JEGYZŐKÖNYV
Készült

Békés

Képvisdóttestületéi,ek 2018. december 20. napján
kívüli mi yilván os üléséről

Város Onkorniányzut

mnegtartou soromi

A: ülés lwlye:

Városháza Nagvterme (Békés. Petőli u. 2)

.Jelen vonnak:

Izsó Gábor polgármester, Pásztor Szidónia, dr. Pálmai Tamás. Barkász Sándor.
Deákné Domonkos Julianna, Balázs László, Mucsi András. Koppné dr. Hajdú
Anikó. Rácz Attila. dr. Seres István képviselő.

Jímzolta,, volt távol: Dr. Gosztolya Ferenc képviselő.
Tan ácskozási joggal vett részt
Kálmán Tibor alpolgármester
Támok Lászlóné jegyző
Dr. Tanai Judit Jogász
Kovács Szilvia osztályvezető
Dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Váczi Julianna ügyvezető
Az ülés kezdésének időpontia:

15.42 h

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. A képviselő-testületi ülés megkezdése
előtt a dr. Iiepp Ferenc Altalános Iskola 5. d. osztályának karácsonyi műsorára került sor. A
gyerekeket Ráczné Erdei Krisztina tanár készítette Fel, akinek megköszönte a munkáját. A
gyerekeknek megköszönte a karácsonyi műsort. Közreműkődött a dr. [Iepp Ferenc Altalános
Iskola énekkara Szabóné Uhrmann Zsuzsanna vezetésével, akiknek szintén megköszönte a
fellépést. Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kívánt.
Tárv: Napirendi pontok elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. mivel I fö
képviselőből W Ií képviselő jelen van. Így a nyilvános ülést megnyitotta. Dr. Gosztolya Ferenc
képviselő előzetesen bejelentette távolmaradását. Soron kívüli testületi ülés van, így az eltelt
időszak eseményeiről írásban nem számolnak be. illetve azok a szokásos tájékoztatók sem
kerültek előterjesztésre. amelyek a rendes testületi ülésen tárgyalásra kerülnek.
A napirendi pontok elfogadása előtt elmondta. hogy egy városi delegáció utazott
Gyergyószentmiklósra a Szent Miklós Napokra. Kellemes vendéglátásban volt részük. Aláírták a
két város közötti testvérvárosi kapcsolat megerősítésére vonatkozó dokumentumot.
Gyergyószentmiklós és Békés között hivatalosan 25 évvel ezelőtt alakult ki a testvérvárosi
kapcsolat. Az ülésterembe behozott egy kicsi fát, amelyet Gyergyószentrniklósról kaptak a 25 éves
testvérvárosi kapcsolat emlékére. Ha eljön az ideje, elültetik a fát egy védett helyen, addig pedig
igyekeznek megóvni azt.

A napirendi pontok elfogadása következik. Javasolta, hogy a képviselő-testület vegye le
napirendjéről a 8. számú, „A Petőfl u. 22. ingatlan értékesítése” tárgyú előterjesztést, mivel
további értékbecslések beszerzése vált szükségessé a pénzügyi bizottság javaslata alapján. A
javaslatot szavazásra bocsátotta.
Szovozos eláll nzegállapíioua, lzo3’ cr szavazásnál /elenkvő képviselők szá,;za: lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselö-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Őnkormányzat Kép viselbtestületé,zek
511/2018. (‘XII. 20.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi napirendjéről a 8. számú..,A
Petőfl ii. 22. ingatlan értékesítése” tárgyú előteLjesztést, mivel további értékbeeslések
beszerzése vált szükségessé a pénzügyi bizottság javaslata alapján.

Izsó Gábor polgármester: További módosítás, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a
meghívóban szereplő napirendi pontokat az cl íogadott módosítással együtt.
Szwc,zás előn megállapítouu, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: JOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselóttestüktének
512/2018. (XII. 20.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 20. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta cl:
NAPIRENDI PONTOK:
Nyilvános

ülés:

I. A Békési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Müködési Szabályzatának módosítása
Elő;er/es:;ő: Izsó Gábor polgármester
2. 2019. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előleijesz/ő Izsó Gábor polgármester
3. Békés Város Helyi Esélycgenlőségi Prourarnjának felülvizsgálata
Előwrfeszíő: Izsó Gábor polgármester
4. Békés Város Önkormányzata és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás szociális
szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása
Előtei jesnő: Izsó Gábor polgármester
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5. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előter/esztő: Izsó Gábor polgármester
6. A Békési Református Egyházközség kérelme
Elő/űr lesz/ő: Izsó Gábor polgármester
7. Közvilágítás bővítése
Elő/űrjesztő: Izsó Gábor polgármester
S. Fonyód, Köztársaság u. 17. szám aatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Döntés a 2019. évi közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Költségvetési előirányzat átesoportosítások
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
I I. Településrendezési eszközök módosítása a Békési Református Egyházközség óvodájának
építéséhez
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Térfigyelő kamerák helyszíneinek kijelölése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Interpellációk, bejelentések
Zárt ülés:
I. Lakáscsere kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Napirend tánwa:

A Békési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Írásos előteijesztés csatolva a jegvzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

(1) bekezdésJ pontja

alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést megtárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi
és Szociális Bizottság, és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette. A Hivatalban bekövetkezett
személyi változások indokolják főképpen a módosítást.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapította. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: JOfő
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Ünkonnán yzat Képviselótestületének
513/2018. (XII. 20.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartúsról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 10.
(5) bekezdése alapján a Békési Polgármesteri Hivatal egységes
szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát 2019. év január hó 1. napján
történő hatálybalépéssel a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
-

-

I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Napirend tár2va:

2019. évi költségvetési koncepció elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz

űz

Mötv. 52.

(1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az eiőterjesztést mind a három bizottság megtárgvaha. és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a képviselö-testületnek. Még pontos számokat nem látnak a jövő
évi költségvetést illetöen, így most csak a tervezési irányelveket tudják elfogadni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt el az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazás elő/t megtUlapítoítci, hogy
-

ci

s:ai’azcisnál jekizlévő kcpviselők s:á;na: 10/ő.

Megállapította. hogy a képviselő-testület 0 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének
514/2018. (XII. 20.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési koncepciót
elfogadja.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő Testület felkéri a polgármesterét. hogy a 2019.
évi költségvetési rendeletet a szükséges egyeztetéseket követően, a vonatkozó
jogszabályok által meghatározott határidőket betartva terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva:

Békés Város Helyi Esélyegenlőségi Programjának felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Möt; 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést mind a három bizottság megtárgyalta. és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Egy nagyon értékes és tartalmas anyag
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került a testület elé. Az új programot 5 évente kell elfogadnia a képviselő-testületnek. A szükséges
egyeztetések megtörténtek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Igy szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Szcn’ozós elől! megáüopí(oi!o. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők számc,: lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnányzat KéyviseIótestü1etének
515/2018. (Xli. 20.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az öt évre szóló, 2019-2024. évre szóló Ilelyi Esélyegyenlőségi
Programot és Intézkedési Tervet a határozat I. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Napirend tár2va:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Békés Város Önkormányzata és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása

Írásos előteijesztés csatolva « jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

(‘1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és

Szociális Bizottság, és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Az Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa is elfogadta a koncepciót.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Felhívta a testület figyelmét a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatására. Nyugat-európában márjól működik ez a rendszer. azonban itthon
ez a szolgáltatás még gyerekcipőben jár. Kormányzati szinten a megfelelő finanszírozást nem
rendelték hozzá a szolgáltatáshoz. A szolgáltatás lényege, hogy beteg, idős emberek kapnának egy
karóra-szerű készüléket, ami vízálló. ütésálló. és ha rosszul vannak. megnyomnak egy gombot és
10 percen belül segítséget kapnak, mert a készülék jelez a diszpécser szolgálatnál. Erős politikai
lobbira van szükség ahhoz, hogy a szolgáltatáshoz szükséges finanszírozást a kormány biztosítsa.
Az idős, egyedül élő személyek számára ez nagyon jó lehetőség lenne arra, hiszen azonnal jelezni
tudják, ha nincsenek Jól.
Izsó Gábor polgármester: Bízik abban, hogy a technika is javulni fog és a havi bruttó 20 ezer
Forintot is megemelik majd. Az abcsony juttatás miatt nem sok szakember jelentkezik a feladatra.
Egy kísérleti programról lévén szó, bízik abban, hogy változtatások lesznek majd és népszerűbb
lesz ez a foglalkozást kiegészítö Forma.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt cl az előteijesztés elfogadásáról.
Szavazas elő/i megállapílotia, hagy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: iOfő
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Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkonnán i’zat Képviselő-testületének
516/2018. (Xli. 20.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás 2019-2024. évre készített Szociális Szolgáltutástervezési l(oncepciójának
•
•
•
•

gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi)
támogató szolgáltatás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
család- és gverrnekjóléti szolgálat

ellátásokra vonatkozó részét elfogadja.
I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva:

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyi’hőz

az

Mötv. 52.

(1) bekezdésJ püiítja

alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést megtárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi
és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette,
illetve elfogadásra javasolta.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt cl a rendelet-tervezet elfogadásáról.
Szít vuzzús e/őt? iiiegá//ujíIoI/íí, hogy ci .vzcii’uLóSiló/

-

/denlévő képvhvelők szánta: I O/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2018. (XII. 21.)
önkormá nyzati rendeIete
az önkormányzati vagyonrólés a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012. (\‘J.29.)
önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó I
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában ésMagvarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1)
bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében elján’a,Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (1]. 14.)
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önkormányzati rendelet 24.
(2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a kővetkezőket rendeli cl:
1. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének 1134. számú sora az alábbiak szerint módosul.
B
c
:tW,%t
D
Napla-‚‚.
.;:í
..‚
helyrajzi
Terulet
sorsza 1 elepules
Megnevezes
szam
(rnJ
.

-

• m
1134.
1678
Békés
6597/1
Kivett mocsár
1673
2. Az önkonnányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének 1135. számú sora törlésre kerül.
A
B
Napló.
..
sorsza Telepules

5*

D
.

Hdy-nqn
szam

:t

lerulet
(m2)

-

Mcgnevczes

.

E

1135.
6597/2
1679
Békés
Kivett út
15319
3. Az önkormányzati vagvonról és a vagyongazdáik-odás szabályozásáról szóló 21/2012. (Vi.
29.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének 77. Számú sora az alábbiak szerint módosul.
B
C
A
D
E
Naplo- Telepules
Ie1yrajzi
Megnevezes
Lrulet
1
sorszam1
szám
(m2)
1732: Békés
9t77. j
6597/3
Fábián utcai bölcsőde
4663
4. Az önkormányzati vagvonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete az alábbi 1221. sorai egészül ki.
A
B
C
J
D
E
Naplo- Telepules
Iklyrajn
MLgnL%Lzu
Twulet
sorszam
szam
1221.
Békés
6597/4
Kivett út
1353
-

r

I

—

$

5. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete az alábbi 327. és 328. sorokkal egészül ki.
C
D
E
Napló- Település
He1yiajzi
Megneezés
Terület
sorszám
szám
(m2)
327.
Békés
6597/5
Kivett beépitetlen terület
4049
Békés
328.
6597/6
Kivett beépitetlen terület
12596
A

B

—

—

—

—____________

-

6.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Izsó Gábor
polgármester

Támok Lásztóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. december 21 napján.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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Napirend tár2va:
Írásos

A Békési Református Egyházközség kérelme

eló’terjesztés csatolva a jegrzőhönyvhöz tiz Mötv. 52.

(1) bekezdés»

pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A képviselő-testület korábbi dőntésének
megfelelően óvoda építése céljából történő ingatlan értékesítésről van szó.
Muesi András képviselő, bizottsági elnök: Magyarország Kormánya és a Magyarországi
Református Egyház közötti megállapodás értelmében van lehetőség arra. hogy pénzeszköz
átadással a Békési Református Egyházközség egy új óvodát építsen. A jelenlegi 90 férőhelyes
Jantyik utcai óvoda kiváltásáról van szó. Így az új óvoda is 90 ferőhelyes lesz. A .Iantyik utcai
óvoda nagyon régi. és az épülettel kapcsolatban szerkezeti problémák vannak. A müernléki
épületek Felújítása elég bonyolult folyamaton keresztül lehetséges. Az ibránvi gyerekeket érintő
probléma megoldásra kerülne az Új óvoda építéséveL
Rácz Attila képviselő: Örül az Új óvoda építésének. Már az isjó lenne. ha az Új óvoda annyi évet
kibírna, mint a jelenlegi óvoda, amely több mint 100 éves. Orülnek annak is, hogy a Jantyik utca
terheltsége
amely a reggeli órákban volt tapasztalható és a akosok többször is jeleztek
megszünik. A Fábián híd melletti területen csak azok hajtanak majd be, akik. a gyermekeiket
viszik vagy hozzák. Ez a biztonságérzetet is növeli. További plusz érv az új óvoda mellett, hogy
egy vadonatúj, egészséges épületbe járhatnak a gyermekek. Az új óvoda építését a Fidesz frakció
is támogatja.
-

-

Izsó Gábor polgármester: A Református Egyház 400 millió forintot kapott az Új óvoda építésére.
Nem önkormányzati tulajdonú óvoda lesz. de mégis a városban élő gyermekek javát szolgálja
majd. Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás elő/l ;negállapuzoua. hotr
-

ci

szcivczzásnál jelenlévő képviselők száma: iOfő

Megállapitotta. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán I’zat Kép viselő-testületének
517/2018. (XII. 20.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy édékesiti a kizárólagos
tulajdonát képező 6597/5 helyrajzi számú, 4049 rn2 területnagyságú, kivett beépítetlen
terület besorolású ingatlant a Békési Református Egyházközösség (5630 Békés. Széchenyi
tér 21.) részére 10.000.000 Ft vételár megfizetése ellenében.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.
I latáridő:
Felelős:

felhatalmazza

polgármesterét

a

értelem szerint
Izsó Gábor polgánnester
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Napirend tárizva:

Közvilágítás bővítése

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Nagy öröm, hogy több helyen bővül a város
kőzvilágítúsa. A közterület-felügyelők folyamatosan, havonta-két havonta ellenőrzik a
közvilágítást a városban. Az első ilyen útjukon több mint 60 olyan lámpát ldeztek Fel, amely nem
világított, Az önkormányzat jelentette ezeket a DÉMÁSZ-nak, és kérte a helyreállítást. A
televízión keresztül felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy ha valahol nem működik a
közvilágítás. akkor azt jelezzék az önkormányzat felé a további intézkedés megtétele érdekében.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.
Szcnvzúv előti nwgállapííona. hogi’ ci .zcnccasncíl jelenk’ro kLpvL%e 16k száma: 1Ojő
-

Megállapította. hogy a képviseLi-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének
518/2018. rXIL 20.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat I. sz. melléklete szerinti,
közvilágítás bővítésére szóló szerződést és jegyzőkönyvet elfogadja. annak aláírására
felhatalmazza polgármesterét.
Határidő:
Felelős:

Napirend tár2va:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Fonyód Köztársaság u. 17. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos
döntés

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

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testűletnek. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat más
ingatlanokat tud értékesíteni, és a pályázatokhoz szükséges önerőt tudják más forrásból is
biztosítani, visszaléptek az eladási szándékuktól. és a hasznositással kapcsolatban majd több
alternatívát keresnek. A békési lakosok a következő évben is mehetnek nyaralni Fonyódra, aminek
mikéntjéről és hogyanjáról a békési polgármesteri hivatalban lehet érdeklödni. Tervben van az
épület korszerűsítése. és ha a bevételből futja, akkor fejlesziésre is sor kerül majd.
Az előteijesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslatról.
Szavazás elől! megállapílona. hogy ci snn’azásnál jeleidévő képviselők száma: IOfFL
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés

Város Önkormán pzat Képviselő-testületének
519/2018. (Xli. 20.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt. hogy a tulajdonában levő.
Fonyód, Köztársaság u. 17. szám alatti ingatlant a továbbiakban is maga üzemelteti.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
helyszíni szemle keretében gondoskodjon az ingatlan állapotának felméréséről. Ezt
követően a Képviselő-testület dönt a további feladatok meghatározásáról és az ezekhez
történő költségvetési forrás hozzárendeléséről.
I latáridö:
Felelős:
Napirend tárgya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Döntés a 2019. évi közfoglalkoztatásról

Írásos előterjesztés csatolva ajegrzőkönyvhöz

űz

Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselö-testületnek. A közmunka program folytatódik. bár csökkentett
létszámmal. Az idén is kb. fele annyi közmunkás van a városban, mint a tavalyi évben volt, és
sajnos jövőre még kevesebb lesz. Az önkormányzatnak munkásokat kell felvennie ahhoz. hogy
biztosítani tudja a városüzemeltetési feladatok ellátását. Erre a költségvetésben plusz forrást kell
biztosítani. A másik oldalon pedig örvendetes. hogy egyre kevesebb közmunkás van, mert ez azt
jelenti, hogy egyre több ember talál magának munkahelyet.
Niucsi András képviselő: Örvendetes dolog az, hogy a FIDESZ-KDNP azon szándéka, hogy
minél több ember helvezkedjen cl a munkaerő piacon, egyTe inkább megvalósul. Ennek
következménye, hogy folyamatosan csökken a kőzfoglalkoztatortak száma. Információi szerint a
képzett szakmunkásoknak Óriási a becsülete. Megyei önkormányzati képviselőként több
beszámolót is megkap. így például a munkaerő piaci helyzetröl. szakképzési helyzetről is. A
békésesabai fémipad vállalatok százas nagyságrendben keresnek munkatársakat és nem igen van
jelentkező. Az önkormányzati feladatokat valahogy el kell látni. ami problémát jelent.
Barkász Sándor képviselő: Azt tapasztalja, hogy mostanában türelmetlenek. azonnal kész
szakembereket akarnak látni. Korábban volt türe]mük a fiatalokat kinevelni. de ez a fázis hiányzik
akár az önkormányzatból, akár egy vállalkozásból is. Nincs meg a szükséges türelem a fiatalokkal
szemben. Igaz. hogy az első pár évben csetlenek-botlanak. de belőlük lesznek a szakemberek. A
multi cégek is csak a kész szakembereket szeretnék „ellopni” mástól, arra nem képesek, hogy
kineveljék a fiatalokat. A szakember gárdát ki kell nevelni: a fiatalok kilépnek az iskolapadból,
akiket fogadni kell gyakorlatra évközben és nyáron is, és Így kell felnevelni a szakember gárdát.
Ez hiányzik a mai magyar felfogásból. A szakember nem terem, mint a Fű. hanem ki kel! nevelni.
Nincs olyan, hogy légiósokat hoznak Erdélyből meg máshonnan. A saját fiataljaik okosak.
értelmesek és alkalmasak is. csak munkára kell őket nevelni. Ezt kell beépíteni az önkormányzati
és a vállalkozási felfogásba is.
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Izsó Gábor polgármester: Egyetért Barkász Sándor képviselővel, csak éppen kimaradt 20-30 év,
amikor is az iskolapadból kijövő fiatalok nem találtak munkát. Helyre kell tenni mindazt, amit a
rendszerváltás után a munkahelyek megszűnése okozott. Ehhez időre van szükség.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.
Szcn’c,zas előtt nwgáflupíiouu, ho,n’
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: JOfiL

Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatot hozta:

10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi

Béké Város Őizkormáiiyzat Kép viselő-testületének
520/2018. ‘XH. 20.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járási START programok
(mezőgazdaság. helyi sajátosságokra épülő kőzlbglalkoztatás, szociális jellegű program)
benyújtását jóváhagyja, azok megvalósítását hasznosnak tartja.
Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete vállalja. hogy a programok
végrehajtásához szükséges 612.582,- Ft önerőt a 2019. évi költségvetésben biztosítja.
valamint az esetlegesen felmerülő közbeszerzési eljárást lefolviatja.
Határidő:
Felelős:
Napirend tár2va:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Költségvetési elöirányzat átcsoportositások

Írásos előteijesztcks csatolva ajegvzőkönyvhöz az Möti 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati
javaslatok elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az előterjesztés két határozati javaslatot
tartalmaz. amelyekről a testület külön-külön szavaz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a l-es határozati javaslatról.

Szavazás előtt inegáUapííotta. hoki’ ci szuvazc’Lvnál jeleizlév képviselők szánta: JOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatot hozta:

10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi

Békés Város Önkornuin i’zata Kép viselő-testületének
52 1/2018. (Xli. 20.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett, személyi
jellegű kiadások K121 rovat. 011130 kormányzati funkció terhére 3.250.000 Ft, a
munkaadókat terhelő járulék előirányzat K2 rovat, 011130 kormányzati funkció terhére
633.750,- Ft átcsoportosításáról dönt a 1(512-03 Működési célú támogatás nyújtás egyéb
11

civil szervezetnek elnevezésű rovat, 84031 kormányzati hmkció javára 3.883.750,- Ft
összegben.
I latáridő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt cl a II-es határozati javaslatról.
S’wvazás e/áll mc’gáUapítol/a, hogy a szavccasmd jele;ilevo képviselők száma: 10/ő.
Megállapította, hogy a képviselö-testület
határozatot hozta:

10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi

Békés Város Önko rmán j’zat Képviselő-testületének
522/2018. (Xl!. 20.) határozata

L Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéröl szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez mükődési célú támogatást nyújt:
Békési Kézilabdázásérí Alapílvám’ (székhche.’ 5630 Békés, .Janivik u. 21-25. képriseh: Polgár
Zoltán kuratóriwni ehzök támogatására 2.400 000,— Ft

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

2.

—

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéröl szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez müködési célú támogatást nyújt:
C’saíádérí Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Malom n. 5. képviseli: Király Eszler
kiiralóriimzi elnuk, támogatására 683.750,- Fi.

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 mcgküldésével
az Onkormányzat minden
annak pótlásáig
elszámolnia. melynek elmaradása esetén
további támogatást felWggeszt. A támogatás jogszabálysértő. vagy nem rendeltetésszerü
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
—

—

3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
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Békési Kajak-Kenu Chib (székhelye: 5630 Békés, Tó/ra
elnök) támogatására 200.000, Ft.

zi.

36. képviseli: dr. Nagy Gyö;gv

-

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
az Onkormánvzat minden
annak pótlásáig
elszámolnia, melynek elmaradása esetén
további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő. vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
—

—

4. Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (‘székhelye: 1016 Budapest, illadár utca I 7. f.zt.74.
képviseli: ‚Jul os Józsefizé elnök,) támogatására 200.000,- Ft.
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról
azzal, hogy a tárnogatottnak 2019. január 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
az OnkonTiányzat minden
annak pótlásáig
elszámolnia. melynek elmaradása esetén
további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálvsértő. vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
—

—

5. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéröl szóló 4/20 15. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Békési Szabadidőv és Tömegspor/ Egyesület (‚székhelye: 5630 Békés, .Jantyik Mátyás
képviseli: Nagy Richárd elnök,.) támogatására 400.000,- Ft.

u.

21—25

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
az Önkormányzat minden
annak pótlásáig
elszámolnia. melynek elmaradása esetén
jogszabálvsértő.
vagy
nem rendeltetésszerű
felfüggeszt.
támogatás
A
további támogatást
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
—

—

I latáridő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va:

módosítása
eszközök
Településrendezési
Egyházközség óvodájának építéséhez

Írásos eló’teijes;tés csatolva a jegyzűkönyvhöz az M/ik.

52.

a

Békési

Református

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Ha azt szeretnék, hogy az óvoda az egyház által
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megvásárolt területre épüljön, akkor azt át kell minősíteni hivatalosan Is építési telekké. Ez
adminisztratív Feladat.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslatról.
Szcnuzns előtt n;egcWapííotíci. hogi’ ci szcivcÍzás!2cV je/elikvő képvLve/ők száma: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés J”iros Önkormányzat Kép viwlátasyületé,zek
523/2018. (‘XII. 20.) határozata

kívánja
a
módosítani
Képviselő-testülete
Önkormányzatának
1. Békés
Város
óvoda
Új
számára
Egyházközösség
Református
Békési
településrendezési eszközeit, hogy
építése lehetővé váljon.
2. A módosítás egyeztetési eljárását a 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. (1) a) pontja
szerinti teljes eljárás szerint kívánja lefolytatni.
lévő
folyamatban
a
Képviselő-testülete
Önkormányzatának
Város
3. Békés
partnerségi
eljárása
a
során
településrendezési eszközök módosításának Folyamatai és
egyeztetési eljárást A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép
érvénvesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Békés Város
Onkormánvzat Képviselő-testületének 8/2018. (111. 01.) önkormányzati rendelete alapján
folytatja le.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tártva;

Térfigyelő kamerák helyszíneinek kijelölése

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőköm’rhöz űz Mötr. 52.

(1) bekezdés]) pult/ja alapján.

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

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Mucsi Andrós képviselő. bizottsági elnök:Áz lenne a legbiztonságosabb. ha az egész város be
lenne kamerázva, de nyilván nem lehetséges. Mérhetetlenül szomorú számára, hogy a piacnál a
thhíd után a beton térelválasztók folyamatosan fel vannak borítva, vagy benne vannak a Körösben.
Vannak erős emberek. akik éjszaka ezeken gyakorlatoznak. de jó lenne. 1w magukba szállnának,
akik ezt teszik, mcd más emberek kedvét, örömét veszik el azzal, hogy a belvárost elcsÚfltják. Ha
kamerát szerelnek fel, annak lesz egy visszatadó ereje. Epül egy új játszótér, és szomorÚ, hogy
néhány ember miatt azt is be kell kamerázni.

Izsó Gábor polgármester: A közfegveiem állapotát illetően van min változtatni. Bízik abban,
hogy a térfigyelö kamerák kihelvezése visszatartó erő lesz majd. Békéscsabán elloptak egy bronz
kacsát. és a térligvelő kamerának köszönhetően néhány órán belül ellögták a rendörök a
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tolvajokat. Szomorú, hogy ilyen módszerekhez kell folyamodni, de a tért5gyelő kamerák
kihelyezése erősíti a biztonságérzetet.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Igy
szavazásra bocsátotta n határozati javaslatot.
Szavazás e/Ja negáUapiíwia, hog1’ a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: iOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város OnÁonnánvzat Képviselő-testületének
524/2018. XiL 20.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városi bünmegelőzési célú térligyelő
kamera rendszert az alábbi helyszínekkel bővíti:
Tánesies u-Móricz Zsigmond utcák kereszteződése
Soványhát utca létesítendő játszótérnél
Táncsics u. 31. gyalogátkelőhely
Tánesies-Pipaes utcák kereszteződése
Városi Piac
Fáy utcai jútszótér
Létesítendő Karaes Teréz utcai játszótér
Múzeum közi gyalogátkelő
Szarvasi űt városkapu
Csabai üt városkapu
[iatáridö:
Felelős:
Napirend tárva:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióten’ (ZIFFA) elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva ajegrzőhönvvhöz

az Mötv.

52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteilesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Á fák. a cserlvék aránya felmérésre került, és a
felújítás ütemezése látható tudományosan. Van egy. a Békés belvárosát megújító pályázat,
amelynek keretében ezen akcióten’ részbeni végrehajtására. új facsemeték vásárlására, több mint
20 millió forint áll rendelkezésre. A fák egy része elöregedett és szükséges a cseréjük.
Az előtetjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás eláil mnegállapítona, lzo’
-

ci

szavazásnal jelenlévő képviselők száma: I O/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 0 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormánj’zat Képviselő-testületének
525/2018. (XII. 20.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Békés
Város Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akciótervét jóváhagyja.
I latáridő:
Felelős:
Napirend tárgya:
TárEv:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Interpellációk, bejelentések

Pásztor Szidónia interpclláeiójára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Pásztor Szidónia képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Pásztor Szidónia képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Tárv:

Deákné Domonkos Julianna interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Deákné Domonkos Julianna képviselőhőz: az interpellációjára
adott választ elfogadja-e?
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az interpelláeiójára adott választ elfogadta.
Tárv:

Balázs László interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Balázs László képviselőhőz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?
Balázs László képviselö: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Táry:

Dr. Seres István képviselö interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése dr. Seres István képviselőhőz: az interpelláeiójára adott választ
elfogadja-e?
Dr. Seres István képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Izsó Gábor polgármester: Kérte. hogy akinek van bejelentése vagy’ interpellációja, azjelczze.
Rácz Attila képviselő: Gyergyószentmiklóssal 25 évvel ezelőtt alakult ki a testvérvárosi
kapcsolat, ami a két város részéről megerősítésre került. Erre tekintettel javasolta. hogy kőszönje
meg az önkormányzat egy levélben annak a két személynek, akik elindították ezt a kapcsolatot. Az
egyik személy Szabados Csaba. az akkori Művelődési [láz iuazuatója. a másik személy pedig a
Dübögő akkori vezetője. Ok jártak kint 25 évvel ezelőtt Gvergvószentmiklóson a testvérvárosi
kapcsolatot felvenni.
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Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a javaslatot. és igyekeznek megkeresni Szabados Csaba
elérhetöségét és az önkormányzat eleget tesz Rácz Attila képviselő kérésének.
Mucsi András képviselő: Korábban is íelvetette már azt a témát. amiben most is interpellálni
kívánt, mivel akkor azt a választ kapta. hogy kapacitás gondok miatt nem tudnak eleget tenni a
kérésének. Talán a téli. fagyos időben kisebb a közmunkások leterheltsége és megoldható. hogy
Ibrányban az utcanév táblák kihelyezésre kerüljenek 1,5 év után. Kérte. hogy amikor lesz
lehetőség minden utcára kerüljön kihelyezésre a névtábla. A közmunka program vezetője azt
mondta. hogy nem volt emberük. sem idejük arra. hogy minden utcára kihclyezzék az utcanév
táblákat. Disszonáns az, hogy a Kasza utcán, a Kispince utcán kitették a táblákat, de a Jámbor
utcán már nem. Egy napot rá kellene szánni és egy nap alatt ki tudnák helyezni ezeket a táblákat.
Ibrány az utolsó városrész, ahol még nincsenek kihelyezve az utcanév táblák, miközben 2017-re
már be volt tervezve.
Deákné Dornonkos Julianna képviselő: lntézménvvezetöként megköszönte az alapitványaik ez
évi támogatását. illetve a dr. Hepp Ferenc iskolának nyújtott egész éves segítséget. Az Iskola
knntartója. müködtetöje a Gyulai Tankerületi Központ. de továbbra is polgármester Úr az
intézményi tanács elnöke. Megköszönte. hogy az idei évben is a képviselők az iskolájuk mellett
álltak, segítették és az iskola erősítésén fáradoztak. Megköszönte a BKSZ Kit ügyvezetőjének,
Váczi Juliannának. a polgármesteri hivatal munkatársainak. külön pedig a Müszaki Osztályának a
sok segítséget, amelyet nyújtottak számukra. Mindenkinek boldog, békés karácsonyt kívánt az
intézmény és saját maga nevében is.
Izsó Gábor polgármester:
elmondottakat.

Megköszönte

Deákné

Domonkos

Julianna

képviselő

által

További interpelláció, bejelentés nem volt. Így a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 26
perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt cl, amelyről külön jegyzőkönyv készül.
Kérte. hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

K. m. f.

Izs’ Gabor
polgarmester

Tarnok Laszlone
jegyzo
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