknek
nagyon örül. A jubileum kapcsán pedig gratulált az intézménynek. Megköszönte az igazgató
asszonynak az értékes beszámolót. és további jó munkát kívánt neki.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Túri Andrea igazgató a beszámoló végén leírta, hogy: „Már az
eseménysorozat közvetlen megvalósítási szakaszában merült Fel helyi tehetségek
felsorakoztatásának igénye. úgy. mint Herceg Dávid előadó. akit értelem szerint idén már nem
tudtunk megkeresni, de az ötletet, mely szerint több helyi tehetséges fiatal mutatkozzon be,
támogatni kívánom.” A kérésre nyitott az igazgató asszony.
Izsó Gábor polgármester: herceg Dávid előadónak kellőképpen megágyaztak a következő
Madzagfalvi Napokra. akit örömmel látnak majd. Gratulált az igazgató asszonynak a Madzagfalvi
Napok rendezvény lebonyolításához.
Több hozzászólás, kérdés, módosító javaslat nem volt, igy szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

Szavazás előtt nwgáUapitoua. hagy a szavazásnál /elenkvő ké,,i’Lelők száma: 9/ő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkonnánj’zata Képviselő-testületének
416/2018. (X. 25.) hatá,vzata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madzagfalvi Napok 2018. évi
lebonyolításáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint

Napirend tárEva:

Beszámoló a Dánfbki Odülöközpont 2018. évi tapasztalatairól

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz

az

Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolják a képviselőtestületnek. A dánfoki üdülőtábor eredményeiben és rendezvényeiben is előrelépést mutat. A
tavalyi év kísérleti év volt, de sikerült majdnem megduplázni a bevételt. Ez egyszeri dolog, hiszen
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akkor lesz igazán eredményes. ha tendenciájában is tudják növelni a bevételt. Megköszönte a
dánfoki tábor munkatársainak aktív munkáját. Nagyon sokan voltak nyáron a táborban, ahol sok
mindent ki kell javítani. tisztítani. restaurálni. Pályázatoknak köszönhetően újabb elemekkel
egészül ki Dánfok. Bízik abban. hogy a jövőben még eredménvesebben működik majd. Nagy
reményekkel néznek a következő évek elé. Azt látják, hogy Úgy vulósulhatott meg az eredményes
működés, hogy két-három nagyobb pályázati rendezvényt is Dánfokon rendeztek meg, mint p1. az
Augusztus 20-i ünnepség és a „Ki mit tud?” rendezvény. Dánfoknak ez az egyik feladata amellett,
hogy a turizmus fellegvára legyen. A Békéscsabai Kolbászfesztivál ideje alatt is nagyon sokan
Dánfokon szálltak meg. Gratulált a tábor vezetésének és további jó munkát kívánt a dolgozóknak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

.tava:ós doíi megáUupítoíín. hegy ci s:urnzávnúl jelenlévő képviselök .vzónw: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Ö,,kor,,záni’zata Kép visetóttestületének
417/2018. (X. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dánfoki Üdülőközpont 2018. évi
üzemeltetésről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint

Napirend tárva;

A helyi kőzmüvelődésről szóló új rendelet megalkotása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’kőnyvhöz űz 311)1v. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szc,vazú elő/i nwgéUapílotla, hogy o szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/20 18. (X. 26.) önkormányzati rendelete
A HELYI KÖZMI.VELODESRŐL

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. -ban kapott
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felhatalmazás alapján. valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 7.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Békés Város Önkormányzata Képviselö
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. ([I. 14.) önkormányzati
rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő
testületi bizottság véleményének kikérésével. a muzeális intézményekről. a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. * () bekezdésében a Békési
Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Békési Román
Nemzetiségi Önkormányzat és a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított
egyeztetést követően a következőket rendeli cl:
1. Á rendelet célja és hatálya
1. (1) A rendelet célja. hogy Békés kulturális egységét szem előtt tartva meghatározza Békés
Város Önkormányzata közművelődési feladatait.
(2) A feladatellátás során Békés Város Önkormányzata gondoskodik a saját fenntartású
közművelödési. nyilvános könyvtári és közgyüjteményi intézmények müködtetéséröl és szakmai
szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően Békés Város Önkormányzata az
intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú
tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi
kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét gazdagitja.
2.
E rendelet hatálya kiterjed a Békés város területén működő azon intézményekre,
szervezetekre. egyházakra, vállalkozúsokra. társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen
rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.
2. Békés város közművelődési feladatai
3.

Az önkormányzat által vállalt közművelödési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése. működésük támogatása. fejlődésük
segítése. a közművelődési tevékenységek és a müvelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
e) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörőkitése fehételeinek biztosínsa.
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység Feltételeinek biztosítása,
1) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

4. () A helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében Békés Város Önkormányzata szerepet
vállal az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny. önképző. szakképző tanfolyamok. életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtésében. különösen:
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a) a lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében képzési lehetőségek
biztosítása. a mindennapi élet gazdaságosságát Ijlesztő, közhasznú kézmüves körök.
szabás-varrás. kereskedelmi. biogazda tanfolyamok. az otthon környezetkultúráját fejlesztő
bemutatók, akciók szervezésében;

b) az iskolai képzést kiegészítő nyelvtanfolyamok. számítástechnikai. környezetnevelö.
l’elkészítő tanlblyamok szervezésében;
c) a mentális kultúrát. önismeretet fejlesztő alkalmak. komplex rendezvények, bemutatók.
táborok, találkozók, közösségi rendezvények támogatásában, népszerűsítésében;
d) aktuális kérdésekről közéleti szabadegyetem, akadémia. vitaFórum, konzultációk
szervezésében.
(2) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal a város környezeti. szellemi. művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárásában. megismertetésében. a helyi müvelődési szokások
gondozásában, gazdagításában. különösen
a) a közterületek, az épített környezet értékeinek védelmében, gondozásában és esztétikus
gazdagításában,
b) a természeti értékek feltárásában. megőrzésében és védelmében.
c) a város kulturális értékeinek megőrzésében. megismertetésében, gazdagításában;
d) a város kiemelkedő személyiségeiről való megemlékezésben, tevékenységük ismertté
tételében;

e) a Madzagfalvi Napok hagyománvteremtő rendezvénysorozatának megszenezésében.
(3) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal az egyetemes, a nemzeti. a nemzetiségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés. a befogadás elősegítése: az ünnepek kultúrájának
gondozásában, különösen
a) kulturális értékeink megismeréséhez művelődési alkalmak. irodalmi estek, színházi
előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások megteremtésében, kiemelten a Békés
tarbosi Zenei Napok megrendezésében;
b) hagyományörző közösségek. a tárgyalkotó népmüvészeti közösségek működtetésében,
rendezvények szervezésében;
e) a világi és egyházi hagyományos ünnepek közismenté tételében, a közös ünnepek
lehetöségének megteremtésében:
d) a különböző korosztályok. eltérő társadalmi csoportok ünnepein való közreműködésben:
e) a helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzésében, értékeink bemutatásához
regionális. országos rendezvények, konferenciák, találkozók szervezésében.
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1) a nemzetiségek kulturális identitását. társadalmi közeledését, fclzárkózását
hagyománvápolását előmozditó programok és szolgáltatások biztosíásában; a
nemzetiségek alkotóművészetének támogatásában.
(4) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő
közösségek tevékenységének támogatásában, különösen
a) a speciális helyzetű vagy érdeklődésű civil közösségek támogatásában;
b) az amatőr művészeti csoportok működésének támogatásában, újabb közösségek
szervezésében;
c) a hagyományos népmüvészeti tevékenységek. az alapfokú művészeti iskolai néptánc
oktatásból kinőtt korosztályok együnessé alakulásában;
d) kiemelkedő tehetségű alkotók, “hivatásos”
pályázatokon való részvételük elösegítésében.

képzőművészek

támogatásában,

(5) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésében. különösen

a) a helyi ügyekben való tájékoztatásban. kiemelkedő kapcsolat a helyi médiával:
b) a helyi közösségek tevékenységének megismeitetésében;
c) a kőzösségért tevékenykedök megbecsülésében:
d) a különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek szakmai segítésében,
művelődési szándékaik támogatásában;
e) az ifjúság érdekérvényesítési. önigazgatási. művelődési kezdeményezéseinek kiemelt
gondozásában;

o

a helyi társadalom résztvevői közötti folyamatos párbeszéd megteremtésében. az
egyesületek, civil közösségek közötti együttműködés kezdeménvezésében.
(6) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal a különbözö kultúrák közötti kapcsolatok
kiépitésének és fenntartásának segítésében, különösen
a) a helyben és a megyében élő nemzetiségek kultúrájának megismertetésében;
b) a határon túli magyarság kulturális közösségeivel való kapcsolattartás, a testvérvárosi
kapcsolatok erősítésében;
c) a város intézményei kétoldalú kültldi kulturális kapcsolatainak kialakításában,
erösítésében.
(7) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek biztosításában, különösen
a) közösségi színterek biztosításában,
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b) az iljúság kulturált szabadidő eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtésében;
c) a szabadidö kulturált eltöltéséhez. a rekreációhoz szükséges léltételek biztosításában;

d) a közösségi színterek esztétikus, célszerű környezet ús infrastruktúra biztosításában;
e) a közösségek alkotó tevékenységének elősegítéséhez, rekreációjához szükséges segítők
biztos ításában.
(8) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal egyéb művelődési lehetőségek biztosításában.
különösen

a) helyi információs központ létrehozásában;
b) a kulturális turizmus ösztönzésúben,
c) a gyógvturizmus lehetőségeinek bemutatásában.
d) a sportwrizmus fejlesztésében.
3. A feladatellátás szervezeti keretei
5.

(fl Az önkormányzata kulturális alapszolgáltatásokat intézrnényein keresztül látja el:
a) Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális. Sport és Turisztikai Központ,
b) Békés Városi Püski Sándor Könyvtár,
c) Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum.

(2) Az őnkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az (1) bekezdésben
megjelőlteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a) az önkormányzat nem közművelödési alapiladaw intézményeit;
b) az önkormányzat területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladaual. de
közmüvelődési tevékenységi körrel is rendelkezö intézményeket:
c) a helyben működő közművelödési célú társadalmi szervezeteket;
d) a településen bejegyzett közművelődési tevékenységkörü vállalkozásokat, gazdasági
társaságokat;
e) a közművelődést anyagilag támogató gazdasági szervezeteket.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési
feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények és közösségi
színterek által cl nem látott feladatok teljesítése, kiegészítése érdekében történhet.
4. A közművelődési feladatok finanszírozása

6.
(1) Az 5.
(1) bekezdésében megjelölt intézmények fenntartását Békés Város
Önkormányzata költségvetésében biztosítja.
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(2) A rendeletben vállalt feladatok tinanszírozásának fonása a központi költségvetésből származó
normatív hozzájárulás. az önkormányzat és intézményei saját bevételei. az állami pénzalapokból
pályázat útján elnyerhetö támogatás. szponzori támogatások és lakossági adományok.
(3) Az önkormányzat a 4. -ban meghatározott tevékenységeket támogatja. A támogatások
keretösszegét az önkormányzat éves költségvetési rendelete tartalmazza. A támogatás feltétele a
helyi közművelődésben való feladatvállalás, a támogatás mértéke a feladatvállalással arányos. Az
önkormányzat rendszeresen támogatási keretet biztosít
a) a civil szervezetek számára;
b) az alkotórnűvészek támogatására,
c) müvelödési. könyvtári és közgyűjteményi pálvázatokra.
dy a közművelödési megállapodások fedezetére,
e) a kulturális örökség védelmének biztosítására.
(4) Az önkormányzati támogatás feltételeit az ágazati rendeletek és az adott év pályázati kiirásai
tartalmazzák.
7.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a mindenkori költségvetési
rendeletben szabályozott értékhatárig a városi közművelődési feladatok megvalósításában
közreműködő szervezetekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyekkel adott feladatra egyedi
közművelődési megállapodást kössön.
5. A helyi közmüvelődés szakemberigénye, együttműködő partnerek

5.
Az önkormányzat a közművelődési szakemberek továbbképzését a törvény alapján és
költségvetési lehetőségei mértékében támogatja.
9.
Az önkormányzat közmüvelődési feladatainak ellátása érdekében együttnüködik a
nemzetiségi önkormányzatokkal, a településen tevékenykedö köznevelési intézményekkel, civil
szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, a kulturális ágazat megyei és országos intézményeivel,
az egyházakkal, alapítványokkal, országos alapokkal, a médiával, valamint testvérvárosaival.
6. Záró rendelkezések
10.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közmüvelödésröl
szóló 12/20 15. (IV. 02.) önkormányzati rendelete.
Békés, 2018. október25.
Izsó Gábor s.k.
polgármester

Tárnok Lászlóné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. október hó 26. napján
Támok Lászlóné s.k.
jegyző
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Napirend tára:

Iskolai körzethatárok véleményezése

Írásos előteijesz tés csatolva ajegvzőkönn’höz az Möu 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az elöterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság, és
a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt. Igy szavazásra
bocsátotta a határozati javaslat elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás elő/i megállapíiui/a, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormán i’zata Kép viselő-testületének
418/2018. (X 25.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/20 12. (VIII. 31.) EMMI rendelet
24.
(1) bekezdésében fog]alt véleményezési jogkörében elján’a egyetért a Dr. Hepp
Ferenc Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Békés Megyei Kormányhivatal
Békési Járási Hivatala által megállapított felvételi körzethatárával (Békés város és Tarhos
község teljes közigazgatási területe).
-

-

Határidő:
Felelős:
Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Gyennekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. $ (1) bekezdés]) 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. Lejár a jelenlegi vállalkozóval kötött szerződés. ezért új közbeszerzési
eljárást írnak ki.

Ráez Attila képviselő: Eljött az ideje annak. hogy újra tárgyalják a kőzétkeztetéssel kapcsolatos
szerződést. Az akkori döntésüket és a szerződést is revidiálhatják. Korábban sem támogatták azt.
hogy a gyerniekétkeztetéssel kapcsolatos feladatot külsős vállalkozás lássa cl. és első körben nem
is sikerült megoldást találni, hanem majd csak egy második körben. Több képviselő is úgy
vélekedett. hogy a gyermekeik élelmiszere, élelme egyben ajövö záloga is. Szeretné, ha megfelelő
döntést hoznának ebben a kérdésben. és nem vállalkozó, illetve nem teljesen vállalkozói alapon
közelítenék meg a gyermekétkeztetést. Elsősorban azt vegyék Figyelembe az ajánlatoknál. hogy
milyen minöségü és milyen mennyiségű élelemmel látják el a gyermekeiket. A határozati
javaslatban szerepel, hogy mely szervezeteket, intézményeket kivánják bevonni a közbeszerzési
eljárásba. Ebben benne rejlik az önkormányzat esetleges szerepvállalása Is. Azt szeretné, ha az
élelmiszerek előállítása és a főzés a városban történne, mert ha bármilyen probléma, kifogás merül
Fel, itt helyben lehetne orvosolni azokat. Szeretné, ha az önkormányzatnak azonnali ráhatása lenne
a gyermekétkeztetésre. Kérte, hogy az általa elmondott elveket vegyék f5gyelembe a döntésnél.
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Izsó Gábor polgármester: Mindenkinek az a célja, hogy egészséges és a közétkeztetésnek
megFelelő minőségű ételt kapjanak a gyerekek. A mostani döntés alapján az önkormányzat
pályázatot Ír ki a gyermekétkeztetés biztosítására az állami iskolák vonatkozásában. Az egyházi
iskolák azzal láttatják el ezt a feladatot. akivel csak szeretnék. Békésen a gyermekek többsége
egyházi intézménybe jár. Az önkormányzat hatáskörébe az állami iskolák és állami intézmények
kőzétkeztetésének biztosítása tartozik. Minden eddigi tapasztalatot szem előtt tartanak majd a
dőntésnél.
Az. előteijesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslat elfogadására vonatkozó javas’atot.

Szavazás elől! megállapílolla, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 9,/ő
-

Megállapitotta, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyviseló’-testületének
419/20 18. (X. 25.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetési feladatok ellátása
tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény vonatkozó rendelkezései
alapján konzorciumi partnerek (Békési Polgármesteri Hivatal, Békési Kistérségi
lntézményfenntartó Társulás, Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde) bevonásával a
jogszabályban megáflapított eljárásrendjében közbeszerzési eljárást indít.
2. Felhatalmazza polgármesterét, hogy a közbeszerzési eljárásban a szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg.
flatáridö: értelem szerint
Felelős: Közbeszerzési Bírálóbizottság
Izsó Gábor polgármester
(A képviselő—wsiiilei ülésére nwgérkezei; di. Goszrolva Ferenc képviselő. A képviselő—[estüler
Jélcánza: 10/ő)
Napirend tárva:

TOP-1.4.I pályázat benyújtása— Epreskerti óvoda felújítása

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőkönj’vhöz az Mötv. 52. W (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslat
cl rogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: Tetszett neki az előterjesztés. mert azjól értelmezhető volt.
Örülne annak. ha más pályázatok esetében is ilyen érthető módon Fogalmaznák meg a tartalmi
elemeket. Ugy kellene a pályázatok tartalmát leírni, hogy azt egy laikus is megértse.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte az előterjesztönek a jól előkészített és jól értelmezhetö
anyagot. Az Epreskerti óvoda felújításáról van szó, egy 50 millió forintos pályázat benyújtásával.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslat elfogadására vonatkozó javaslatot.
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Szavazás elől! ;;zegállapüoiici, hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnán j’zata Kép viselő-testületének
420/2018. (X 25.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-IA.l-l6 „A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát. munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével fehívásra „Békés. Epreskerti óvoda felújitása” címmel az abbbiak szerint:
A megvalósitási helvszínek pontos címe: 5630 Békés, Móriez Zs. Ii. 44.
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 54.991.000,- Ft, az igényelt
támogatás mértéke 100 %‚ összege bruttó 54.99 .000,- Ft. a saját erő mértéke 0%. összege
bruttó 0,- Ft.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tár2va:

Folyószámla hitelkeret engedélyezése

Írásos előteijesztés csatolva «jegyzi/könyvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja

alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolta a képviselö-testületnek. Minden évben meghatározza az önkormányzat a
folyószámla hitelkeretet. Az összeg ugyanannyi lesz, mint a korábbi években volt. Atmenetileg
szükség lesz erre az összegre.

Rácz Attila képviselö: Polgármester Úr említette. hogy minden évben megszavazzák a
folyószámla hhelkeretet, és ő maga minden évben meg is Kérdezi. hogy milyen mértékben
használták fel eddig ezt a keretet? Tudja, hogy átmeneti ]ikviditásra veszi igénybe az
önkormányzat ezt a keretet. Kérdése: mennyire jellemző erre az évre ennek a keretnek a
felhasználása?
Izsó Gábor polgármester: A keret felhasználása változó volt. Amikor az önkormányzat nagyobb
volumenű bevételei (p1. adók belizetése tavasszal és ősszel) befolynak. akkor nincs szükség a
folyószámla hitelkeretre. A nyári időszak vége felé szokott gondot jelenteni egy-egy nagyobb
beruházás finanszírozása, és ilyenkor igénybe veszik a likvid hitelt. Jelenleg az önkormányzatnak
plusz 83 millió forintja van. Ez az összeg az ún. forgótőke, ami a működőképességet és az
önkormányzat mindennapi megélhetését biztosítja. Ezen az összegen Felül a pályázatokra több
mint I milliárd forint áll rendelkezésre. A forgótőkéhez minden hónapban plusz összegként
feltöltésre kerül a hivatali dolgozók bére. Tehát a 83 millió forintnál több pénze van az
önkormányzatnak, csak ez a szabadon felhasználható összeg.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslat elfogadására vonatkozó javaslatot.
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Szavcc6s elől! nzególkipííoi;ci. hogi
-

ci

s:cnv:c,snJd jelenlévő képviselők szómcu 10/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Ü,zkor,,uínvzata Kép viselő-testüktének
421/2 018. (X 25.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetétől az ERSTE BANK HUNGARY
Nyrt-től
2019. január L napjától 2019. december 31 napjáig terjedő időszakra maximum
100.000.000,- Ft Felső batárú, éven belüli iblyószámlahitelt vesz Fel változatlan Feltételekkel.
A hitelfelvétel célja a 2019. évi költségvetésben tervezett működési kiadások fedezetének
biztosítása. az egyenlőtlenül érkező saját bevételek miatt, valamint a gazdálkodással
összef1ggő likviditás biztosítása.
2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a folyószámlahitel szerzödés
megkötésére.
—

—

határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Beszámoló a középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegjzőkönyvl,öz űz Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi.
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport
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! megállapílolia, hogy
-

ci

szcn’azásnál jelenlévő képviselők s:áimrlOfő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önhornzáiz;’zata Képviselő-testületének
422/2018. (X 25.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

ITS

végrehajtásáról szóló

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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Napirend tár2va:

Tájékoztató a Békés város 2017. évi környezeti állapotáról

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. S’ (‘1) beAL’zdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. valamint az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság és a határozati javaslat elfogadását Javasolja
képviselő-testületnek.
A fÉitési szezonban a lakosság több mindennel füt: általában gázzal, szénnel Vagy fával, azonban
az utóbbi időben elszaporodott a használt ronggyal. ruhával való fűtés is, ami mérgező ás tilos is.
A tavalyi évben rendszeresen érkezett kamion valamilyen titokzatos helyről ás használt ruhákat
osztott a lakosságnak. amit az emberek fütésre használtak Fel. ás emiatt a város közepe feé
hatalmas Füst mennyiség jelent meg. Többször felhívták emiatt, ás a közterület-felügyelők
kimentek ellenőrzésre .A város központjában is előfordult. hogy az emberek ruhával fűtöttek.
A televízión keresztül felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a ronggyal való fűtés mérgező és
tilos, ezért kéri. hogy ezzel a fajta fűtéssel hagyjanak fel. Ha valaki tudja, hogy a titokzatos
kamion honnan érkezik a használt ruhákkal ás ki szállíttatja ezzel a céllal a városba a ruhákat.
akkor azt jelezze az önkormán zatnál. mert, ha valaki ilyesmire biztatja a lakosságot, akkor az
bünténynek minősül.
Rácz Attila képviselő: Ha fűtésre használják Fel az emberek a használt ruhákat. miközben nem
ilyen céllal hozzák a városba, akkor az valóban helytelen, de lehet, hogy azért osztják a használt
ruhákat. hogy a nehéz helyzetben lévő családok. gyermekek öltözködését segítsék. A nehéz
helyzetben lévő emberek használt ruhát kérnek azért. hogy a gyermekeiket ki tudják engedni az
utcára akár télen, akár nyáron, és van, aki segít ebben. de arról nem tehet. ha nem erre a célra
használják fel.

Izsó Gábor polgármester: Kérte a lakosság figyelmét, figyeljenek oda az általa elmondottakra, és
a közterület-felügyelők is ellenőrzéseket tartanak majd. A tavalyi évben iszonyatosan nagy volt a
szmog a városban.
Koppé dr. Hajdú Anikó képviselö: Az előterjesztésben olvasta, hogy évről évre csökken a
levegő por terhelése, ami a közlekedésböl és a mezőgazdasági munkákból tevődik össze. A hosszú
aszályos ősz kapcsán a mezőgazdasági munkavégzők figyelmét Felhívta arra. hogy a tárcsázás
során a szeles időben nagy porfelverődést tapasztaltak. Valahogy önmérsékletre kellene bírni a
gazdákat. hogy az esőzések utánra halasszák az ilyen munkákat. mert mindannyiuk egészsége
forog kockán. Tudomása szerint a termő talajréteg is komoly károkat szenved cl, ha a szél elhordja
a Felső rétegeket.
izsó Gábor polgármester: Nem lehet ezen a problémán segíteni. mert a mezőgazdasági munkát cl
kell végezni időben. Igaz, hogy behordja a port a tárcsázás, de valamikor a vetést és a tárcsázást is
meg kell csinálni. Ha nem csinálják meg idöben, ás Jön egy nagy eső, akkor nem tudnak vetni.
Nagy aszály volt az utóbbi időben és hordja a port a szél, de ki vannak szolgáltatva az időjárás
hektikusságának.

További kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
18

Szavazás elől! megállapííoíía. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép;’ise!átestü1etének
423/2018. (X 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-tcstülete Békés város környezeti állapotáról szóló
tájékoztatást elfogadja.
I latáridő:
Felelős:
apirend tárva:

Értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Civil szervezetek támogatási kérelme

Írásos előterjesztés csatolva ajegvzőkönyvhöz az Mötv. 52.

) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a

testület külön-külön szavaz. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati
javaslatok elfogadását Javasolja a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a 1-es határozati javaslatot.
Szavazás e/Ja megállapította. hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
424/2018. (X 25.) határozata

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett, felhalmozási
célú támogatás K89-07 rovat, 081041 cofog terhére. a 1(512-03 rovat, 84031 cofog javára
2.100.000,- Ft összegben átcsoportosításról dönt.
2. Békés Város Onkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Békési Kézilczbdázásérr .1lapínánv (‘székhelye: 5630 Békés, Janívik IL 2 1-25.
képviseli: Polgár Zoltán kuratóriumi elnök,) támogatásara 2. IOU 000.- Ft.
3. Békés Város Önkormányzat 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 felltggeszt. A támogatás jogszabálysértő. vagy
nem rendeltetésszerü felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszaflzetési
kötelezettség terheli.
—

—
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4. A támogatás folyósításának feltétele a 201 L évi CLXXV. törvény 30. *: (1) bekezdése
szerint letétbe helyezett beszámoló meglétének igazolása.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a II-es határozati javaslatot.

Szavazás előtt nieiá/lapítoua. hogy

ci

cc,vazasnal je/Colévő képviselők snh;u,: 10/ő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
425/2018.
25.) határozata
.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési Tenisz
Klub (5630 Békés. Petőfl u. 16) az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 3917/4
hrsz-ú ingatlanon az 201700068354 ETRD azonosítószámon kiadott építési engedély
alapján a Tenisz Klubot felépíthesse. és hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat nevére
szóló építési engedélyt a Békési Tenisz Klub jogutódlással átvegye.
2. Békés Város Onkormányzat Képviselő-testülete az Onkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018 (II. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett, beruházások
K62 rovat terhére. a K5 12-03 rovat, 84031 eofog javára 6.000.000- Ft összegben
átcsoportosításról dönt.
3. Békés Város Onkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez müködési célú támogatást nyújt:
Békési Tenisz Klub (vzékhelye: 5630 Béké Pelőji S. zi. 16.. képviseli: Farkas
György elnök,) támogatására 6000.000,- Ft.
4. Békés Város Onkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2019. június 31. napjáig kell írásos
tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén annak pótlásáig az
Onkormányzat minden további támogatást feltliggeszt. A támogatás jogszabálysértő. vagy
nem rendeltetésszerü felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszatzetési
kötelezettség terheli.
5. A támogatás fo]yósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30.
(1) bekezdése
szerint letétbe helyezett beszámoló meglétének igazolása, valamint az állami támogatást
igazoló okirat megléte.
—

—

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárRva:

Eszközhasználati
értékesítéséröl

szerződés

módosítása.

Caterpilliar típusú rakodógép

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. 9 (1) bekezdésf,) pontja alapján.
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Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. amelyekről a
testület külön-külön szavaz. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati
javaslatok elfogadását javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a Caterpillar 2.000.000 + Afa
áron kerüljön értékesítésre. Felértékeltették a rakodógépet, és a Pénzügyi Bizottság ahol több
szakember is van, akik ilyen és hasonló gépekkel dolgoznak javasolta. hogy a képviselő-testület
2 millió Forint + AFA összegért értékesitse a rakodógépet, mivel jelenleg nincs szükség rá, és
majd vesznek valami olyan eszközt ehelyett. amitjobban tud az önkorniányzathasználni.
-

-

Rácz Attila képviselő: Kérte Barkász Sándor képviselőt, hogy mondja el ezzel a témával
kapcsolatban a véleményét, hiszen ő ilyen gépekkel dolgozik, foglalkozik. Egyeztetett Váczi
Julianna igazgatóval, aki elmondta, hogy korábban valaki már tett ajánlatot erre a rakodógépre 1,5
millió forint össegben. Erre tekintettel úgy gondolja, hogy a 2 millió forint lehet a reális
értékesítési összeg.
Gál András osztályvezető említette, hogy meg lehetne próbálni a rakodógép könyvszerinti értéken
való meghirdetését is, ami 3 millió forint összeg körül van. Ha valaki látatlanban 1,5 millió
forintot ígért a rakodógépért. akkor elképzelhető. hogy 3 millió Forintot is megér a gép. Erre
tekintettel inkább szakavatottabb, a gépekhez. azok üzemeltetéséhez jobban értő Barkász Sándor
képviselő véleményét kérte az ügyben.
Barkász Sándor képviselő: Fontos, hogy tilyen a rakodógép állapota. Kérdése: mennyi üzemóra
van a gépben?
Váczi Julianna ügyvezető: Nem jó az üzemóra-mérő a gépben.
Barkász Sándor képviselő: Akkor az üzemanyagot mi alapján számolták ki?
Holopné dr. Sztrcin Beáta osztályvezető: A rakodógépben 3968 üzemóra van.
Barkász Sándor képviselő: Egy ilyen gépet. hajó az üzemóra számlálója, akkor 12 ezer üzemóra
titán kell nagyjavításra vinni. Kérdése az ügyvezetőhöz: mikor állt meg az üzemóra számláló?
Váczi Julianna ügyvezetö: Tavaly ősz óta nem működik az üzemóra számláló.
Barkász Sándor képviselő: A gépben akkor csak 3968 üzemóra van, 1w azóta nem használták.
mióta elromlott a számlálója. Egy ilyen gépnek az Új ára 15-16 millió forint körül van. A szóban
forgó gépért (17 éves) ilyen üzemóra számmal a 1,5 millió forint nagyon kevés.
Izsó Gábor polgármester: Készült egy szakértői vélemény is. amit üiggetlen szakértő készített cl.
Barkász Sándor képviselő: Kérdés, hogy a szakértő a vevő közelében van-e, és mit diktál az
érdeke. Az ilyen gépek szakértője egyedül a piac, mert az határozza meg a keresletet és kínálatot
is. A gépben 4 ezer üzemóra van, ezért ennek az elkótyavetyélését jelentené. ha 1,5 millió forintért
adnák el. kivéve akkor. ha olyan emberek használták, akik tönkretették azt.
Izsó Gábor polgármester: Ajavaslat szerint 2 millió forint + ÁFA összegért kerülne értékesítésre
gép, aminek a könyv szerinti értéke 3 millió forint + Afa összeg.
További hozzászólás, kérdés, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt a módosító
javaslatot, amely szerint a képviselő-testület a 133391 TE azonosítójÚ CATERPILLAR típusú
tárgyi eszközét 3 millió forint + ÁFA áron édékesítse.
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Szavazás elő/i nzcgcWapíioiia, hogy
-

ci

szavazásna’l jelenlévő képviselők szúina: lOfő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
426/2018. (X 25.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító javaslatot elfogadta és ennek
értelmében a 133391 TE azonositójú CATERPLLLAR típusú tárgyi eszközét 3 millió forint
+ ÁFA áron értékesíti.
I latáridő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta az l-es határozati javaslatot.
Szavazás elül! megúllapilolla, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42 7/2018. (X 25.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező használati szerződésnek 201$. november 1-jei hatállyal történő
módosításához. és felhatalmazza polgármesterét az előteijesztés mellékleteként csatolt
használati szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a II-es határozati javaslatot az elfogadott
módosító javaslattal együtt. amely szerint a CATERPILLAR típusú tárgyi eszközt 3 millió Forint
+ AFA összegért értékesíti a képviselö-testület.
Szavazás elől! nwgúllapkoíici, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkornián yzata Képviselő-testületének
428/2018. (X 2í) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról szóló
2 1/2012 (Vl.29.) önkormányzati rendelet 12. (2) bekezdése alapján értékesíti a 133391
TE azonosítójú, CATERPILLAR típusú tárgyi eszközét, bruttó 3.000.000 Ft + ÁFA áron,
versenytárgyalás útj án.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázati
felhívás közzétételére. A pályázat beadási határideje: 201$. november 16. péntek 12.00
óra, helye: Békési Polgármesteri Hivatal. 35-ös iroda. A pályázatok bontását az Ügyrendi.
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális bizottság végzi.
1{atáridö:
Felelős:
Napirend táruya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
IVECO használati szerzödés megszüntetése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönjvhöz az Mötv. 52. 9 (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az IVECO az egyik szemétszállító jármű, amelyet
pályázati úton nyertek. Lejárta pályázati kötelezettségük, ezért ajárművet használatra át kell adni
a DARU-I-nek. Az önkormányzat működteti továbbra is ajárművet, csak más lesz a működtetés
formáj a.
Rácz Attila képviselő: A BKSZ Kft. ingyenesen használta a járművet. Kérdése: az
önkormányzatnak és a DAREH-nek van valamilyen üzleti célja? Az IVECO járművet nem
adhatják át pénzért üzemeltetésre a DARU-l-nek? A javítás költsége kit terhel majd?
Izsó Gábor polgármester: Békés városában és még néhány településen a szemétszállítást a BKSZ
Kit látja el nagyrészt saját tulajdonú járművekkel. illetve van két jármű. amit a DAREII-tól
bérelnek. A szemétszállítás szempontjából jó üzletnek tűnik. mivel saját járművekkel szállítják el
a hulladékokat.
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető: A hulladékról szóló törvény alapján az önkormányzat
tulajdonában lévő vagyonelemeket a közszolgáltatás ellátásához biztosítani kell, és azokat a
közszolgáltatónak át kell adni. 2017. január I. napjától a DAREH Bázis látja el a közszolgáltatói
fe’adatokat. A BKSZ nonprofit Kft-nek lejárt a szerződése. így a DAREH Zrt-nek át kell adni a
járművet, aki majd továbbadja azt a BKSZ Kft-nek térítésmentesen.
Rácz Attila képviselő: A BKSZ Kfl-nek lejárt a szerződése? Miért nem végzi tovább ezt a
feladatot?
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető: A DAREH Zn. a közszolgáltató Békésen.
Rácz Attila képviselő: Ezért a gépet is át kell adni annak, aki magát a tevékenységet végzi? A
tulajdonjog marad az önkormányzatnál? Egy pályázatból vásárolt gépjárműről van szó, aminek a
fenntartását továbbra is az önkormányzatnak kell fizetnie?
Holopné dr. Sztrcin Beáta osztályvezető .A karbantartási idön belül a BKSZ Kft. végzi a
karbantartást. de a szerződés lejártával a BKSZ Kit kivonul az egészből és tizeti a díjat. ahogy
eddig is tette.
Izsó Gábor polgármester: A BKSZ Kft. a DAREH alvállalkozója, így kapja vissza az IVECO
típusú gépjárművet használatra. A járművet át kell adni a DAREH-nek, mivel azt az
önkormányzat állami pályázaton nyerte.
23

Gál András osztályvezető: Az önkormányzat 100 %-os állami támogatással nyerte az autót azzal,
hogy hulladékgazdálkodási közszolgáltatást kell végezni a gépjármüvel. Kimondottan a szelektív
hulladék gyűjtését kellene ezzel végezni. Amikor az előterjesztést annak idején megírták, két
lehetőség volt: az egyik az, hogy ingyenes használatba adják a közszolgáltatást ellátó
vállalkozásnak, akinek cl kell számolnia, mivel a gépre Fordított költségek ás a bevételei nem
eredményezhetnek nyereséget. A másik lehetőség az volt, hogy az önkormányzat bérbe adja a
járművet és bérleti díjat szed érte, viszont a karbantartási és Felújítási költségeket az
önkormányzatnak kellett volna fizetnie, de nem lehetett volna nyeresége belőle. Amennyiben
nyeresége származott volna a tevékenységböl az önkormányzatnak. Úgy az összeget vissza kellett
volna juttatni az államnak, aki a pályázatra a 100 %-os összeget kitzette. A lényeg az. hogy
nonprofit szervezet legyen az üzemeltető. aki segíti a szelektív hulladékgyűjtést. Jelenleg a
DAREH Bázis látja cl a hulladékgazdálkodási szolgáltatást, így jogszerűen neki tudják átadni a
gépjárművet azért. hogy ne az önkormányzat flzetgesse a hidraulika javítását. A DAREH-nek
ugyanúgy el kell számolnia az önkormányzat felé az összesített költségek ás bevételek
tekintetében. amit az önkormányzatnak szintén be kell mutatnia a Fenntartási idő végén az állami
intézmény Felé. akitől a pályázati összeget nyerték. A BKSZ kft. üzemeltetési időszakkal ás a
DAREII üzemeltetési időszakkal is cl kell számolnia az önkormányzatnak. A lényeg az. hogy az
állam ezzel is segítette a szelektív hulladékgyüjtést.
Barkász Sándor képviselő: A szóbeli kiegészítésnek megfelelően kellett volna elkészíteni az
előterjesztést, mert az így érthető.
izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés jogi nyelven van leírva. de azért vannak jelen az
ülésen. hogy megbeszéljék a Felmerült kérdéseket. Megköszönte Gál András osztályvezető által
elmondottakat. A lakosság nem Fogja megérezni a változást, a város tulajdont nem veszít, ás a
szolgáltatás ügyanúgy biztosítva lesz.
További hozzászólás, kérdés, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

S:avc1s előn ;negállupiioiía, hogy ci s:rna:ásnól feletilévő képviselők s:ónza: 10 tő
-

Megállapította, hwzv a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város ÖnÁori;:ányzutu Kép;’iseIó’.testüietének
429/20 18. (X. 25.) határozsita

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testűlete közős megegyezéssel megszünteti
BKSZ Plusz Nonprofit Kft-vel kötött. IVECO gyártmányú gépjárműre vonatkozó
szerződést 2018. szeptember 30. napjával.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 37/B. *-a alapján, a Magyarország helyi őnkontányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.
19. pontjában meghatározott közfeladat ellátása céljából 2018.
október 1. napjától határozatlan időtartamra, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 10. (10) és (13) bekezdése szerint ingyenes használatba adja a DAREH Bázis
Nzit-nek (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., adószúm: 254487 17-2-04 képviseli:
Siket Tibor igazgatóság elnöke) az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező NBK-501
.
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Frsz-ú IVECO gyártmányú, IGI4OE2CA-SERES típusú hulladékszállító jármüvet szelektív
hulladékgyüjtés ellátása céljából.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
szerződések. és egyéb jognyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokra.

polgármesterét

a

I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárEva

Önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések

Írásos előterjesztés csatolva a jegrzó’könvvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdésJ, pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a
testület külön-külön szavaz. Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslatok elfogadását
javasolják a képviselő-testületnek.
Rácz Attila képviselő: Egységre jutottak abban. hogy hozzájárulnak a Bodoki utcai ingatlan
értékesítéséhez, de a fonyódi üdülő értékesítését továbbra sem támogatják. A fonyódi üdülő
értékesítésre történő meghirdetésére senki nem jelentkezett, ezért módosító javaslata. hogy az
önkormányzat ne értékesítse a fonyódi ingatlant. Továbbra is az a véleményük, hogy a fonyódi
üdülőt nem szabad eladni, Főként annak a tükrében. amit polgármester Úr néhány napirendi ponttal
ezelőtt mondott, amely szerint az önkormányzat számláján plusz 83 millió Forint van, és milliárdos
nagyságú összeg van elkülönítve a pályázatok megvalósításához. Ezek függvényében nem látja
indokoltnak a fonyódi ingatlan értékesítését 20 millió forint körüli összegért.
A város lakossága érzelmileg kötődik a fonyódi nyaralóhoz. 100 %-os kihasználtsággal működik
jelenleg is az üdülő. miközben még mindig nem került felújításra. Az önkormányzatnakjó gazda
módjára kellene karbantartania az üdülöt évről-évre. A békési gimnázium volt tanulói a ‘óO-as
évektől a rendszerváltás utánig rendszeresen Fonyódra jártak nyaralni, nagyon sok gyerek itt látta
meg először a Balatont. Ragaszkodnak ehhez az üdülöhöz. Az önkormányzatnak akár a
testvértelepülések, akár építési vállalkozók bevonásával rendbe kellene tennie a fonyódi ingatlant
még úgyis. hogy ennek fejében üdülési jogot kapnának, és minden évben I hetet eltőlthetnének az
üdülőben. Békés testvértelepülése. Gyergyószentniiklós akár hozhatna faházat is és n lebontásra
került részt ezzel pótolhatnák. Ezer érv szól benne amellett. hogy az üdülöt meg kell tartani, főleg
úgy, hogy sikertelen volt az első értékesítésre való meghirdetése is.
A Bodoki utcai ingatlan értékesítését támogatják, azonban módosító javaslata, hogy a fonyódi
ingatlant ne hirdessék meg többet értékesítésre. hanem maradjon az önkormányzat tulajdonában és
örizze meg a vagyonát, amely hosszú évek óta a város egyik ékköve is lehetne.
Izsó Gábor polgármester: Kár volt a plusz 83 millió forintot említeni, mert ez nem azt Jelenti,
hogy az önkormányzatnak ennyi pénze van, amit arra használ fel, amire csak akar. Ennek az
összegnek meg van a helye, év végéig felhasználásra kerül, mivel nem szabadon felhasználható
pénzről van szó. Az milliárd forintos tétel pedig állami támogatás, amit fejlesztésekre kapott az
önkormányzat. Ebben nincs benne a saját erő biztosításához szükséges összeg. Azért akarnak
néhány vagyontárgyat értékesíteni, hogy a fejlesztésekhez szükséges önerőt biztosítani tudják. A
város vagyonát növelik a pályázatból megvalósuló beruházások is.
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Az elmúlt időszakban már szavaztak llújításoktól. beruházásokról, amelyek megvalósításához
Összesen 40 vagy 50 millió forint saját erőre van szükség. Emellett hátra vall még néhány pályázat
közbeszerzése. amelyek nem 100 %-os állami tátnogatottságú pályázatok lesznek. Ha meg
szeretné valósítani a város azokat az elképzeléseket, amelyekre korábban már elég sokat költöttek
(tervezés. menedzsment költség. stb.), akkor a saját erőt elő kell teremteni. Az első meghirdetésre
valóban nem érkezett ajánlat, de ismét meghirdetésre kerül a fonyódi ingatlan, aminek az
értékesítéséből befolyt összeget olyan beruházásra fordítják. amely egyértelműen Békés város
fejlesztését szolgálja. Ilyen mértékű fejlesztések nem várhatók az Európai Uniótól a következő
ciklusban. ezért történelmi lehetőséget halasztanának el. ha egyetlen egy pályázatot is
kiengednének a kezükből. Sajnálja a fonyódi üdülőt. hisz saját maga is részt vett annak építésében
és sokat nyaraIt azon a helyen. Nagyon sokat rá kellene költeni ahhoz. hogy felújitsák. Az
ingatlant 2.500 Ft-ért tudták bérbe adni. A konyha leromlott. Komoly átalakításokat kellene
végezni az ingatlanban, ha meg akarják tartani. Ahhoz. hogy az üdülö piacképes legyen. legalább
20 millió forintért kellene felújítani. Ilyen áron már turista szállót lehet kivenni a Balaton
környékén. A befolyt összeget pályázati önerőként hasznosítanák és közvetlenül Békés város
vagyonát gyarapítanák belőle. Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten igyekszik az épületeit,
az utakat karbantartani. Nagyon sok utca és épület felújításra szorul, amiket szeretnének rendbe
tenni. Ha pályázati lehetőség nincs a főtéri épületek karbantartására, akkor azt saját erőből kell
megoldani. A lakosok 365 napból kb. 360-at a városban tartózkodnak és 5 napot esetleg a
Balatonnál.
További hozzászólás, kérdés, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra bocsátotta Ráez Attila
képviselő azon módosító javaslatát, amely szerint az önkormányzat ne értékesítse a fonyódi
üdülőt.

Szavazós
-

e/t)!!

megáUup[ioua, lio’ a .vzcn’czzcísnál jelenlévő képviselők száma: JOfő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkorniányzuta Kéyviseiő-testületé,zek
430/2018. (‘X 25.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon módosító javaslatot amely szerint a
Fonyód 9260 helyrajzi számú. természetben a 8642 Fonyód, Köztársaság u. 17. szám alatt
található ingatlanát ne értékesítése elutasítja.
-

-

l-latáridö:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta az l-es határozati javaslatot.

Swrazas előtt megállapítoua, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: i Ofő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Ön kornzán)’zata Képviselő-testületének

431/2018. (X. 25.) határozata
1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. (2)
bekezdése alapiún versenveztetés útján értékesíti a határozat 1. mellékletét képező
pályázati felhívás alapján. az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a Fonyód
9260 helyrajzi számú, természetben a 8642 Fonyód, Köztársaság u. 17. szám alatt található
i ngatl unt.
2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét a határozat I.
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
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a II-es határozati javaslatot.
Szm’u:ós elől! ‚;egállapííotio. hogi a s:cnazáv;zál /eleizléro kú‚iv/se/ők Azúnm: 1 Ofő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán i’zata Képviselő-testületének

432/2018. (X 25.) határozata
I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés 1819/30 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben 5630 Békés, Bodoki u. 56. szám alatt található ingatlan
megvásárlására kiírt pályázati felhívásra benyújtott mindkét pályázatot érvényesnek
nyilvánítja; ugyanakkor az előnyösebb ajánlatot tevő Pikó Imre (5630 Békés, Napsugár tér
6.) által benyújtott pályázatot nyilvánítja nyertesnek. az ingatlan az ő részére kerül
értékesitésre 7.751.000,- Ft vételár ellenében.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szükségesjognyi]atkozatok megkötésére és aláirására.

felhatalmazza

polgármesterét

a

I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárya:

Bérlakás értékesítése

Írásos L’lőtedesztés csatolva ajegyzőkőnyvhöz az Mötv. 52.

‘

(1) bekezdésJ, 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.
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Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: A lakásügyekkel foglalkozó bizottság megtárgyalta a
napirendi pontot, és Úgy döntött. hogy alapvető koncepcionális álláspontot kíván kidolgozni a
bérlakások értékesítésére vonatkozóan. A lakásrendeíetnek van egy melléklete, amely tartalmazza
az értékesítésre kijelölt ingatlanokat. Dr. Gosztolya Ferenc képviselő javaslatára ezt n mellékletet
a bizottság áttekinti majd. Szerencsés lenne, ha az önkormányzati lakások nem szétszórva
lennének a városban, hanem egy tömbben. Nemcsak eladott lakásokat az önkormányzat, hanem az
elmúlt időszakban jó helyen lévö lakásokat is vásárolt. Folyamatosan érkeznek kérések és mármár követelésnek nevezhető megkeresések. ugyanis a lakosság cgy része elvárja, hogy az
önkormányzat oldja meg a lakásproblémáit. Az önkormányzat nem tudja. de nem is akarja az
egész város lakásproblémáját megoldani. A lakásgazdálkodás sok energiáját felemészti a bizottság
taujainak. a képviselőknek és a hivatal dolgozóinak is. A bérlők 99 %-a rendesen eleget tesz
fizetési kötelezettségének. de elég sokat tett a ciklus elején azért. hogy ez igy legyen. Nem
feltétlenül kell csak a szociális bérlakásokra koncentrálni, hanem a cégek. intézmények felé
kellene nyitni és szakember elhelyezésére szolgáló lakásokat kellene biztosítani. Orül annak, hogy
a városban lévő intézmények lakásigényét is kiszolgálja az önkormányzat. hiszen az ilyen
bérlőkkel nincsenek fizetési problémák. nem lakják le az ingatlant. stb. Kiköltözött egy család az
önkormányzati ingatlanból, amit lelakva hagytak ott, így a BKSZ Kft-nek kell azt felújítania
jelentős összegért. Várja a képviselők véleményét a fenti témában.

Ráez Attila képviselő: A képviselői munka egyik legneuralgikusabb pontja volt a
lakásgazdálkodás kérdése. Amióta ezt a területet Mucsi András képviselő felügyeli, azóta a
képviselő-testületnek is kevesebb gondja van a lakásügyekkel. Jó kezekben van a lakásügy.
Megköszönt Mucsi András képviselőnek. hogy sok energiát fektetett a lakásügyek kezelésébe,
megoldásába.
izsó Gábor polgármester: A lakásügyekkel foglalkozó bizottság tagjai sokat dolgoznak, amit
megköszönt Mucsi András képviselőnek és a bizottság tagjainak is.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem volt, igy szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Smvuzús eláll ;wgóUapííoua. hoL’ u nnccósnólele;ilérá képriselők .v:ámcz: JOtő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyviseióttestüksrének
433/2018. (X 25.) határo;ata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéröl. valamint elidegenitésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII.
26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében értékesítésre kijelölt lakások közül az 5630
Békés, Kossuth u. 10/a. 1/6., hrsz: 5624/A/IS lakás vételárát az értékbecsléssel
megállapított forgalmi érték, valamint a Rendelet 47. (1) b) pontja alapján egyösszegű
fizetés esetén a vevőt megillető 25 % vételárengedmény levonásával 4125.000,- Ft.
összegben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert az adásvételi szerződés
előkészítésére. a szükséges jognyilatkozatok megtételére az önkormányzati lakások és
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helyiségek hérletéről. valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 46-47. *-aiban foglaltak alapján.
I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tár2va:

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat
benyújtása

Írásos elűteijesztés csatolva ajegyzőkönyi’Jiöz az Mötv.

52. 6 (1) bekezdés]) pontja

alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A támogatás összege 1,7 millió Forint körül van. A
pályázat lényege. hogy hajléktalanok nem tartózkodhatnak az utcán. így a családsegítő
szolgálatnak a hétvégi ügyeletet is meg kell szerveznie, amihez a személyi feltételeket biztosítani
kell.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt. igy szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Szcn’czzáv elől! ‚;zegál/crphoua, hogy
-

ci

sza’azásncW jelenlévő képvLvelők száma: 10/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnányzata Kéyviselóttestületének
434/2018. Z 25.) határozata

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. [lelyi
önkormányzatok támogatásai fejezet. 2. a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítö
támogatásai jogeim keret terhére 1.780.000,- Ft összegben a szociális alapellátási
feladatok, hajléktalan ellátásra jogcímre.
2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az Áht. 50. *-ában
foglaltaknak megfelel.
3) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, és a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
apirend táruva:

Interpellációk, bejelentések

Táitv: Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz
Izsó Gábor polgármester: Kérdése Mucsi András képviselöhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?
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Mucsi András képviselő: Az interpeliációjára adott választ elfogadja.
Tár2v: Ráez Attila képviselő interpe1Iációára adott válasz
Izsó Gábor polgármester: Kérdése Rácz Attila képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?
Rácz Attila képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadja, azonban Váczi Julianna
ügyvezető asszonnyal személyesen is fog egveztetni a kérdésben.
Izsó Gábor polgármester: Kérte. hogy akinek van interpellációja. az mondja cl.
Mucsi András képviselő: Négy témában kíván interpellálni, illetve az interpellációs válaszhoz
kiegészítést kíván tenni.
A Summás utcán vannak szelektív kukák, és nem tudja, milyen gyakran szokták elszállítani
azokból a szemetet, de a helyzet tarthatatlan. A lakossági hozzáállás sem megfelelő. A ruhákkal
való Fűtés kapcsán felmerült, hogy az egyik segíteni akar azzal, hogy használt ruhát oszt az arra
rászorulóknak. akik ezt arra használják. hogy fűtsenek vele. A szeméttel kapcsolatosan is ez a
helyzet: az egyik ember kiteszi a szemetet. hogy az szelektív kukába való. a másik ember meg
ugyanabba beleteszi a dögöt. A Summás utcáról megkeresték a lakók, akik elmondták, hogy a
szolgáltató ritkán szállítja cl a szemetet. Kérdése ezzel kapcsolatban: milyen gyakran hordja cl a
szolgáltató a szemetet erői a területröl? Kérte, oldják meg. hogy gyakrabban vigyék el a szemetet.
mert ott tarthatatlan a helyzet. Nem a szolgáttatót vádolja, hanem arra akart utalni, hogy a lakosság
hozzáállása sem megfelelő.
A Kopasz utca 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatban feltett kérdésére azt a választ kapta, hogy az
önkormányzat felszólította a tulajdonost (aki valamelyik bank). Ezzel kapcsolatban megjelent a
Békés Megyei Hírlapban is egy cikk. Elhiszi, hogy a bankot felszólították, de arra kér választ a
szakértötől, hogy mit tudnak kezdeni azokkal az ingatlanokkal. amelyekkel probléma van, de
nincs tulajdonosa, vagy valamelyik bankhoz tartozik? Ez nem egyedi probléma, mert az országban
több városban is van ilyen gond. A Kopasz utca 3. szám alatti ingatlannál már kerítés sincs és a
szomszédok megkeresték a Békés Megyei Kormányliivatalt, ahonnan kaptak egy levelet, amiben
az áll. hogy az ingatlan életveszélyes és a Kormányhivatal elrendeli vagy kezdeményezi annak a
lebontását. Ilyen esetben ki fogja lebontani az ingatlant és elszállítani a törmeléket? Ki fizeti
annak a költségeit? A Kormányhivatal beazonosítja, hogy ki az ingatlan tulajdonosa, de nem tudja,
hogy ilyen esetben mi az eljárási rend? Az önkormányzat mit tud tenni? Nincs kerítés, a
patkányok ellepik a szomszédokat, ráadásul mindenféle aszociális elemek bejárnak az ingatlanba,
miközben az az összeomlás szélén áll. Ha valami tragédia történik, vagy ha az ingatlan ráborul
egy autóra vagy járókelőre mivel az úttest szélén helyezkedik cl a ház
akkor az kinek a
Felelőssége lesz? A Kopasz utca 3. szám alatti ingatlan egy illegális szemétlerakó hely is, de az
önkormányzat nem tehet semmit, mivel magántulajdonban van a ház. Ezzel kapcsolatban
szakértői állásfoglalási kér, mert ezt a problémát meg kell oldani.
A harmadik interpellációja szintén illegális hulladék lerakással kapcsolatos: az Ady u. 6. szám
alatti tömbnél az egyik tulajdonos átalakítást végzett a saját tulajdonában lévö ingatlanban. és a
törmeléket nem szállittatta cl. hanem a tömb elött helyezte cl. A lakók jelezték ezt a problémát is.
Kérdése: ki szállíttatja el a törmeléket?
A negyedik interpellációja: a Kossuth u. 7. szám alatti ingatlanból jelezték felé, hogy a
szemétszállításhoz használt autó annyira tönkre tette a bejárót, hogy a saját autójukban kár
keletkezik. Elvárják, hogy legyen elvégezve a szolgáltatás, amiért fizetnek is, de a bejárót az
-

-
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önkormányzat autója tette tönkre a szemétszállítás alkalmával. Kérdése: ilyen esetben ki állítja
helyre a bejárót? Kérik a lakosok, hogy az önkormányzat oldja meg ezt a helyzetet. Szintén
önkormányzati probléma. hogy a Derűs I láz csapadékelvezetése Úgy van megoldva. hogy a
Kossuth u. 7. szám alatti társasház udvarára vezették be a csapadékvizet. ami miatt a garázsuk
rongálódik. Ezek a-e együttélés problémái, amelyeket meg kell oldani, bár nem gondolja azt, hogy
minden ügyben az önkormányzatnak kell helyt állnia. Olyan kérdéseket vetett fel, amelyekre a
lakosság megoldást vár.
Nem tudja, hogy a Kopasz u. 3. szám alatti ingatlan kapcsán kihez lehet fordulni a probléma
megodása érdekében?
Izsó Gábor polgármester: Az elmúlt években csökkenÉ az általános Felelősségvállalás az
emberekben, de nemcsak Békésen, hanem az egész országban. Nagyon sok ember nem érzi magát
felelősnek a kerítésén kívül esö területért. A közös tulajdon iránti Felelösségvállalás csökkent. Ez
ellen küzdeni kell. A tulajdonosi szemléletet erösíteni kell. hiszen a tulajdonos Felelösséggel
tartozik. A Kopasz utcai ügyben végig kell Járni a jogi utat, de mire annak vége lesz, eltelik 3 év.
Ez bonyolult és nehéz helyzet. Ha az önkormányzat elbontaná az ingatlant, az egyrészt pénzbe
kerülne. másrészt pedig meg sem teheti, mert az egy bank tulajdonában van.
Rácz Attila képviselő: A Jégverem utcából kereste meg két lakos, akik elmondták, hogy a 7. szám
elött csőtörés volt még a nyáron, de a helyreállítás azóta sem történt meg. A terület
balesetveszélyes. Kérte, hogy ezt a problémát oldja meg az önkormányzat.
Izsó Gábor polgármester: Az Alfóldvíz zrt-nél kell ezt jelezni, de utána néznek az ügynek. Az
interpellációkra a választ mindenki írásban megkapja majd.
További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselö-testület nyilvános ülését 16 óra 54
perckor befejezettnek nyilvánította, ás zárt ülést rendelt cl, arnelyröl külön jegyzőkönyv készül.
Kérte. hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre ajogszabál lehetőséget biztosít.
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