JEGYZŐKÖNYV
Kbzük:

Békés Város Önkormányzat Kép viselő-testületének 2018. november 29.
megtűrtott soron következő i; vilvá,; os illéséről

napján

Az ülés 1w! re:

Városháza Nagvterme (Békés, Petőfi u. 2.)

‚Jelei; van,;ak:

Izsó Gábor polgármester. Pásztor Szidónia, dr. Pálmai Tamás. Barkász Sándor,
Deákné Domonkos Julianna. Balázs László, Mucsi András, Rácz Attila. dr.
Gosztolya Ferenc képviselő.

Izazolta,; volt távol: Dr. Seres István és Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő.
Ta,;ácsko;ási joggal vett részt:
Kálmán Tibor alpolgármester

Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Dr. Tanai Judit jogász
liolopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Sápi András osztályvezető-helyettes
Kovács Szilvia osztályvezető-helyettes
Váczi Julianna ügyvezető
Juhos Józsefné belső ellenőr
Az ülés kezdésé,,ek időpontja:

15.35 h

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Mielőtt a testületi ülést megkezdenék.
néhány olyan dologra térnének rá. amely kicsit ünnepélvesebbé teszi a kezdetei. Először egy képei
szeretnének leleplezni Kálmán Tibor alpolgánnesterel együtt. A kép a nagylerem hátuljában
letakarva található. A leleplezés után néhány mondatban ismerteti a képet.

A KÉP LELEPLEZÉSE
izsó Gábor polgármester: A képen Gróf Széchenyi István alakja lett megjelenítve. Barabás
Miklós alkotása ez a másolat. Azért szerették volna ebben a teremben elhelyezni a képet, mert
Gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar, minta magyar reformkor és a magyar fejlődésnek a
motorja nagyon sokat tett az országért. Gróf Széchenyi István a közélet szinte minden területén
nagyot alkotott, legyen az tudományos élet. kutatás, kultúra, gazdasági élet vagy a
gondolkodásmód kialakítása. Gróf Széchenyi István ennek áldozta fel azéletét. A nagyteremben
ahol jelenleg is tartózkodnak születnek a város sorsát érintő döntések. Ugy gondolták. hogy nem
árt időnként Széchenyi Istvánra tekinteni, elgondolkodni és erőt meríteni az ö példájábót.
Véleménye szerint a nagyteremben van a helye az ő képének, Kossuth Lajos képe mellett. A kép
egy másolat, amit a Nemzeti Múzeumból kérték kölcsön. Megköszönt a Békési Múzeum
igazgatójának, Turányi Ildikónak a közreműködését. Bízik abban, hogy ezzel a festménnyel együtt
a nagyterem még ünnepélyesebb lesz. A képet ajándékba kapta az önkormányzat.
A testületi ülés megkezdése előtt középiskolai ösztöndíj átadására kerül sor. Az önkormányzat 12
tanuló részére állapított meg ösztöndíjat. Felkérte Deákné Domonkos Julianna képviselöt. az
-

-

Oktatási. Kulturális ás Sport Bizottság elnökét, valamint Kálmán Tibor alpolgántesten, hogy
ünnepélyesen, a testületi ülés keretén belül, adják át a diákoknak az ösztöndijról szóló
dokumentumokat. Kérte a diákokat. hogy ha a nevüket hallják, jöjjenek előre átvenni a
dokumentumokat, majd a közös fotó elkészitése érdekében álljanak meg a két padsor közötti üres
helyen.
Deákné Domonkos Julianna képviselö. bizottsági elnök: Békés Város Önkormányzat Képviselő
testülete a 435/201 8. (X. 25.) számú határozatával az a’ábbi személyek számára állapitott meg
középiskolai ösztöndíjat a 2018/201 9-es tanévre:
Bimbó Levente
Bozsányi Jenni
Gábor Barabara, aki jelenleg Szegeden tartózkodik, Így az oklevelet a holnap nap folyamán
veszi át,
Hegyesi Orsolya,
Hidvégi Mária,
Kozma Kitti.
Megyeri Réka.
Pataki Sándor,
Sólyom Bernadett.
Tobai Zsolt,
Varga Laura Tímea és
Varga Mária. aki nincsjelen az átadáson.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Az ösztöndíjban részesülőknek egyenként gratulált. Kálmán Tibor alpolgármester pedig átadta a
támogatásról szóló dokumentumokat.
Izsó Gábor polgármester: A testületi ülés megkezdése előtt tájékoztatja a megjelenteket. hogy
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető 2018. november 30. napjáig dolgozik a békési
polgármesteri hivatalban. Az osztályvezető asszony több mint 7 évig dolgozott a hivatalban
különböző beosztásokban. Nagyon sokat segített a városnak, az önkormányzatnak. a polgármesteri
hivatalnak és munkatársainak, akik emberként és szakemberként is szerették. Megköszönte az
osztályvezető asszony munkáját és kívánta, hogy az Új munkahelyén érezze jól magát. Sok sikert
kívánt Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőnek egy csokor virág kíséretében. A jövőben az
osztályvezetői feladatokat Kovács Szilvia veszi át, aki az elmúlt időszakban osztályvezető
helyettesi feladatokat látott el. Gratulált ésjó munkát kívánt Kovács Szilviának is.
Megállapította. hogy a képviselő-testület határozatképes. mivel a megválasztott 11 fő képviselöböl
9 lé jelen van. Dr. Seres István és Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő előre bejelentette
távol maradását.
Tárv: Napirendi pontok elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület vegye le napirendjéröl a nyilvános
ülés 21. napirendi pontját. a .2019. évi szWidei gyermekétkeztetési szolgáltatási szerződés
megkötése” tárgyú előterjesztést. Annak tárgyalására majd 2019. februárjában kerül sor.
Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint az előterjesztést a képviselő-testület leveszi
napirendjéről.
Szm’azó,v előü nwgállcipí/oI/ci. hogy ci szcn’azásnól /elenlévő kéj,viselők száma: 9/ő
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Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Onkormány;ata Kép viselő-testületének
450/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános ülés 21. napirendi pontját. a
„2019. évi szünidei gverrnekétkeztetési szolgáltatási szerződés megkötése tárgyú
előterjesztést leveszi napirendről. Annak tárgyalására majd 2019. februárjában kerül sor.
Felelős:
I Iatáridö:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogy az SZMSZ 10. -a alapján sürgősségi inditvánnyal
vegye fel a képviselő-testület napirendre a Z!3-as jelzésű, .‚ROHU-14 közbeszerzési eljárás
megindítása” tárgyú előteijesztést. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés napirendre vételéről
szóló javaslatot.
-

-

Szavazás elő/i megállapíioila, Iio a sZcfl’UZásflál jeleilévő képviselők száma: 9fYL
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45 1/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ 10. *-a alapján
sürgősségi
indítvánnyal
felveszi napirendre a Zt’3-as jelzésű. ‚.ROHU-14 közbeszerzési eljárás
megindítása tárgyú elöterjesztést.
—

—

Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a Z/3. jelzéssel napirendre vett elöterjesztést zárt ülésen
tárgyalja meg a képviselő-testület. Szavazásra bocsátotta ajavaslatot.
Szavazás elől; mnegállapítotia, Izom cm szavazásnál /clenlévő képviselők száma: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
452/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Z/3-as jelzéssel felvett,,ROHU-l4
kőzbeszerzési eljárás megindítása’ tárgyú előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
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Izsó Gábor polgármester: További módosító javaslat nem volt, íuy szavazásra bocsátotta az
elfogadott módosítással együtt a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Szavazás cUSI! megállapiioua, hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képi’Lelők szch;ia 9/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyvise/ő—testiiletének
453/2018. (XL 29.) Iwtározata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 29. napján tartott soron
következő ülésének napirendi pontjait az elfogadott módosításokkal együtt az alábbiak szerint
Fogadta cl:
—

—

NAPIRENDI PONTOK:
KÖZMEGHALLGATÁS
Nyilvános ülés:
I. Tájékoztató a
értekezletekről
Előíwjesztő:

Képviselő-testület

két

ülése

között

történt

Fontosabb

eseményekről,

Izsó Gábor polgármester

2. Tájékoztató az előző testületi üléseken elhangzott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Előie,’je.ctő:
Izsó Gábor polgármester
3. TájékozLtó a fontosabb jogszabályi változásokról
ElőterJesztő:
Izsó Gábor polgármester
4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Izsó Gábor polgármester
ElőterJesztő:
5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
ElőterJesztő:
Izsó Gábor polgármester
6. Beszámoló az ügyeleti munkáról, orvosi ügyeleti feladatok el]átására feladat-átadási/átvállalási
szerződés megkötése
Izsó Gábor polgármester
ElőterJesztő:
7. Szakorvosi rendelések szünetelése
ElőterJesztő:
Izsó Gábor polgármester
8. Békés Város Önkormányzata 2W9. évi belső ellenörzési tervének elfogadása
Izsó Gábor polgármester
ElőterJesztő:
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9.

Beszámoló Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2018. Ill. negyedéves
költségvetésének teljesítéséröl. az Onkormúnvzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (11.
01.) rendeletének módosítása
Izsó Gábor polgármester
Előterjesztő:

10. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntanó Társulás 2018. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teijesítéséröl
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester

11. 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szó]ó rendelet megalkotása
Izsó Gábor polgármester
Elöteresztő:
12. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
13. Az önkormányzati lakások és helviségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
14. A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról. valamint a köztisztviselőket megillető egyes
juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
IS. A 2019. évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
16. A 2019. évi piaci díjtételek meghatározása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
17. Költségvetési elöirányzat átcsoportosítások
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
18. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve
Izsó Gábor polgármester
Előterjesztő:
19. Beszámoló az Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
20. Köztemetés ellátására vállalkozási szerződés kötése
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
21. Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet kérelme
Izsó Gábor polgármester
Előterjesztő:

22. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. kérelme a Békés, Csabai u. 81. szám alatti ingatlan
bérbevételére
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
5

23. Ingatlan értékesítéséről döntés
Izsó Gábor polgármester
Előterjesztő:
24. Ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
25. Utak aszfaltozásúnak sorrendje
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
26. Békés. Karacs T. u. 7. alatti ingatlan társasház Alapító Okiratának elfogadása
2151cr jeszlő:
Izsó Gábor polgármester
27. Településrendezési eszközök módosítása Táncsies u. 5. (4523 hrsz.) alatti ingatlan övezeti
besorolásának módosítása
Izsó Gábor polgármester
ElőterJesztő:
28. Interpellációk, bejelentések
Zárt ülés:

I. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Izsó Gábor polgármester
Előtcrjes:íő:
2. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előteresztő:
Izsó Gábor polgármester
3. ROHU-M közbeszerzési eljárás megindítása
Izsó Gábor polgármester
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester: Midőn a napirendi pontok tárgyalása megkezdődne. közmeghallgatásra
kerül sor. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és a Képviselő-testület SZMSZ
e alapján a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart.
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselöi a helyi közügyeket érintő
kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Köszöntötte a lakosság részéről megjelent érdeklődőt. és
megkérdezte, hogy kíván-e szót kérni?
Seller Lászlóné lakos: Születésétől fogva Békésen él. Egy javaslattal szeretne élni, ami több éve
megfogalmazódott benne, de nem Igazán volt alkalma elmondani, és nem is figyelte, hogy milyen
lehetőségei lennének erre. Kérdése aktualitását az adja, hogy hamarosan, február-március körül
sportbál lesz ismét a városban. A sportbál széles réteget érintő önkormányzati és sportszervezeti
rendezvény. Véleménye szerint sokakat érdekelne, hogy a sportbálnak mennyi a bevétele, abból
mivel mindenki a sportszervezeteknek ajánlja Fel a belépöjének az árát milyen arányban jut a
különböző sportszervezeteknek. Javasolta, hogy ez legyen nyilvános és a lakosok is tudjanak
arról, hogy a sportbál bevétele, kiadása hogyan alakult és melyik szervezet mekkora összegű
támogatásban részesült. Elsősorban a saját nevében beszél. mivel ő jelent meg. de tudja, hogy ezek
a kérdések sokakat érdekelnek.

—

—

Kálmán Tibor alpolgármester: Az elmúlt években a belépőjegyeken lehetett feltüntetni annak a
sportszervezetnek a nevét. amelyiket támogatni szeretné az adott személy a belépő
6

megvásárlására. A sportbálat követően megtörténik az elszámolás a szolgáltatók felé, majd a
fennmaradó összeget a belépőjegyeken szereplő sportszervezetek arányában osztják cl. A
támogatást mindegyik sportegyesület vezetője személyesen veszi át. Nem tudja megmondani,
hogy melyik sportszervezet konkrétan mennyi összegű támogatásban részesült. de írásban
prezentálni tudja a későbbiekben. 2019-ben február 9-én, a korábbi évekhez hasonló
elképzelésekkel lesz a sportbál megtartva. Biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a spodbálon.
Tavaly és tavaly előtt isa város legnagyobb létszámú bálja volt. és bízik benne, hogy a jövő évben
is így lesz majd.
Seller Lászlóné lakos: A sportbál és a sportszervezeteknek való gyűjtés menetével, hogyanjával
tisztában van, hiszen évről évre részt vesz a sportbálon. Nem erre kíváncsi, Csupán szeretett volna
tájékoztatást adni arról, hogy sokakat érdekel az a kérdés hogy a sportbál bevételéből
összességében hogyan alakul egy-egy szervezet támogatása. Véleménye szerint ezt a
BékésMátrixon nyilvánossá kellene tenni a sporibálat követően.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a javaslatot, és a kérésnek eleget tesznek majd. Több
lakosa közmeghallgatáson nem jelent meg, Így a képviselő-testület megkezdi munkáját.
Napirend tár2va:

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

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz

űz

M/itt’. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Személyesen is megköszönte Fiolopné dr. Sztrein
Beáta osztályvezető munkáját, hiszen az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság keretében jó volt az együttműködés közöttük. Az osztályvezető személyében egy
rendkívül kreatív, értékes munkatárs távozik a hivatalból. Békés város története, az „Udvözlet
Békésről”, és az „lzig-vérig Békés” című könyvek készítése folytatása folyamatban van.
Reményei szerint hamarosan a békési lakosok is megvásárolhatják.
Balázs László képviselő, bizottsági elnök: Békés Város Díszpolgárát, Gyergyószentmiklós volt
polgármesterét a napokban a Magyar Polgári Párt elnökévé választották meg. Saját maga és a
testület nevében is gratulált a gyergyószentmiklósi volt polgármesternek, munkájához pedig jó
egészséget kívánt.
Izsó Gábor polgármester: Maga is gratulált Mezei Jánosnak mind a maga, mind pedig a város
nevében. A köszöntést hamarosan személyesen is át tudja majd adni.
Rácz Attila képviselő: Nagy örömére szolgál, hogy a két legnagyobb magyar honfitársuk retrója
elhelyezésre került a testületi ülés helyszínéül szolgáló díszteremben. 2014-ben, a választások
előtt említette. hogy az itt jelenlévőknek Figyelembe kellene venniük azt, hogy a választások során
is olyan magatartást tanúsítsanak, amely ezt a termet megilleti. Az öröme még jobban
kiteljesedett, hiszen a két nagy magyar honfitársuk szelleme ezek után itt őrködik ebben a
teremben. Bízik abban, hogy a jövőben, a következö évben, amely fontos választásokat hoz, az ő
szellemükben tudnak majd tevékenykedni, és méltóak lesznek hozzájuk.
A két ülés közötti eseményhez kötődően elmondta, hogy a közösségi oldalon megkérdezte az
ismerőseit, Békés város lakosait a fonyódi nyaraló eladásával kapcsolatban. Megköszönte
azoknak, akik írásban is vissza mertek jelezni. Sajnos van egy negatív tapasztalata, hiszen sokan
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egzisztenciális okokra hivatkozva nem merik még 2018-ban sem írásban kifejteni a helyeslésüket
ebben a témában. Sokan személyesen keresték meg és mondták cl neki, hogy mélységesen fel
vannak háborodva azon, hogy az önkormányzat vagyonvesztése látható azáltal, ha a fonyódi
nyaraló eladásra kerül.
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető személyében egy szigorúan őrködő, az önkormányzat
Forrásait messze menően szem előtt tartó kollégát veszítenek cl. Bízik abban, hogy az Új
feladatában hasonlóképpen tud majd helyt állni, bár nem beszéltek arról. hogy az osztályvezető
asszony hol, milyen beosztásban dolgozik majd december 1-jétől. Megköszönte az eddig elvégzett
munkáját.
Izsó Gábor polgármester: Az osztályvezető asszony kérte, hogy ne beszéljenek arról, hogy hol,
milyen beosztásban dolgozik majd.
Ami a balatoni nyaralót illeti a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy Rácz Attila képviselő
által a közösségi oldalon közzé tett videóban nagyon egyoldalúan lett beállitva a téma. Mindenki
tudja, hogy Békés városa közel 4 milliárd Forint értékű pályázatot nyert cl, ami sajnos a 2 éves
csúszások miatt ami nem az önkormányzat hibája már nem jelent 100 %-os fedezetet, ezért
saját erővel kell kiegészíteni ahhoz, hogy a város vagyona ne csökkenjen. Nem vagyonvesztésről
lett volna szó a nyaraló eladása kapcsán, hanem az eladásból befolyt összeg más hasznos célra
történő használatáról. Időközben Úgy alakult, hogy az önkormányzat cl tud adni két másik
ingatlant, aminek a bevétele nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy az összes púlyázatuk saját
erejét biztosítsa. A pályázat elkészítésekor a saját erő nulla Forint volt, azonban időközben annyit
emelkedtek az építő anyagok és a kivitelezések árai, hogy az önkormányzatnak ki kell egészítenie.
Rácz Attila képviselő tájékoztatása nem volt egészen korrekt, érzelmi húrokat pengetett meg, ami
egyébként fontos, de csak az egyik oldalt jelenti. Nem tudja, kinek szólt az, hogy nem mernek
megnyilvánulni Békésen, miközben a városban még senkit nem ért hátrány amiatt, mert bátran
kimondta a véleményét, legalábbis nem tud ilyenről sem az önkormányzat, sem pedig bármelyik
képviselő részéről. Ezt már a választási kampány egy részének tekinti, amelyről Rácz Attila
képviselő épp az előbb mondta cl, hogy nem kellene ide behozni. Nem hiszi, hogy ha bárkinek
véleménye van, nem hallgatnák meg. Mindenki elmondhatja nyugodtan a véleményét, senki nem
szenved emiatt hátrányt, senki nem veszítette cl ilyesmi miatt a munkahelyét, illetve senkit nem
ért negatív sérelem ilyesmi miatt. Ha mégis van ilyen, akkor arra kéri a lakosokat, mondják cl
Rácz Attila képviselő úrnak ha már neki nem merik elmondani
aki majd elmondja neki, ő
pedig utána jár az ilyen történeteknek. Megköszönte Rácz Attila képviselőnek, hogy felhívta a
fgyeImét erre, mert ez nagyon fontos és súlyos kérdés, bár véleménye szerint ez egy álprobléma.
-

-

-

-‚

Barkász Sándor képviselő: Gróf Széchenyi István képének elhelyezése nagy örömére szolgál,
habár Kossuth Lajos és Széchenyi István életük vége felé nem igazán szerették egymást. Az is
igaz, hogy Széchenyi István képéhez kötődik inkább lelkileg, mert az, amit ő az országért tett
egyedi és példaértékű. Rengeteg technikai dolgot hozott létre, amivel hatékonyabbá és élhetőbbé
tette az életet, Felszámolta az elmaradottságot. Nagyon sok időt töltött külföldön Széchenyi István,
az ottani tapasztalatait felhasználta, és amit csak lehetett adoptált Magyarországra. O maga
Kossuth Lajost politikai bajkeverőnek tartja, aki miatt Széchenyi István idegösszeroppanást
kapott, bár nem lett öngyilkos, de sajnálatos módon megölték. Széchenyi Istvánt tartja a
legnagyobb magyarnak, ahogyan Kossuth Lajos annak idején nevezte is. Kossuth Lajos képe
régóta a nagyteremben található, nem is kezdeményezi, hogy vegyék le. Orül annak, hogy
Széchenyi István képe is felkerült a nagyterem falára, mert sokkal nagyobb magyar volt, mint
Kossuth Lajos.
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Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Örömmel látja, hogy a báli szezon

beindult, ahogyan polgármester Úr is a szombati liepp bálon pohárköszöntőjében említette is.
Gratulált a református iskolának a nagy sikerű bálhoz, amelyen ugyan nem tudott részt venni, de a
képeket megnézte. Az elmúlt héten a dr. Hepp Ferenc iskolában volt jótékonysági bál, amelyet
megtisztelt jelenlétével Hepp Judit és Hepp Klára is. Megköszönte a polgármesternek,
alpolgármestereknek és képviselőknek is, hogy megjelentek a jótékonysági bálon. Megköszönte
továbbá Békés város lakosságának, vállalkozóinak is a támogatást, amelyet a diákokra és a Hepp
iskola rendezvényeire, szépítésére használnak majd fel.
Mucsi András képviselö, bizottsági elnök: Három dologra kíván reagálni: Kossuth Lajosnak és
Széchenyi Istvánnak is megvan a maga történelmi érderne. Tény, hogy Békés a dualizmus
időszakában függetlenségi párti volt. Irányi Dániel is Kossuth szellemiségében tevékenykedett.
Két alapállás van: vannak a 48-asok, akik együttmüködnek a reálpolitikában, mint például
Széchenyi, és vannak a 49-esek, akik inkább vállalták volna a szakítást, mint például Kossuth és
az ő követői. Az is igaz, hogy Széchenyi István volt az, aki nem csak beszélt a dolgokról, hanem
sokat is tett az országért. Az ő tevékenysége lefölözhetetlen, és nem véletlenül ő legnagyobb
magyar.
Rácz Attila képviselő által említett közösségi médiával kapcsolatban véleménye: az, hogy
megkérdeznek embereket a közösségi médián keresztül, rendben van. Egy dolog nem tetszik neki,
az pedig nem más, mint az alpári hangnem, amit bizonyos emberek megengednek maguknak
köztiszteletben álló emberekkel szemben álprofllok mögé rejtőzve. Maga is megkérdezte a
lakosokat a közösségi médián keresztül az egészségüggyel kapcsolatban. Közzé tett egy felhívást,
és például a rendelőintézet szakorvosi ellátottságával kapcsolatban kérte, hogy privátban írják meg
a véleményüket az emberek. Ezt követően megkereste Erdélyi lmola igazgatót, és tájékoztatta
arról, hogy milyen visszajelzések érkeztek hozzá. Ha bármelyik politikus felvállalja, hogy a
közösségi médián keresztül kér véleményt, akkor azt moderálni kell, és jelezni kell a hozzászólók
Felé, hogy megfelelő hangnemben reagáljanak.
Vagyonvesztés: a vagyonvesztés és a vagyongyarapodás folyamatos. Az előző ülésen is döntöttek
egy gép értékesítéséről, hiszen ezek az eszközök is Folyamatosan veszítik el az értéküket.
Ugyanígy az ingatlanoknál is fellelhető az amortizáció. Ha eladnak egy ingatlant és annak az árát
egy olyan fejlesztésre használják fel. amitől a város vagyona nő, az jó dolog. Atgondolták a
fonyódi ingatlan eladását, és megfelelő testületi döntést hoznak majd.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra

bocsátotta a tájékoztatás tudomásulvételére vonatkozó javaslatot.
Szavczzas elől! inegéllupulolki, hogy a snn’azésnél jelenlévő képviselők száma: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
454/2018. (XL 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt eseményekről, értekezletekről” tárgyú előteijesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint
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Napirend tár2va:

Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előteijeszlés csatolva ajegyzőköm’vhöz az AÍötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Igy szavazásra bocsátotta a
tájékoztatás tudornásulvételére vonatkozó javaslatot.
Szcn’azás e/o/l iiiegó/hipiiwía, hogy a s:c,vcasmW jelenlévő képviselők sz6nzci: 9fő.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
455/20 18. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató az előző testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrchajtásáról’ tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Határidő:
Napirend tárva:

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönrvhöz űz AÍötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgánTiester: Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, igy szavazásra bocsátotta a
tájékoztatás tudomásulvételére vonatkozó javaslatot.
Szcn’c,zcv elől; inegállapílolki, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők vzén,a: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
456/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató Békés Város Képviselőtestületének a fontosabb jogszabályi változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Izsó Gábor polgármester
Felelős:
értelem szerint
ilatáridő:

Napirend tárva:

Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos eló’te;jesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. ‚W (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a
tájékoztatás tudomásulvételére vonatkozó javaslatot.
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Szavazás előtt nwgál/ap íz oucz, Io’ a szavazásnál /elenlévő képviselők száma: 9fő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
45 7/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ‚tájékoztató
felhasználásárór tárgyú előterjesztésben léglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
I latáridő:

Napirend táruva:

a

civil

tartalék

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

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv.

52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta a
tájékoztatás tudomásulvételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás elől; nzegáUapíioíía, ho’ a szavazásnál jelen/dió képvtselők szánza: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
458/2018. rXL 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskőrben hozott döntéseirőr tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
latáridő:
Napirend tárgya:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Beszámoló az ügyeleti munkáról, orvosi ügyeleti feladatok ellátására
feladatátadási!átvállalási szerződés megkötése

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

%‘

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Kovács Ferenc ügyvezető részt vett a Pénzügyi Bizottság, illetve az
Ugyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi ás Szociális Bizottság ülésén is, ahol megtárgyalták az
előterjesztést. Az Ugyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak minősítette azzal,
hogy a képviselő-testület az önkormányzati támogatás összegét 56,- Ft/lakos!hó összegben
határozza meg. Ez közel 20 forintos emelést jelent a korábbi évekhez képest. A határozati javaslat
kiegészítésre került egy 6. ponttal, amely Írásban kiküldésre került minden képviselő részére.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Békés város. valamint Murony és Tarhos községekről S
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ezres forgalom van, azonban nagyon megdöbbentő Számára. hogy 1200 olyan személy érkezett az
ügyeletre. akik területen kívül laknak. Sokan nem mennek hc a békéscsabai sürgösségire. mert
híre ment annak, hogy Békéseti ellátják az ügveleten a betegeket ingyenesen. Ezzel csak az a gond
hogy a nem csatlakozott területekről is igénybe veszik az ügyeleti ellátást. miközben a településük
nem tizet semmit ezért a szolgáltatásért Békés önkormányzatának. Tekintettel ura, hogy a
testületi ülést közvetíti a helyi televízió is. felhívta a lakosság figyelmét és kérte a megértését,
együttműködését abban. hogy csak akkor vegyék igénybe az ügyeleti ellátást, ha súlyos
egészségügyi helyzetbe kerültek. Kérte. hogy náthúval. hőemelkedéssel senki ne menjen az
ügyeletre. mert azzal leterhelik az orvost. és az is elképzelhető. hogy olyan súlyos betegektől
veszik cl az időt. a lehetőséget, akihez az ügyelő orvosnak ki kellene mennie.
Az anyagból is kiderül. hogy az ügyeletet ellátó orvosok szerint sok esetben indokolatlanul veszik
igénybe az ügyeletet. Kérte a lakosokat, hogy otthon rendezzenek be úgy nevezett házipatikát.
ahol van líjdalonwsillapító. lázcsillapitó. stb. Az ügyeleti ellátás nem a nátha és hőemelkedés
kezelésére lett létrehozva. Az ellátást biztosító cég vezetőjével beszélve. illetve az anyagot is
áttanulmányozva, azt látja, hogy Békésen kimagasló az ügyeletre járók száma. Sokan azt
csinálják, hogy amikor sokan vannak a háziorvosuknál, akkor nem várják meg a rendelést, hanem
majd elmennek az ügyeletre gyógyszert felíratni. Ez Felelőtlen hozzáállás. A városban nagyon jó
rendelőintézet van. jó háziorvosok, szakorvosok vannak. Az lenne a kérés és a kívánatos, hogy a
lakosság rendelési időben vegye igénybe a háziorvosi, illetve szakorvosi rendelést és ne feltétlenül
az ügyeletet keresse fel.
Karácsony első napján nagyon súlyos helyzetbe került egészségileg, és felkereste az ügyeletet,
ahol precíz,jó ellátásban részesítették. Színvonalas ügyelet működik Békésen, negatív visszajelzés
még nem érkezett hozzá, bár kíváncsi a lakosság véleményére is ezzel kapcsolatban.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte Mucsi András képviselő által elmondottakat. hiszen
lényegében megfogalmazott mindent, amit saját maga is szeretett volna elmondani. Osszefoglalta
a lényeget. A békési ügyelet a megye egyik legjobb ügyelete, az ellátás precíz, semmilyen kritika
nem érkezett hozzá sem az ügyeleti ellátással kapcsolatban. Lakosságarányosan kb. kétszer
annyian járnak Békésen az ügyeletre, mint más településen. A 20 forintos emelkedés a
megnövekedett munkának is szól, ami azt Jelenti, hogy a város adójából plusz 4-6 millió forintot
az ügyeleti ellátásra kell fordítani. Ebben benne van a bérek emelkedése is. Lehet, hogy kapnának
olcsóbb ügyeletet is, de annak a színvonala nem lenne ilyen Jó. mint a meglévőnek. Kérte a
lakosságot, csak akkor keressék Fel az ügyeletet, ha súlyos, életveszélyes helyzetbe kerültek,
ellenkező esetben a orvosok elmennek olyan helyre ügyelni. ahol nincs ennyi munka. Az is igaz,
ha valaki kihívja az orvost kevésbé súlyos eset miatt. akkor elveheti a lehetöséget olyan súlyos
esettől, ami katasztrófához vezethet. Ezt csak azért mondta el, hogy nyomtatékosítsa a
lakosságban a megfelelő hozzáállást. Megköszönte az ügveleti ellátásban dolgozók munkáját.
hiszen elképzelhető. hogy azért járnak olyan sokan oda. mert nagvon jól ellátják a feladatukat.
További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
Szavazás elől! ;negáUapüoi!a, hogy a szavazasnál jelenlcvo képviselők száma: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkornzánvzata Képviselő-testületének
459/2018. (XL 29.) határozata
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló az
ügyeleti munkáról” című előterjesztést, és a beszámolót az előterjesztés 1. melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
2. Békés Város Onkormánvzata Képviselő-testülete az orvosi ügyelet feladatának ellátására
2019. január hó 1. napjától 2019. december hó 3 napjáig terjedő időtartamra feladatellátási szerződést köt az ALFÖLD AMBULANCE KFT.-vel (székhely: 5665
Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.).
3. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati támogatás összegét
56,- forint/lakos/hó, azaz ötvenhat forint/lakos/hó összegben állapítja meg.
4. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ALFOLD
AMBULANCE KEL közvetlenül kössön szerződést a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő területileg illetékes hivatalával annak érdekében, hogy a cég közvetlenül kapja
meg a finanszírozást.
5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. illetve a határozat 2. mellékletét képező feladat
átadúsi/átvállalási és a határozat 3. melléletét képezö használati szerződést aláída.
6. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy vizsgálja
meg annak a lehetőségét. hogyan lehet gazdaságilag megszilárdítani az orvosi ügveleti
rendszert, akár kistérségi közös űgyeleti rendszer kialakításával. A szükséges tárgyalások
lefolytatása után a 2020-as évre vonatkozó elképzeléseket a jövő év szeptemberéig
terjessze a Képviselő-testület elé.
értelem szerint
Határidő:
Izsó Gábor polgármester
Felelős:
Napirend tárEva:

Szakorvosi rendelések szünetelése

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz tíz Mötv. 52. 9 (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az elöterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság. és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Az előterjesztéssel kapcsolatban
kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szm’azus cia’! tiwgcillapíiüua. ]zo’
-

ci

szarazcísiiá/ /clen/évo képviselők s:1nza: 9fő

Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormán j’zata Képviselő-testületének
460/2018. XL 29.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről. valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyíhrdő keretein belül működtetett valamennyi
szakrendelés a szakorvosok téli szabadsága alatt 2018. december 27. és 28. napján
szüneteljenek.
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2. A betegek Sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békés Megyei Központi
Kórház Réthy Pál Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.
I latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Erdélyi lmola Erzsébet igazgató a lakosság felé történő tájékoztatásért. illetve az
engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek határidőben történő
bejelentésért
Napirend tárva:

Írásos előteijesztés

Békés Város Önkormányzata
elfogadása
csatolva

ajegyzőkönyvhöz az

2019.

Mötv. 52.

évi

belső

ellenőrzési

tervének

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Juhos Józsefné belső ellenört. aki az
előterjesztést elkészítette. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel,
módosító javaslat nem volt, Így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás e/őt! megállapílotia, hogy ci szcn’cizásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő
-

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselbttestületének
461/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Békés Város Önkormányzatának 2019.
évi belső ellenőrzési tervét a határozat I. mellékletét képező tartalom szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

folyamatos, beszámolásra: 2019. évi zárszámadás időpontjában
Tárnok Lászlónéjegző
Beszámoló Békés Város Önkontányzata és Intézményei 2018. III.
negyedéves költségvetésének teljesítéséről, az Onkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (11.01.) rendeletének módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegrzó’könvvhöz az Miii;’. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelet-tervezetet
tartalmaz. amelyekről atestületnek külön-külön kell szavaznia. Az elöteijesztést tárgyalta a
Pénzügyi Bizottság. az Ug’Tendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az
Oktatási, Kulturális ás Sport Bizottság és a határozati javaslat, ifletve a rendelet-tervezet
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt. Így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.

Szavc,zás e/ii/i nzegállaphoua. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szánza: 9/ő
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormáni’zata I(éyviselő-testüktének
462/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018.
költségvetésének Ill. negvedévcs teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.
határidő:
Felelős:

évi

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt cl a rendelet-tervezetről.
Szavazás e/á/t nzegál/apííniia. ho’ a szavcccs,záJ /e/enlévő képviselők száizza: 9fő.
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2018 (Xl. 30.) ö n k o r m á n y z a t i re n delet c
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (11. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f’) pontjában
és az államháztadásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. * (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva. a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Müködési Szabályzatról szóló 1/2015 (11.14.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b)
pontjában biztosított vélernényezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok
véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:
1. (1) Az Önkormányzat 2018. évi köhségvetésröl szóló 1/2018. (II. Oh) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) I. * (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
1. (1) .1 Képvise/ő—’esíület ci Béké.’d Gyógyászati Központ és Gvógvfürclő kölségveíési
szeri’ működési bevételek ci következők szenti! határozza meg:
ci) intézmény működési bevétel: 83800.000,— Ft
h) irányító szerv/ő! kapott lamogatas: 65643.892,— Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz: 526.961.851.- Ft
d) maradvánv igénvbevéte/e: 66.306.604,- Ft”
(2) A Rendelet I. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A KépvLelő—tcstület Békési Gyóziúvzan Központ és Gj’oxfüt’dő költségvetési
1.
szerv működési kiadások ci következök szerint határozza »zug:
a) személyi juttatások: 424.060.008,
h) munkaadókat terhe/ő járulékok és szoc/zó: 82.844.884,— Ft
c,) dologi kiadások: 221.866.551,- Ft
cl) egyéb működési célú kiadás: 3.500,000.— Ft
e) engedélyezett lét.:átnkeret: 11 2/ő”
.‘

-
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(3) A Rendelet L * (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A Képviselő—testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógy/ürdő költségvetési szerv
fdhalmozási kiadásait 18.790.844,- Ft összegben állapítja meg.”

2.

(1) A Rendelet 2. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(I)Í Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kidtiirális, Sport és Turisztikai
központ költségvetési szerv működési bevételei! ci következők :eri;it határozza meg:
ci) intézményi működési bevétel: 47.236.173.- Ft
h) irón ;‘ító szervtál kapott tamogatas: 69.81v. 132,— Ft
e) működési célú átvett péice.’cköz: 62.220.675,- Ft
cl) nzaradvánv igénvbevétele: 14.119.036,- Ft”

(2) A Rendelet 2. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai központ költsévetési szerv működési kiadásait ci következők szerint határozza
meg:
a) személyi juttatások: 90.9 74. 738,- Ft
h) munkaadókat terhelő járulékok és szocho: 18.391.22],— Ft
e) dologi kiadások: 82.847.854,- Ft
cl,? engedélyezett létszámkeret: 1 7fő”
3.

(1) A Rendelet 3. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantvik Mátyás A’Íúzeum költségvetési szerv
működési hevételeit ci következők szerint határozza meg:
cm) intézményi működési bevétel: 2.136.950.— Ft
h) trwiiító szervtől kapott támogatás: 19.221.038,- Ft
e,? működési célú átvett pénzeszköz: 1.381.620.- Ft
cl) maradvány igénvbevétele: 4.633.898 Ft”
(2) A Rendelet 3. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Jan tvik Mátyás Múzeum költségvetési szcr’
működési kiadásait ci következők szerint határozza meg:
a) szeniéliijuttatasok: 16.945. 100,- Ft
h) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 3.284.35 7.— Ft
e,? dologi kiadások: 7.123.555, Ft
cQ engedélyezett létszámkeret: 765”
(3) A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantvík Mát ás Múzeum költségvetési szerv
jelhalmozási kiadásait 23.494,- Ft összegben állapítja meg.”
-

4.

(1) A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szen’
működési bevételeit cm következők szerint határozza meg:
a,) intézményi működési bevétel: 1.627.792,- Ft
h) irányíto szervtől kapott támogatás: 3 1.543.297,— Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz: 33.862.598, Ft
d) maradvány igénvbei’étele: 1.445.784,- Ft”
-
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(2) A Rendelet 4. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Püski Sándor Köizvvtár költségvetési szerv
működési kiadásait ci következők szerb,! határozza meg:
a) személyi juttatások: 42.295.065,- E
h) n,zmkciciclákat terhek) jarulekok cs szocM: 8. 161.288.—Ft
c dologi kiadások: 11.018.844,-Fi
cb engedélyezett léiszámkeret: 8/o
(1) A Rendelet 5. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő—iesiület ci Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv nzűködéi
hevételeit ci következők szerint határozza meg:
a) intézniénvi működési bevétel: 129.343.000,— Ft
b) irányító szervtol kapott lámogatas: 416. I 70.312.— Ft
c) mükö dési célú átvett pénzeszköz: 5. 762. 206,- Ft
d) maradvánv igénvbevérele: 7.641.312,- Ft”
(2) A Rendelet 5. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület testűlet Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
működési kiadásait ci következők szerint határozza meg:
q) személyi juttatások: 262.516.963, Ft
1,,) mzmkciadókat terhelő Járulékok és szochó: 62.058.594,— Ft
c) dologi kiadások: 234.369.958,- Ft
d) engedélyezett létszámkeret: 72 ő
(3) A Rendelet 5. * (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv /Whahnozási
kiadásait 3.863.602,- Ft összegben állapítja meg.”

5.

-

(1) A Rendelet 6. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő—testület ci: Önkorniá;zyzat, mint törzskönyvi Jogi személy működési
hevételeit ci következők szerint hcttározza meg:
ci) intézményi működési bevétel: 185.801.422,— Ft
b,) közhatalmi bevételek: 576.988.000,- Ft
e,) áüan,tól kapott támogatás: 1.280.272.844,-Ft
‘0 működési célú átvett pénzeszköz: 35. 057.919 Fi
e) pénznzarac/vánv igénybe vétele működési célra: 221.014.680,— Ft
Rendelet
(2) A
6. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(‘2) A Képviselő—testület az Onkonnányzat, mint törzskönyvi Jogi személy félhalmozási
hevételeit ci következők szerint határozza meg:
a)fWhalmozási célú átvett pénzeszközök: 165.909.194,- Ft
h)fdhalnmzási és tőke/ellegű bevételek: 106.714.000.-Ft
p) pénznzaradvánv igénvbe’ételeféJlesztési célra: 1.493.430.859,- Ft
d)fálhahnozási célú Intel, és UIn’idhitel: 406.355.126.-Ft.
(3) A Rendelet 6. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Képviselő—testület testület az Onkormányzar, mint to zskö;zn’i Jogi szenzélv szerv
működési kiadásait ci következők szerint határozza meg:
q) személyi juttatások: 325.996.591,- Ft
h) mzmkcicic/ókat terhelő járulékok és szochó: 41.585.100,—Ft
e,) dologi kiadások: 513.530.53 7,- Ft
cl,) ellátottak pénzbeni juttatása: 120.283.000, Ft
e) egvéh működési célú kiadás: 910,506.459,— Ft

6.

-
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D működési célú tartalék:

72.161.155,— Ft
g,.)finanszírozási kiadások (megelőlegezés): 15.158.541,— Ft
cl) engedélyezett létszámkeret: 9fö’”

(4) A Rendelet 6. * (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés tép:
(4) A Képviselő—testület az Onkonnánvzat, mint to zskönvvi Jogi személy felhalmozási
kiadásait ci következők szerint határozza tizeg:
a,) bentházások, fdújítások: 295.279.805,- Ft
b egyéb felhalmozási célú kiadás: 32.900.000,- Ft
e,Ukjiesztési célú tartalék: 1.678.662.119,- Ft
d) liln’idhuel törlcsztés: 156.355.126,- Ft”
7.

A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
7. A Képviselő-testület Békés város 2018. évi működési költségvetését ci következők
szerint hagyja jóvá:
‘0 működési bevételek:
aa intézményi működési bevétel: 451.945.337,— Ft
ab,) közhatalmi bevételek: 5 76.988.000,- Ft
ap) kapott támogatás: 1.280.872.844,- Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök: 988.249.869,— Ft
h,) működési kiczclások
ba) személyi juttatások: 1.162. 788.465, Ft
hW mimkaadókat terhelő járulék és szocho: 216.425.444,— Ft
bc) dologi kiadások: 1.070.575.299,- Ft
bd) ellátottak pénzbenijuttatásai: 120.283.000, Ft
be) egyéb működési célú kiadások: 914.522.783,-Ft
bf,) működési célú tartalék: 72.161.155,- Ft
bgHinanszírozási kiadások: 45.458.541,- Ft
e) működési költségvetés hiánya: 304.340.63 7,- Ft
cl) működési célú maradvány igénybe vétele ci hiány belsöfinanszh’ozására: 315.161.314,—Ft
‘

-

-

8.

A Rendelet 8 *-a helyébe a kővetkező rendelkezés lép:
„8. A Képviselő—testület Békés város 2018. évifL1halmozási költségvetését ci következők
szerint hagja jóvá:
a) Felhalmozási bevételek
aa,jelhalmozási célú átvett pénzeszköz: 165.909.194, Ft
ab)fdhalmozási és tőkejellegű bevételek: 106.714.000,- Ft
ac,)fJlesztési célú hitel: 250.000.000,- Ft
bHélhalmozási kiadások
ba) beruházások, fdzjítások: 326.389.222,- Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások: 32.900.000,- Ft
bc,)fklhalmozási célú tartalék: 1.678.662. 119,c,)felhalmozási költségvetés hiánya: 1.515.328.147,- Ft
cl) fL1hcilmozási célú maradvány igényhevétele afklhalmozási költségvetés hiányának beLvő
finanszírozására: 1.504.507.4 70,- Ft
e) működési célú maradvány igényhevétele a fdhalmozási költségvetés hiányának belső
finanszírozására: 10.820.677,- Ft
‘

-
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9. A Rendelet 9. -ábnn a ‚.5.537.940,788,- Ft-ha;;” szövegrész helyében „5.796.703.154,- Ftbaj;” szöveg lép.
10.

A Rendelet I. melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép.

11.

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12.

A Rendelet 3. melléklete helyébe c rendelet 3. melléklete lép

13.

A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

14.
15.

A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép

16.

* A Rendelet 9.

melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

17.

A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

18.

A Rendelet II. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

19.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi Ill. negyedéves elöirányzatok
módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak
szerint fogadja el.

20.

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

Békés, 2W 8. november 29.
Izsó Gábor s.k.
polgármester

T árnok Lászlóné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. november hó 30. napján.
Támok Lászlóné s.k.
jegyző
Napirend tártva:

Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntailó Társulás 2018. évi
költségvetésének l-Ill. negyedévi teUesítéséről

Írásos előterjesztés csatolva ajegpzőkönvvhöz az Mötv.

52.

‘

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság ás a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselö-testületnek.
A testületi ülést megelőzően tartott ülést az intézményfenntartó társulás. ahol a tájékoztatás
elfogadásra került,
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.
Szcn’azó.v e/ő/I ;negá/lapí(oI/a, hogy’ ci szcn’azasná/ jelenlévő képviselők szánta.’ 9fő
ig

-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormón;’zata Képviselő-testületének
463/2018. (XL 29.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi lntézményfcnntartó
Társulás és intézményei 2018. l-III. negyedéves költségvetésének teljesitéséröl szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárgya:

2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

‚

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, 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 szavazást
rendelt cl a rendelet-tervezetről.

S:cnazós előtt ;negáflapíioiía. hogi’ a szavci:ós;iál /dcnlúrő kúpvLelők x:Jnza: 9 tő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2018.(XL3O.)ön kormányzati rendelete
az Onkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés O pontjában
és az államháztartásról szóló 2W 1. évi CXCV. törvény 25.
(1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló I ‘2015 (11.14.) önkormányzati rendelet 24.
(2) bekezdés b)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok
véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:
1.
(1) A rendelet hatálya Békés Város Önkormányzatára. valamint Békés Város
Onkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési
szervek vezetőit. hogy Békés Város Onkormányzatának (a továbbiakban: Onkormányzat). és a
költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait
külön eljárás nélkül az előző évi kiadási elöirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

—

—
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2.
(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű
önkormányzati működési Feladatok. a működési támogatásban részesülő gazdasági társaság. az
évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások. pénzeszköz-átadások 2019. évi finanszírozása
az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási elöirányzatok 80 %- án belül,
időarányosan teljesülhet.
(2) A 2019. január 1-töl esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények. a polgármesteri
hivatal és az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában
végrehajthatóak.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható. I-ma támogatásban részesülő a vele
kötött megállapodásban rögzített — törvény által előírt
elöző évröl szóló számadási
kötelezettségnek eleget tett, és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett
köztartozása nincs.
—

3.
Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 201$. évre tervezet beruházási.
felújítási feladatainak 2019. évi kiflzetései a 2018. évre jóváhagyott előirányzatok maradvánvain
belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően. A
folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi
ütemére kiflzetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4.

A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig Új működtetési. beruházási. Felújítási feladat
indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhádtási, valamint a
Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével.

nem

5.
A Képviselö-testület felhatalmazza a polgármestert. hogy a központi szabályozással,
forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott.
pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt
megtegye.
6.
Képviselő-testület Felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos városüzemeltetési és
eredményes közbeszerzési szerződéseket a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt
megkösse.
7. Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és
beszedett bevételeket be kell Heszteni.
8. Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba. rendelkezéseit a 2019. évi költségvetésről szóló
rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.

B ék é s,2018. november 29.
Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 201$. november 30-án.
Támok Lászlóné
j egyzö
21

Napirend tárgya:

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
2 1/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzűkönj’vhöz az Möti’. 52.

(1) bekezdés])

pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az elöterjesztést tárgyaim a Pénzügyi Bizottság. valamint az Ügyrendi.
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. és a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a
képvisel ő-testű I etnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazást
rendelt el a rendelet-tervezetről.
SZcncca.%

elől! nJCgóUfljíioííCi. Iiogi

ci

smvccúsizál jClCIIkl’ képviselők száma: 9fő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2018. (XI. 30.)
önkormányzatI rende1ete
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdáikodás szabályairól szóló 2 1/2012. (VI.29.)
önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó 1
-

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és Magyarország helyi őnkontányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1)
bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló /2015. (II. 14.)
önkormányzati rendelet 24.
(2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete az alábbi sorokkal egészü] ki:
1.

Naplósorszám
319
320
321
322
323
324
325
326
2.

Település
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés

—

Helyrajzi
szám
3691
3657
5890
6408
3622
5737
2997
5400

Megnevezés
Bercsényi u. 5.
Tompau. 18.
Kastélyzug u. 1.
Csallóközi 48.
Bercsénvi u. 16.
Bocskai u. 16.
Mátyás K. u. 33.
Tóth u. 9.

Terület
(m2)
1031
1081
328
131 L
1097
370
1054
638

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

Támok Lászlóné
jegyző
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A rendelet kihirdetésre került: 2018. november 30. napján.
Tárnok Lászlóné
jegyző
Napirend tár2va:

Írásos

Az önkormányzati
lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/201 L (VIII. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása

előteijesztés csatolva

(I jL’gyzó’kölzyvhöz űz

Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság. Az Ügyrendi bizottsági ülésen elhangzott
képviselői Javaslat alapján a rendelet további módosítására került sor a jövedelemhatár
megemelése tekintetében, amely írásban kiküldésre került. A kiküldött rendelet-tervezet
elfogadását javasolta. A rendeletet az elfogadását követően ki kell hirdetni, mivel zárt ülésen
tárgyalandó előterjesztést is érint, ezért szünetet rendel majd el.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Örül az előterjesztésnek és azon keresztül az EFOP-os
pályázatnak. Beszélgetve békési fiatalokkal az a tapasztalata, hogy Békésen nehéz albérletet
kapni. Vannak olyanok, akik visszaélnek mások jóhiszemüségével, nem Fizetik a terheket, lelakják
az ingatlant, emiatt hiába van Békésen több száz ingatlan üresen, nem adják ki a tulajdonosok,
mert bizalmatlanná váltak. Vannak olyan fiatalok, pályakezdők, akik szeretnének önálló életet
kezdeni, és nekik az EFOP-os pályázat segítséget nyújt majd. A pályázat arról szól, hogy 19 lakást
alakít ki az önkormányzat, ahová olyan Fiatalok költözhetnek, akik a munkaerő piacon
elhelyezkedtek, családjuk van, vagy a jövőben szeretnének családot alapítani. Az igénybe vétel
feltételrendszere kidolgozás alatt van. Barkász Sándor képviselő, aki egyben vállalkozó, inspirálta
az önkormányzatot, mivel ő maga úgynevezett „Fecske-ház” projektet működtet a Tárház utcán,
ahol a munkásainak lakhatást biztosít. A lakások picik, de ízlésesek és a Fiatalok az életük
indításaként nagyon jól tudják használni. Az önkormányzatnak el kell mozdulnia ebbe az irányba.
A szociális lakhatás biztosításában nagyon kivette a részét az önkormányzat, viszont tudomásul
kell venni azt is. hogy a városban van egy jelentős réteg, akik nem szociális alapon akarnak
lakáshoz jutni. Sok Fiatal van a városban, akik munkahellyel, jövedelemmel rendelkeznek, de saját
tulajdonú ingatlant nem tudnak vásárolni, viszont önálló életet szeretnének kezdeni. Az ő
támogatásukra az EFOP pályázat megoldást tud nyújtani. További lépéseket kellene tenni abba az
irányba, hogy az önkormányzat az ilyen fiataloknak más módon is segítsen.

Barkász Sándor képviselő: Pár évvel ezelőtt döntött úgy, hogy 14 db 36 m2-es garzonokat alakít
ki a munkatársai részére, akik nem rendelkeznek saját lakhatással. Pályakezdő mérnökként nagy
segítség volt számára, amikor Sarkadról átköltözött Békésre, és kapott egy szobát a hozzátartozó
konyhával, Wrdőszobával, amit ugyan közösen használtak, mivel társbérletben laktak. A
pályakezdő, diplomás kollegái nagyon örülnek a szolgálati lakásnak, és elgondolkodnak azon,
hogy elmenjenek-e Budapestre vagy külföldre dolgozni. A Tárház utcai lakást képletes összegért
kapják meg, a rezsit is ők fizetik, ami viszonylag alacsony. Ha itthon van garzonlakás, akkor
átgondolják a Fiatalok, hogy Budapesten 100 ezer forintért vegyenek ki albérletet, vagy külföldön
tömegszálláson lakjanak-e. Tapasztalata, hogy inkább a földjükön, a hazájukban maradnak. Orül
annak, hogy a város is támogatja ezt a fajta szemléletét. Sok fiatal szeretne a szülőktől független.
új életet kezdeni. főleg. ha van párjuk, gyerekük és egy pályakezdőnek nagy segítség. ha kap egy
kisebb garzonlakást, ahol el tudja kezdeni az életét.
23

Izsó Gábor polgármester: A pályázat benyújtása már 2 évvel ezelőtt megtörtént. csak most értek a
megvalósítás szakaszába. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító Javaslat
nem volt, így szavazást rendelt cl a rendelet-tervezetről a kiegészítés szerint
S:urcc6s c/őt! nwgáÍ/cipítouci, hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9//L

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9
alkotta:

igen,

egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet

BÉKÉS VÁROS ŐNKORMÁNYZATA
KÉPVI SELŐ-TESTfLETÉNEK
33/2018. (Xl. 29.)
önkormányzati ren dclete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérktéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r 61
Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a lakások és helyiségek bérletére. valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.
(1)
bekezdésében, a 34. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében elján’a, Békés
\‘áros Onkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Müködési Szabályzatról szóló
1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
cl:
1.* Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) az alábbi 8. melléklettel egészül ki:
Az EFOP-1 .2.11-16-2017-00046 pályázat keretében
bérbe_adható_lakások
A
B

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I 1.

Lakás címe

Komfort fokozat

Ady Endre u. 6/D. 3/11.
Ady Endre u. 10/A. 3/31.
Karaes T. u. 2/A. 4/13.
Karaes T. u. 5. 2/8.
Karacs T. u. 7. 1/3.
Karaes T. u. 7. 3/10.
Karaes T. u. 7. 3/11.
Karaes T. ii. 7. 4/12.
Karaes T. u. 7. 4/13.
Kossuth u. 1. 3/24
Kossuth u. 23/C. 3/20.

komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
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12.
13.
14.
15.
ló.
17.
18.
19.

Kossuth u. 7. 3/37.
Petőfl u. 24. I .a.
Széchenyi tér l/A II/ii.
Vásárszél 4. fsz. 1.
Veres P. tér7/A 5/13.
Veres P. tér 7/A. 5/14.
Veres P. tér7/B. 4/10.
Veres P. tér 7/B. 4/II.

komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos

2. A Rendelet 3. (2) c) Pontja az alábbiak szerint egészül ki:
3.
(2) e,) pályázat ál/án Piaci alapon / ieno bérbeadás, valannnt pályázat úíjá;i fiatalok
otthontereintésének biztosítáva céljára történő bérbeadás,
‘

3.

A Rendelet IV. Fejezetének elnevezése az alábbiak szerint változik:

IV Fejezet
PáLyázat úljáiz történő lakáshérheadás
4. A Rendelet 2. pontjának elnevezése az alúbbiak szerint változik:
„12. A piaci alapon béibe adandó lakások pályázati eljárása”
A Rendelet az alábbi 12/A. ponttal egészül ki:
12/A. A fiatalok otthonteremrésének biztosítása céljára bérbe adandó lakások pályázati
eljárása

5.

6. A Rendelet az alábbi 26/A. -a1 egészűl ki:
„26/A. (1) Pályázat útján kell bérbe adni az e rendelet 8. mellékletében felsorolt lakásokat.
(2) A páLyázati kiírásnak tartalmaznia kell:
ci meghirdet ett lakás műszaki jellemzőit szohaszá;n, alaptertilet, kwnförífökozat).
b) a lakás épületen és településen belüli fbln’ését, pontos címét,
e,) a pá/vázat ben yi/tásának határidcjét.
(3) Pályázatot kizárólagos használatot biztosító lakc’Lvtnlajdonncd nem rendelkező helyi lakos
nv4jthat be.
(3) A pályáz(í Q páh’ázatához köteles benyújtani tíz Ő és vele együtt költözők
jövedekmigazolását, ennek elmulasztása esetén a pálvázata én’énvtelen.
(5) A pálvázatokat az Vgvrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja cl.
(6) Kizárható ci páh’áztít bél tíz ci palvázo. ciki jövedelmi viszonyai miatt véle!niezhetően nem le.vz
képes a bérleti díjat megfizetni.’
‚

7. A Rendelet 24. * (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„24. “ ‘3) Amennyiben a bérlő e,ntclülálló és egy főre jztto havi ne/ui jövedelmének ös.cege
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4-szeresét, és az elhe/vezését
lilás módon izetiz tudja megoldani, ág-v ci bérleti díjat a rendelet 4, melléklet lv. táblázat 1, sorában
meghatározott mérték alapján köteles megfizetni.
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8.

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

Támok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. november 29-én 16 óra 30 perckor.
Támok Lászlóné
jegyző
Izsó Gábor polgármester: A rendelet kihirdetéséig szünetet rendelt el.
SZÜNET
Gábor polgármester: A képviselő-testület 8 fővel folytatja a nyilvános ülését, mivel Rácz
Attila képviselő nem érkezett vissza a tárgyalóterembe.
Izsó

Napirend tárEva:

A Közszolgálati Fsztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselöket
megillető egyes j uttatásokról és tárnogatásokról szóló rendelet

Írásos előteijesztés csatolva íz jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

(1) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előtetjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A
rendelet-tervezet 13. *.-a kiegészülne egy (2) bekezdéssel, amelyben a korábbi 28/2001.(VIll.31.)
önkontányzati rendelet hatályát veszti. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel,
módosító javaslat nem volt, Így szavazást rendelt cl a rendelet-tervezetről az elhangzott
kiegészítéssel együtt.

Szavazás elő/i megállapíioiia, ho a szavazásnál jelenlévő képviselők szánta. 8/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület S igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2018. (XI. 30.)
önkormányzati rendelete
a Közszolgálati TiszMselők Napjáról, valamint a köztiszMselőket megillető egyes
juttatásokról és támogatásokról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 226. (7) bekezdésében, a 232/A. *-ában, a 237. *-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a,) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24.
(2) bekezdés b) pontjában biztosított
vélernényezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
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1. Általános rendelkezések
1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Békési Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre. közszolgálati ügykezelöre és az önkormányzattal
közszolgálati jogviszonyban álló polgármesterre. és főállású alpolgármestere (a továbbiakban:
köztisztviselők).
(2) Az e rendeletben meghatározott juttatások részletes feltételeit. az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a I livatal közszolgálati szabályzatában
állapítja meg.
2. A juttatások és támogatások formái
2. Békés Város Önkormányzata a köztisztviselők részére az alábbi juttatásokat és támogatásokat
biztosítja:
a) lakáscélú támogatás;
b) eseti szociális támogatás;
c) kegyeleti támogatás;
d) illetményelöleg;
e) egészségügyi költségtérítés szemüvegkészítés díjához;
O bankszámlahozzájárulás;
a) cafetéda:
h) teljesítménvfüggő díjazás;
i) képzési támogatás.
3. Lakáscélú támogatás

3. (1) A köztisztviselő részére kamatmentes kölcsön formájában biztosított lakáscélú támogatás
nvújtható. ha a I (ivataltal legalább három éve íennálló. határozatlan idejű közszolgálati
jogviszonyban áll.
(2) A támogatás felhasználható új lakás építésére, Új vagy használt lakás vásárlására, meglévő
lakás felújítására. bővítésére, korszerűsítésére.
(3) A támogatás összege legfeljebb 800 ezer forint.
4. Eseti szociális támogatás
4. (1) A köztisztviselő vissza nem térítendő eseti pénzbeli szociális támogatás megállapítását
kérheti, ha különösen baleset, betegség, orvosi, fogorvosi beavatkozás, gyógykezelés, vagy
alkalmanként jelentkező egyéb váratlan többletkiadás következtében nehéz anyagi helyzetbe
kerültés családjában az egy f5re eső nettó jövedelem nem haladja meg ahavi 150 ezer Forintot.
(2) Különös méltánylást érdemlö esetben a támogatás jövedelemhatártól függetlenül. valamint
hivatalból is megállapítható.
(3) A támogatás összege alkalmanként legfeljebb a mindenkori illetményalap kétszerese lehet.
-

-

5. Kegyeleti támogatás
5. (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójának halála esetén a kőztisztviselő
kérelemre kegyeleti támogatást vehet igénybe.
(2) A kegyeleti támogatás összege legfeljebb a mindenkori illetményalap kétszerese lehet.
(3) A polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója az elhunyt köztisztviselöt
ideértve az elhunyt nyugállományú köztisztviselőt is a közszolgálat halottjává nyilvánítbatja és a
temetési költséget részben, vagy egészben átvállalhatja.

-

-
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6. Illetniényelőleg
6. (1) A határozatlan időre kinevezett köztisztviselő részére kérelem alapján évente legfeLjebb 2
alkalommal illetménvelőleg folyósítható. A kérelemben meg kelt jelölni az igényelt
illetményelőleg összegét és a visszafizetés tervezett ütemezését.
(2) Az illetménvelőleg maximális összege alkalmanként legfeljebb a köztisztviselő adóval és
járulékokkal csökkentett egyhavi nettó illetményének 150%-a lehet. feltéve. hogy az előzően
felvett illetrnénelőleg összegét teljes mértékben kiegyenlítette.
(3) Az illetménvelőleg összegét Úgy kell megállapítani. hogy az a tárgyévben. legkljebb 6 hónap
futamidö alatt levonható legyen.
7. Egészségügyi költségtérítés szernüvegkészitéshez
7. (1) A köztisztviselő a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeiről szóló 50/1999. (X]. 3.) EüM rendeletben (ci továbbiakban EüM rendelet,.)
meghatározott. a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg elkészítéséhez
kérelemre, 2 évente, vissza nem térítendő egészségügyi költségtérítést vehet igénybe (ci
továbbiakban: költségtérítés,).
(2) Költségtérítésre jogosult az a köztisztviselő, aki megfelel az EÜM rendeletben, valamint jelen
rendeletben foglalt feltételeknek, és a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító
szemüveg viselésének szükségességét szakorvosi véleménnyel igazolja. A kérelemhez esatolni
kell
a) a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg elkészítésére jogosító
szakorvosi véleményt és
b) a Hivatal nevére kiállított 30 napnál nem régebbi, a számviteli szabályoknak megfelelő
(áfús) számlát.
(3) A támogatás összege alkalmanként legfeljebb a mindenkori illetményalap kétszerese lehet.
8. Baukszámla-hozzájárulás
8. A köztisztviselők évente bruttó 12 ezer forint összegű bankszámla hozzájárulásra jogosultak.
A támogatás kifizetése évente egyszer. július hó I. napjáig az érintettek fizetési számlájára történő
átutalással történik.
9. Cafetéria
9. A köztisztviselők évente a központi költségvetésről szóló törvényben a költségvetési szervek
által foglalkoztatottak számára engedélyezett összegű cafetéria juttatásra jogosultak.
10. A köztisztviselők eseti jutalmazása és továbbképzése
10. (1) A köztisztviselők eseti jutalmazására a képviselő-testület a személyi juttatás előirányzat
esetleges megtaknrításain felül a Hivatal éves költségvetésében megfelelő keretet biztosíthat.
(2) A Hivatal szakember-ellátottságának biztosítása és a munkaköri feladatok eredményesebb
ellátása érdekében folytatott tanulmányok végzéséhez, továbbá állami nyelvvizsga bizonyítvány
megszerzéséhez támogatás nyújtható.
(3) Támogatásként megállapítható:
a) munkaidő-kedvezmény az oktatás és a vizsga idejére;
b) a tandíj és a képzési költség részbeni vagy teljes átvállalása;
-

-
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c) a vizsga díjának egyszeri átvállalása;
d) a tankönyvek költségének átvállalása;
e) az oktatás és a vizsga helyére történő utazás költségének átvállalása.
-

—

(4) A támogatás formájáról, mértékéről és feltételeiről a megkezdett, vagy folytatni kívánt
képzés adott munkakörhöz való szükségessége alapján a munkáltató tanulmányi szerződést köt a
kérelmezővel.
-

-

11. A Közszolgálati Tisztviselők Napja
11. A képviselő-testület a Ilivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napját
július I -jét munkaszüneti nappá nyilvánítja.

-

—

12. A juttatások és a támogatások fedezete
12. A juttatások és a támogatások fedezetét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében
állapítja meg.
13. hatálybalépés
13.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

B ék é s, 2018. november 29.
Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. november 30-á;z.
Tárnok Lászlóné
/egyző
Ráez Attila képviselő vissza/öli a iá;alóterei;zhe. A képviselő—iesiz7let létszáma: 9/ő,).

Napirend tárva:

A 2019. évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz 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. Változatlanok maradnak az adóterhek. nem lesz emelés a jövő évben. Az
előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt
cl a határozati javaslatról.
Szavazás előtt megállapítoua, ho’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormán i’zata Képviselő-testületének
464/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete a 2019. évi
kedvezmények meghutározására vonatkozó előterjesztést elfbgadja.
értelem szerint
Határidő:
Izsó Gábor polgánnester
Felelős:
Napirend tárgya:

helyi

adónemek,

A 2019. évi piaci díjtételek meghatározása

Írásos előleijesztés csatolva ajegyzőkönvvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztési tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Itt sem lesz változás a jövő évben. Az
előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást rendelt
cl a határozati javaslatról.

Swva:ds dőlt ;wgáYczpiiottu. I,ot ci s;civcizás;,ál jelenlévő képviselők szánia: 9/ő
-

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

Békés Város Önkonnánvzata Képviselő-testületének
465/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. a határozat I. mellékletét képező
díjszabásnak megfelelően elfogadja a 2019. január 1-jétől érvényes piaci díjtételeket.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Költségvetési előiránvzat átesoportosítások

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzi/könyvhöz az 1íötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz.
amelyekről a képviselő-testület külön-külön szavaz. Az elöterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt. így szavazást rendelt el a l-es határozati javaslatról.
S:c,va:ás előtt nwgcVlcípíiourci. lzon’ a szavccásnál jelenlévá képviselők száma: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
466/2018. (‘XL 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséröl szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett, személyi
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jellegű kiadások K121 rovat, 011130 cofog terhére 95.000,- Ft. a munkaadókat terhelő
járulék előirányzat K2 rovat, 011130 cofbg terhére 17.000,- Ft, a civil tartalék 1(512-03
rovat, 84031 cofog javára 112.000,-Ft összegátcsoportosításáról dönt.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

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

Szcr’azés elől! nwgállapí!oua, I,o; Ci szavazásnál jelenlévá képviselők száma: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkonnányz,ata Kép viselő-testületének
46 7/2018. (XL 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018 (II. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett, beruházások
1(513 rovat terhére, a 1(71 rovat, 063080 cofog 49.972.686- Ft összegben, és a 1(351 rovat,
063080 cofog 13.492.625,- Ft összegben átcsoportositásról dönt.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Békés Város
munkaterve

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.

2019.

I.

félévi

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság, és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás elől! megállapűoiici, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők szúina: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
468/2018. (XI. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. I. félévi munkatervét a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárgya:

Beszámoló az Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról

Írásos előteijesztés csatolva

ajegyzőkönyvitöz (IZ

Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az anyagot Mucsi András képviselő készítette el, aki a tanácsnoki
feladatokat is ellátja. Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság, és a
határozati javaslat elfogadását Javasolja a képviselő-testületnek.
Deákné Dornonkos Julianna képviselö. bizottsági elnök: Nem kívánja szemében dicsérni Mucsi
András képviselőt, azonban a tanácsnok a vállalt feladatát nagy alázattal és odaadással végzi.
Intézményvezetőként is megköszönte a tanácsnok úrnak az intézményekre. intézményvezetőkre
való odafigvelését is. További jó munkát kívánt neki.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte Mucsi András képviselő tanácsnoki munkáját. és azt Is.
hogy mindenben lehet rá számítani. További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így
szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás elől! megáflapítoiia, lio a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
169/2018. (Xl. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló az
Oktatási és Kulturális Tanácsnok munkájáról” című előterjesztést. és a beszámolót az
elöterjesztés melléklete szerinti tartalommal elFogadja.
Határidő:
Felelös:
Napirend tár2va:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Kőztemetés ellátására vállalkozási szerződés kötése

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. valamint az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolják a
képviselő-testületnek.
Rácz Attila képviselő: Bejelentette személyes érintettségét az ügyben.
Izsó Gábor polgármester: Rácz Attila képviselő bejelentette személyes árintettségét az ügyben.
így szavazni kell a szavazásból való kizárásáról. Kérte, hogy aki ki szeretné zárni a szavazásból a
képviselőt, az szavazzon igennel, aki nem szeretné kizárni, az szavazzon nemmel. Rácz Attila
képviselő nem vett részt a szavazásban.

Szavazás előn ;negállapiíoua. hogy

ci

sza vazásnal jelenlévo képviselők szú iiicr 8/ő
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Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
4 70/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormán zata Képviselő-testülete Rácz Attila képviselőt a ..Köztemetés
ellátására vállalkozási szerződés kötése tárgyú előterjesztés szavazásából nem zárja ki.
értelem szerint
határidő:
Izsó Gábor polgármester
Felelős:
Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület nem zárja ki Rácz Attila képviselőt a szavazásból.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslatról

Szavazás e/ott megállapította, hokn’ a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9jő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4 71/2018. (XI. 29.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete I év időtartamra. a 2019. január 1-től
2019. december 31-ig terjedő időszakra vállalkozási szerződést köt a BEKESI-TEM
Temetkezési Szolgáltató Kfl.-vel (székhely: 5630 Békés, Piac tér I., képviseli: Rácz Attila
ügyvezető). köztemetési feladatok ellátására.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Mhatalmazza polgármesterét, hogy a
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja.
I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet kérelme

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz

űz

M/itt’. 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 előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel,
módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.
Szavazás előtt ;;zegáflapítotla. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők s:á;,,a: 9/ő.
-

Megállapitotta, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
472/2018. (XL 29.) hatá,vzata
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről. valamint ehidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
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22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 36. * (2) bekezdése és 40. (1) bekezdése
alapján a Békés beherület 5609 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 5630 Békés, Jantyik
u. 29. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti szerződésének időbeli
hatályának meghosszabbítása vonatkozásában felmentést ad a pályáztatás alól.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Gazdasági és Szociális
Szolgáltató Szövetkezet (székhelv: 5630 Békés. Petőfl u. 1. képviseli: Izsó Gábor
igazgatóság elnöke) kérelmét jóváhagyja. és bérleti jogviszonyát a Békés belterület
5609 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 5630 Békés, Jantyik u. 29. szám alatti ingatlan
vonatkozásában 2019. december 31. napjáig változatlan Feltételek mellett, a jelenlegi
szerződés előírásai szerint meghosszabbítja.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza alpolgánnesterét a
bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosító szerződésének aláírására.
I iatáridő:
Felelős:
Napirend tár2va:

értelem szerint
Dr. Pálmai Tamás István alpolgármester
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. kérelme a Békés, Csabai u. 81. szám
alatti ingatlan bérbevételére

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mű/v. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását Javasolja a képviselő-testületnek. Eddig is a BKSZ Kik. bérelte a Csabai u. 81. szám
alatti ingatlant. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt,
így szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.
Szm’ccás elől! nwgállupí!otkz. hogy a szavazusnul jdenkvo kép Wselők száma: 9/ő
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4 73/2018. (XL 29.) határozata
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
(16) bekezdésének felhatalmazása alapján a versenyeztetéstől
CXCVI. törvény II.
eltekint.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kik. (székhely: 5630 Békés. Verseny ti. 4. képviseli: Váczi Julianna ügyvezető)
kérelmét jóváhagyja. és az 5630 Békés, Csabai utca 81. szám alatti (hrsz.:10606/5)
ingatlant bérbe adja aKik. részére. A bérleti szerződés 2019. január I napjától a Képviselőtestületnek az ingatlan más célú hasznosításáról szóló döntésének idöpontjáig. de
legkésőbb 2019. december 31. napjáig tartó időtartamra jön létre. Az ingatlan bérleti díját
50.000,- Ft/hó ± ÁFA (azaz ötvenezer forint + ÁFA/hó) összegben határozza meg.
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3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét
szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozalok megtételére, okiratok aláírására.

a

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
(BwkúszSónclor képviselő kimen! u largyalólerembőL A képviselő—ievu[ilei léLcómu: S fő).
Napirend táruva:

Ingatlan értékesítéséről szóló döntés

Írásos előterjesztés csatolva ajegrzőkönyvhöz űz Mön 52.

(1) bekezdésf) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az elöteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A Petői5 S. u. 22. alatti ingatlanra érkezett vételi
ajánlat, erről dönt a testület. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat
nem volt, Így szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.
Szavazás elős’! ;negálkzpízoua, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város bnkornzán;’z.ata Képviselő-testületének
4 74/2018. (XL 29.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének szándékában áll értékesíteni a
tulajdonát képező 2255 helyrajzi számú. természetben az 5630 Békés. Petör u. 22. szám
alatti ingatlant.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az 5630 Békés. Petöfl u. 22. szám alatti ingatlan értékbeeslését független értékbeeslővel
készitesse el. és azt követően terjessze a Képviselö-testület elé döntésre.
határidő:
Felelős:
Napirend tár2va:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés

Írásos előteijesztés csatolva a jegj’zőkönyvhöz

űz

Mötv. 52.

(1) bekezdés fl pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A Fonyódi ingatlan nem kerül eladásra, arról dönt
most a testület.
Rácz Attila képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta. örül. hogy ez az előterjesztés
testület elé került. Támogatni fogják. hiszen az volt a céljuk, hogy a fonyódi ingatlan maradjon
meg az önkormányzat tulajdonában, és továbbra is elérhető legyen a békési lakosok számára. A
Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta. hogy szívesen részt vesz annak a kidolgozásában, hogy az
üdülő késöbbi hasznositása. adott esetben a fejlesztése. felújítása, további működtetése, hogyan
történjen meg. A közösségi oldalon tett javaslatok közőtt szerepelt olyan lakossági felajánlás is.
amely szerint egy személy 500 ezer forintot ajánlott fel egy közösségi megvásárlásra. Ha az
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önkormányzat mindenképpen értékesíteni kívánta volna a fonyódi ingatlant, akkor ilyen közösségi
kivásárlásban gondolkodtak volna néhányan, és 500 ezer forinttal indították volna mindezt annak
érdekében, hogy továbbra is maradjon meg akár egy nonprofh vagy egy egyesület tulajdonában a
nynraló, hogy ajövőben isa békési lakosokat szolgája. Nagyon sok elképzelés van a működésre,
amibe be lehetne vonni a testvértelepüléseket, a helyi építési vállalkozókat úgy, hogy számukra
üdülési jogot biztosítanának. Egy nyárból egy hetet oda lehetne adni egy cégnek, amelyik 5-10
millió Forint nagyságrendű munkát elvégez az ingatlanon. Ezzel a Iehetőséguel x éven keresztül
élhetne ugyanabban az időben. akár Úgy is. hogy a dolgozói között kiosztaná a nvaralást,
Gyergyószenuiklóson nagyon sok Fa van. amiből a lebontott részt pótolhatnák lhházzal és az
előbb elmondott lehetőséget számukra is biztosítanák. Ezek ötletelések. de ezer lehetőség van arra.
hogy az önkormányzat tulajdonában maradjon a nyaraló. Mindamellett. hogy az önkormányzat
alapitvánokat támogat és abból tehetséges diákokat részesítenek előnyben és biztosítják a
tanulásuk Feltételeit. ugyanúgy biztosíthatnának lehetőséget arra. hogy jó tanulmányi eredmény
esetén nyári balatoni táborban vehessenek részt a diákok. Felajánlotta. hogy ennek a
kidolgozásában részt vesz. Orömmel tölti cl, hogy a nyaraló megmarad az önkormányzat
tulajdonában.
Izsó Gábor polgármester: A következő testületi ülésre javaslatot tesznek a Fonyódi ingatlan
hasznosítására vonatkozóan. Meg kell oldani ezt a kérdést valahogy. A 2.500,- Ft-os szociális
üdültetés még az önkőltségét sem fedezi az ingatlannak. Arakat kell emelni. Ha kiadják valakinek
a nyaralót üzemeltetésre, az hasznot akar majd belőle. Megkeresik az ingatlan hasznosításának
módját Úgy, hogy az továbbra is a békési lakosokat szolgálja. Az önkormányzat saját erőből nem
tud erre az ingatlanra fordítani pénzt, hiszen így is forráshiány van. Ha közösségi összefogás van,
annak örül. Rácz Attila képviselő korábban is felajánlotta azt. hogy a Sportcsarnok helyére beflzet
pénzt, de eddig még nem került sor erre. Bízik abban, hogy ott is teljesíti majd a 100 ezer forintos
tlajánlását. mivel ő maga az 500 ezer Forintot belizette. Nem szeretné. ha ez is egy politikai lufi
lenne. Rácz Attila képviselőt bevonják a fonyódi ingatlannal kapcsolatos ügy rendezésébe.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Rácz Attila képviselő Felajánlását. amely szerint részt
vesz a fonyódi ingatlan hasznosításának kidolgozásában, el kell fogadni. Van egy egyszerű kérdés:
kitesz bele az ingatlan felújításába. fejlesztésébe 10 millió forintot ahhoz. hogy olyan állapotban
hozzák, hogy az elhangzott hasznositása megvalósítható legyen? Néhány testületi üléssel ezelőtt
elmondta, egyetért azzal, hogy a testvértelepüléseket is bevonják a fonyódi ingatlan
hasznosításának kérdésébe. A hegyközkovácsiak Kapuvárral vannak testvér települési
kapcsolatban, akiknek van egy balatoni nyaralójuk, amit egy hétre mindig megkapnak, aminek
fejében bizonyos fejlesztéseket ők végeznek cl. Békésnek is vannak testvértelepülései, akiket meg
lehetne keresni. Egy balatoni nyaraló mindig vonzó lehet. A nyaralóval most novemberben, a
hidegben is törődni kell. a gondnoknak el kell mennie. hogy megnézze. A nyaraló igazából csak
június-augusztus között használható, ami 3 hónapot jelent, azonban a gondnoknak egész évben
tizetni kell. Ez egy objektív költség, mivel a nyaraló 3 hónap kivételével semmilyen hasznot nem
hoz, miközben az amortizáció folyamatos. Arra kell választ találni, hogy kifordít a nyaralóra 10
millió forintot ahhoz, hogy egy minimális színvonalat elérjenek. Egyetért azzal, hogy nyaraltassák
ott a jó tanulókat. de az ingatlant rendbe kell hozni. Ha az ingatlant kiadják űzemeltetésre, akkor
azt az üzemeltetőnek Il kell újitania. és Úgy akarja majd kiadni. hasznosítani. hogy visszakapja a
befektetett összeget, illetve még hasznot is hozzon neki. I la cserébe azt kérik az üzemeltetőtől.
hogy pI. I hónap időtartamba a békési lakosok használhassák a nyaralót, ki fogja bevállalni az
üzemeltetést. miközben a 12 hónapból 3 hónapig használható a nyaraló? Ki az. aki azt mondja,
hogy a legforgalmasabb idöszakban a nyaraló használatát visszaadja az önkormányzatnak. hogy a
békési lakosok használják, miközben 10-20 millió forintért újította Fel? Ha szociális alapon
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üzerneltetik a nyaralót, nem kapják vissza a bcforgatott összeget. Megtapasztalták a vitákból, amit
Ráez Attila képviselő generált a közösségi oldalon keresztül, hogy ez egy érzelmi kérdés
elsősorban. A saját szülei számára is érzelmi kérdés a fonyódi nyaraló ügye, de ettől még a
nyaraló felújítása nem oldódik meg. Fogadják cl Rácz Attila képviselő felajánlását, miszerint rész
vesz a nyaraló hasznosításának kidolgozásában, járják körül a témát és ütkőztessék a
véleményeket.
Barkász Sándor képviselő: Egyetért Mucsi András képviselő által elmondottakkal, illetve az első
elképzelést támogatná. amitől visszalépett az önkormányzat. 105 kollegája van, és szívesen venné.
ha a Békés Drén Kft-nek lenne egy balatoni üdülöje. de az üdülőt nem vásárolná meg. mert
nagyon sok pénzt kell ráforditani. és nem éri meg. Ilyen távolságban meg főleg nem éri meg a
nyaralót megtartani. A mai fiataloknak a fonyódi nyaraló cikis. Neki van 4 nagy fia, 8. osztálytól
az egvetemistáig. akiknek nagyon sok minden ciki. nem tudják elfogadni azt, hogy ök
építötáborba jártak a ‘70-es években. Az az épület már egy cikis épület, arra nem 10 millió
forintot, hanem 20 millió forintot kell rákölteni ahhoz. hogy a fiatalok elfogadják azt a minöséget.
Ráadásul a nyaraló a közúton és a vasúton túl van. a Balatontól jó messze. Visszatáncoltak az
eredeti tervtől csak azért, hogy ne legyen populista nyomás a mostani testületen. Orömmel veszi,
ha Rácz Attila képviselő ebből a helyzetből valamit ki tud hozni. O maga, mint cégvezető nem
venné meg a balatoni nyaralót, mert annyira sokba kerül a felújítása, hogy nem éri meg anyagilag,
nem beszélve arról, hogy’ azt folyamatosan üzemeltetni kell. Erre fel kell venni egy embert, aki a
szívügyének tekinti ezt a dolgot. Nagyon nehéz 350 km-ről egy ilyen üdűlőt üzemeltetni. szinte
lehetetlen. Azok a cégek is eladták a nyaralójukat. akiknek volt korábban.

Rácz Attila képviselő: Lehet, hogy csak akkor tudnak azonos alapra kerülni Mucsi András
képviselővel, ha érzelmi oldalról közelítik meg ezt a kérdést. Számos példát lát a jó üzemelésre.
Például számára igazán pozitív példa volt a ‘90-es évek elején a Colorscope esete, amikor is
Olaszországban vett egy nyaralót a cég, de soha nem ment le a tulajdonos megnézni, csak a
munkások és a dolgozók használták úgy, hogy egymásnak adták át a nyaraló kulcsát. Az
ágyneműt mindenki vitte magával, és mindenkinek az volt a feladata, hogy kitakaritva adja át a
nyaralót a másik családnak. Cég szinten is és önkormányzati szinten is lehet ezt működőképesen
üzemeltetni, csak ki kell dolgozni a megfelelő Feltételeket. Tudják, hogy egy nyaraló nem annyi
költséget jelenti, hogy egy évben elmennek 0 napra nyaralni. Vannak olyan ismerősei, akiknek
van nyaralójuk a hegyekben vagy a Balatonon, amit a barátaik is használnak. Ugyanez a
gyakorlat, hogy meg van az egy napra eső rezsi, amit barátok között is megf5zetnek egymásnak, és
a családok remekül tudják egymást követni azon a helyen anélkül, hogy a tulajdonos bármikor
gondnok által megjelenne a helyszínen. Egymásnak adják oda a kulcsot. és egyik a másiknak a
kritikusa, így senkinek nem áll érdekében úgy átadni a n aralót a másik családnak, hogy az
számára hátrányos legyen. és azt mondja a következö család. hogy Xv család koszosan vagy nem
méltóan adta át a nyaralót. Véleménye szerint ehhez szándék kell, és nyilvánvaló, hogy a 350 kmes távolság bizonyos korlátokat szab, de ez nem probléma, hanem egy feladat, amit meg kell
oldani. Ha Úgy akarnak közelíteni ehhez a kérdéshez. hogy probléma, akkor persze, hogy meg
akarnak szabadulni a nyaralótól.
Izsó Gábor polgármester: Ahhoz, hogy minden teljesüljön, amit Rácz Attila képviselő elmondott:
békésieket üdültessenek. ne túl drágán, vállalkozónak üdülési jogot biztosítva, nehezen valósítható
meg. I la vállalkozónak kiadják üzemeltetésre. akkor ö hasznot akar látni az üdülőből. Ha olcsón
adják ki a nyaralót. akkor nem lesz haszon. nem tudják fenntartani és az önkormányzatnak kell
biztosítani a hiányzó forrást, ami egy burkolt szociális támogatást jelent. Lehet így is, de akkor ezt
mondják ki és nevezzék így. A kulcsos rendszer működhet. ha baráti társaságok mennek egymást
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követően nyaralni, de ebben az esetben ismeretlen emberek mennének ismeretlen emberek után
nyaralni, ami miatt nem müködöképes. A baráti társaságoknál csak van összetartó erő a tuhjdonos
személyében. Nagy kockázat 350 km-es távolságról elindulni nyaralni úgy, Hogy azt sem lehet
tudni, hogy az előző bérlő milyen állapotokat hagyolt maga után. A nyáron is müködött a nyaraló,
mert voltak, akik igénybe vették 2.500,- Ft-ért, miközben Dánfokon is annyi egy szállás. Maga is
részt vett a nyaraló építésében. mint megannyian. akik abban az időszakban jártak gimnáziumba.
Frzelmileg maga is kötődik hozzá. mert nagyon Jó hely volt. és még a sátras időszakban is Jelen
volt. Időközben azonban leamortizálódott az ingatlan. nagyon sok pénzt kellene a llújításra
Fordítani. Azért vették le napirendröl, hogy adjanak egy esélyt egy máslhjta hasznosításnak. Ez
egy népszerű feladat, elismerésére válik annak, aki ebböl valami jót kihoz. A dögtelepért biztos
nem állnának ennyien sorba. és nem adná a nevét ahhoz, hogy rendbe szedi. pedig legalább
annyira fontos kérdés, mint a nyaraló. Van felügyelet a nyaralónál. mivel a fonyódi önkormányzat
részéről egy személy jár megnézni az ingatlant. aki messze lakik a nyaralótól. Időnként megnézi,
hogy minden rendben van-e az épülettel. Kerestek gondnokot. hogy állandó felügyeletet
biztosítsanak, de nem találtak. Korábban volt egy bácsi, aki a szomszédban lakott, és közelről
tudta figyelni az épületet. Ha feL tudják újítani, és akár közösségi felajúnlásból össze tudják szedni
a szükséges pénzt, akkor meg lehet csinálni. Saját maga is felajánl egy összeget a felújításra, ha
egy működőképes modellt tudnak kidolgozni. Egyelöre nem találták még meg ezt a modellt. mert
olcsón, csak békésiek számára kiadva, vállalkozó bevonásával rentábilisan üzemeltetni nem lehet,
csak önkormányzati támogatás mellett.
Rácz Attila képviselő: Jövő héten Gyergyószentmiklósra utaznak, ezért kérdése a képviselő
testület felé, hogy az ottani polgármesterrel tárgyalhatnak-e ebben a kérdésben? Izsó Gábor
polgármester is ott lesz Gyergyószentmiklóson a jövő héten, igy megkérdezhetik. hogy van-e a
részükről érdeklődés vagy bármilyen nemü együttműködési szándék a balatoni nyaralóval
kapcsolatban. mindenféle elköteleződés nélkül.
Izsó Gábor polgármester: Megkérdezhetik ismét, de legalább már háromszor megkeresték a
gyergyóiakat ebben a témában. de nem baj. ha Újra felteszik ezt a kérdést. Még a Pataki István
polgármester idejében keresték meg a gyergyói vezetést, akik egy csere nyaralót ajánlottak fel, de
a nagy távolság miatt nem éltek a lehetőséggel. A gyergóiak szívesen eljönnek egy-két hétre
nyaralni, és lehet. hogy még flt is adnak cserébe. bár a tetöszerkezet jó. így Fára nincs szükség.
Nyilván megemlítik ezt a kérdést, ha már ott lesznek.
További hozzászólás. kérdés, módosító javaslat nem volt, Igy szavazást rendelt el a határozati
javaslatról.
Szavuzés elől! ;nególlupílouu, ho’ u szuvuzásnál jelenlévő képvLvelők száma: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyvisdótestü1etének
4 75/2018. (XL 29.) határozata

I. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 43112018. (X. 25.) számú határozatát
vi sszavonj a.
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2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 8642
Fonyód, Köztársaság u. 17. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslatát
terjessze be a következő, 2018. decemberében tartandó testületi ülésre.
I iatáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tánn’a:

Utak aszfattozásának sorrendje

Írásos előteijesztés csatolva

ajegvzőköni’i’höz az

M/ki’. 52. 9 (1) bekezdés 13 poiitja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviseiö-testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel,
módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cia határozati javaslatról.

Szavazás elől! megállapította. lw;
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fó’.

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

Képviselő-testületének

Város Önkormányzata

4 76/2018. tXL 29.)

határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi utcákat látja cl
aszfaltburkolattal az erre a célra felvenni szándékozott 250 millió forint fejlesztési hitel
terhére azzal. hogy a tartalék sorban szereplő utcák aszfaltozása a tenezés során
pontositott felületek mennyiségének függvényében történhet meg:
ri

Sorszám Az utca neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I I.
Tartalék

12.

Lánc
Décseri
Hajnali.
Liliom u.
parkoló
Hajnal Ii
Tóth
Dr. Veress
Endre
Tűzkút
Bajza
Gát
Tárház
Jámbor-Szőlő
7w’

A
készítés
éve

E
rt

Q

—

=

C

2010
1994
1997

700
335
893

4,5
4,5
4.5

3 150
1 508
4 019

1998

120

15

I 800

1998
1996

248
380

4,5
4,5

1 116
I 710

1997

613

4,5

2759

1997
1997
2004
1994

246
172
612
420

4.5
4,5
4.5
4.5

I 107
774
2754
I 890

1998

218

3

654
39

13.
14.

Jkürt
ITelep

I

1997
1990

I

1371
5266

Összesen:

4,51
72

6171
24632

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az aszfaltozandó
utcák építési engedélyezéséhez a szükséges terveket készíttesse el, az építési
engedélyeztetést folytassa le az engedélyezett hitel keret terhére.
I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: Elmondta még. hogy megkezdődik az utak aszfaltozásának a
megtervezése, amihez építési engedélyre van szükség. Bízik abban, hogy a kivitelezés a tavasszal
és a nyáron megtörténik. Az utak aszfaltozúsát a 250 millió forintos hitelből finanszírozza majd az
önkormányzat.
Barkász Sándor képviselő: Az utak ten’ezésével párhuzamosan a vízelvezetést is meg kell
tervezni, mert felesleges utat építeni, ha a padkában megáll a víz és felfagy. Erre volt már példa
korábban is.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a hozzászólást. A vízelvezetést is és az utak alatt lévő
vízvezeték rendszert is meg kell nézni, nehogy egy-két év múlva fel kelljen bontani ajavitás miatt
az utakat. Erre délelőtt Fel is hívták a figyelmüket. A Müszaki Osztály biztosan megnézte. hogy a
gördülő Fejlesztési tervben, hogy vannak az utak tervezve. Az aszfaltozásra kijelölt utakat át kell
vizsgálni, és ha nem megfelelő csatlakozás, elöregedett vezeték van alattuk, akkor azokat még az
aszthitozás előtt ki kell cserélni.
Napirend tár2va:

Békés, Karacs T. u. 7. alatti ingatlan társasház Alapító Okiratának
elfogadása

Írásos etőteijesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz

az Mötv. 52.

(1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az elöterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság és azt tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Az előterjesztéssel kapcsolatban
kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.
Szavazás elől! nzegállapílouci, hokn’
-

ci

szavazásnál jelenlévő kúpvLvelák száma. 9/ö

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyviselő-testületé,zek
4 77/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 690416 helyrajzi számú. természetben
5630 Békés, Karacs T. u. 7. szám alatt található ingatlan társasháztulajdont alapító okiratát
a határozat I. melléklete szerint fogadja el.
I latáridő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárgya:

Településrendezési eszközök módosítása, Táncsics u. 5. (4523 hrsz.) alatti
ingatlan övezeti besorolásának módosítása

Írásos elűteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

(1) bekezdés f) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel,
módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.
Szava:u c/ő/l iiiegci/Jcipííoiiu. /zo3
-

Q

szavazásnál jelenlévő képviselők szdn,cz: 9/ő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Onkormánj’zata Kéyviselótestületének
4 72/2018. (XL 29.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Táncsics u. 5. (4523 hrsz.) alatti
ingatlan övezeti besorolásával kapcsolatos véleményezési eljárásban résztvevő
államigazgatási szervek véleményeit megismerte.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a beérkezett véleményekre az alábbi
válaszokat adja:
Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész részére: A dokumentáció csak a
szerkezeti tervi módosítást tartalmazza. A szabályozási terv módosítása nem szükséges,
mivel a szerkezeti terv jelen módosítással lesz szinkronban a jelenleg érvényes
szabályozási tervvel.
Békés Megyei kormányhivatal Békésesabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály részére: A BE02/41338-002/20 18. ügyiratszámon kiadott levelet a dokumentációban cl kell helyezni.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a véleményezési eljárást lezárja és a
mellékelt dokumentációt végső szakmai véleményezésre megküldi.
értelem szerint
Ilatáridő:
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárRva:

Interpellációk, bejelentések

Tárv:Dr. Seres István képviselő interpellációjára adott válasz
Izsó Gábor polgánnester: Dr. Seres István képviselő nincsjelen a testület ülésén.
Tár2v: Mucsi András képviselő interpelláeiójára adott válasz
Izsó Gábor polgármester: Kérdése: Mucsi András képviselöhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e, azzal a szóbeli kiegészítéssel, amely szerint a 4-ik kérdésre adott választ azzal még
kiegészíti, „hogy a problémát megvizsgáljuk, és igyekszünk rá megnyugtató választ keresni”.
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Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Táry: Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz
Izsó Gábor polgármester: Kérdése Rácz Attila képviselöhöz: az interpellúciójára adott választ
elfogadja-e?
Rácz Attila képviselő: Az interpellációjára adott választ elfbgadta. hiszen az részletes és kimerítő.
csupán az nem derült ki belőle. hogy aki okozta a problémát, az hajlandóságot mutat-e arra, hogy
ki is javítsa?
Mucsi Anclrás képviselő: A helyreállítás megtörtént.
Izsó Gábor polgármester: Kérdése: kíván-e valaki interpellációval élni, vagy van-e valakinek
bejelentése?
Pásztor Szidónia
Tárház és Nevelő
megcsinálva. Kérte
árok és járda között

képviselő: A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatosan kíván interpellálni a
utcát érintően. A Nevelő utcai óvoda. iskola mellett a kerítés nem lett
a kivitelezőt. hogy ezt a munkát végezze cl. A Tárház u. 61. szám alatt lévő
nagyon keskeny a távolság, ezért kéri. hogy ide helyezzenek ki egy korlátot.

Balázs László képviselő: Lakossági megkeresés érkezett hozzá: a Shell kút kijárata és az utána
lévő sorompó kőzötti részen az árok eltömődött. nem folyik le a víz. Kéne. hogy vagy az ingatlan
tulajdonosa vagy valaki. akinek erre hatásköre van. oldja meg a vizelvezetést.
Deákné Dornonkos Julianna képviselő: A szülők, gyerekek nevében kérte, hogy a Bajza utca
Csabai utca kereszteződésében helyezzenek cl egy tükröt, mivel a kerékpárosok és az autósok
nehezen tudnak a kereszteződésnél kihajtani. Ezt több alkalommal jelezték már felé a szülők.
Kérte, vizsgálja felül az önkormányzat, hogy mit tud tenni az ügyben.
Balázs László képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott javaslatot
kívánta ismertetni a képviselő-testülettel.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Izsó Gábor polgármester úr részére
az önkormányzat stabil működtetéséért. valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó
1.500.000 Ft összegü jutalmat állapítson meg az önkormányzat 2018. évben betervezett személyi
jellegű kiadások megtakarítása terhére.
Javasolja továbbá a Pénzügyi Bizottság, hogy Dr. Pálmai Tamás alpolgármester Úr részére
munkája elismeréseként bruttó 750.000 Ft összegű jutalmat állapítson meg az önkormányzat 2018.
évben betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére.
Javasolja továbbá a Pénzügyi Bizottság, hogy Kálmán Tibor alpolgármester Úr részére munkája
elismeréseként bruttó 850.000 Ft összegű jutalmat áLlapítson meg az önkormányzat 2018. évben
betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére.
Tár2v:lzsó Gábor polgármesterjutalmazása
Izsó Gábor polgármester: Az elsö szavazásban személyesen érintett, ezért az ülés vezetését átadta
dr. Pálmai Tamás alpolgámiestemek.
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Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így kérte,
hogy a képviselő-testület szavazzon arról, hogy Izsó Gábor polgármestert kizárja-e a szavazásból
vagy sem. Kérte, hogy aki szeretné kizárni Izsó Gábor polgármestert a szavazásból, igennel, aki
pedig nem szeretné kizárni a szavazásból az nemmel szavazzon. A javaslatot szavazásra
bocsátotta.

Szcncizá.v elő/i ‚negc’illupítoucz, l;ov
-

ci

s:c,vcizósncW jelenlévá képviselők s:óina: Sf6.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata KéyviseIótestületének
4 79/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármestert a „Jutalom
megállapítása” egyéb előterjesztést érintő szavazásból nem zárja ki.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a
képviselő-testület Izsó Gábor polgármester részére az önkormányzat stabil pénzügyi
működtetéséért. valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó 1.500.000.- Ft, azaz
egymillió-ötszázezer forint jutalmat állapítson meg az önkormányzat 2018. évben betervezett
személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére.

S:cnvnv elő/t inegóUczpítoiía, hogy u .:m’ur6snél jelenlévő képviselők .ccnzci: $fő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkor;;;áni’z,ata KéyviseIbtestü1etének
480/2018. XL 29.) határozata
Békés Város Őnkormányzat Képviselő-testü!ete Izsó Gábor polgármester részére az
önkormányzat stabil pénzügyi működtetéséért. valamint lelkiismeretes munkája
elismeréseként bruttó 1.500.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az Onkormányzat 2018.
évben betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére.
Felelős:
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester
intézkedésre azonnal
Határidő:
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Az ülés vezetését visszaadta Izsó Gábor polgármesternek. A
következő témában bejelentette személyes érintettségét.
Izsó Gábor polgármester: Bejelentette, hogy a jutalmat nem kívánja felvenni, és kérte, hogy a
jutalom összegét az önkormányzat jótékony célokra fordítsa.

TárRv:

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester jutalmazása

Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy kérte a képviselö
testületet, szavazzon arról, hogy dr. Pálmai Tamás alpolgármestert kizárja-e a szavazásból.
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Szavazas elő/I uzegállapílolla. hogy a szm’ccásnál jeletilévő képviselők száma: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 nem szavazattal, I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Ö,zkormányata Képviselő-testületének
481/2018. (XL 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás alpolgármestert a
‚Jutalom megállapítása” egyéb előteijesztést érintő szavazásból nem záija ki.

Határidő:
Felelős;

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint Békés Város
Onkormányzat Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás alpolgármester részére munkája
elismeréseként bruttó 750.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az önkormányzat 2018. évben
betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére.
Szavazás elő/I megáUapílolla. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
482/2018. (XL 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás alpolgármester részére
munkája elismeréseként bruttó 750.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az Önkormányzat
2018. évben betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
intézkedésre azonnal
Határidő:
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Csatlakozott Izsó Gábor polgármester úrhoz a jutalom
felajánlását illetően.
Tárgy: Kálmán Tibor alpolgármester jutalmazása
Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy Békés Város Képviselö-testülete Kálmán Tibor
alpolgármester részére munkája elismeréseként bruttó 850.000,- Ft összegű jutalmat állapítson meg
az Onkormányzat 2018. évben betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére.
Rácz Attila képviselő: Módosító javaslata, hogy a képviselő-testület Kálmán Tibor Főállású
alpolgármester részére az általa elvégzett munka alapján I millió forint jutalmat állapitson meg.
-

-

Izsó Gábor polgármester: Rácz Attila képviselő a módosító javaslatát a Pénzügyi Bizottság ülésén
is elmondhatta volna. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, amely szerint a képviselő
testület Kálmán Tibor alpolgármester részére 850 ezer forint helyett I millió forint jutalmat
állapítson meg. A módosító javaslattal egyetért, mivel az alpolgármester lelkiismeretesen végzi a
munkáját.
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Szavazás elő/i megállapi/olki. l;ogj’ a szavazásnál /elenlévő kúpi’iselők száijic,: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal1 I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
483/2018. (XL 29.) határozata

Békés Város Képviselő-testülete Kálmán Tibor alpolgármester részére munkája
elismeréseként bruttó 1.000.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az önkormányzat 2018.
évben betervezett személyi jellegű kiadások rnegtakaritása terhére.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
intézkedésre azonnal

Kálmán Tibor alpolgármester: Megköszönte a képviselő-testület döntését, azonban a jutalmat
nem kívánja felvenni. Kérte az önkormányzatot, hogy a számára megítélt jutalmat jótékony célra
fordítsa.
Izsó Gábor polgármester: További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület
nyilvános ülését 17 óra 16 perckor befejezettnek nyilvánította. és zárt ülést rendelt cl, amelyről
külön jegyzőkőnyv készül. Kérte. hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a
jogszabály lehetőséget biztosít.

1Cm.

I%or
po garmester

jegvzo
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