
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzat Képviselő.testületénelc 2019. Január 3!. napján

megtaflo# Ii ;‘ilvános üléséről

Az ülés heli’e: Városháza Nagyternw (Békés. Petöt u. 2.)

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Pásztor Szidónia, Dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor
Deákné Domonkos JLllianna, Balázs László, Mucsi András, Koppné dr. Hajdú
Anikó. Rácz Attila. Dr. Gosztolya Ferenc képviselő.

kazoltan volt távol: Dr. Seres István képviselö.

Tanácskozási io2gal vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánúsi Zsolt osztályvezető
Váczi Julianna ügyvezető
Fehér Vilmosné, a Békési Német Nemzetiségi Onkonnányzat elnöke
Szojka Petronella, a Békési Román Nemzetiségi Onkormányzat elnökhelyettese

Az ülés kezdésének időpont/a: 17.15 h

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a meWelenteket. Megállapította. hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert 11 főből 10 fő jelen van. igya nyilvános ülést megnyitotta.

Túrgv:Napirend elfogadása

Izsó Gábor polgármester: A kiküldött meghivóban szereplő napirendi pontokhoz az SZMSZ 10.
*-a alapján módosító javaslata: javasolta, hogy a nyílt ülésen tárgyalandó előteijesztéseket a
bejelentések elön tárgyalja meg a estüiet. Elsőként javasolta, hogy a testület vegye Fel napirendre
az NY!23. jelzésű, „ Közétkezietéssel kapcsolatos döntés meghozatala tárgyú előterjesztést. Kérte
a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre vételéről.

Szavazás előtt nwgál/apuotta. hogy a cava:ásizúl jelenléiő képviselők :a;na: lüfő

- Megállapitotta. hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Ö,,korn,ányzata Kép viselő-testületének
3/20 19. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi napirendre NY!23. számú
jelzéssel a „Közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala ‘tárgyú előterjesztést.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester



Izsó Gábor polgármester; Javasolta napirendre venni az NY/24. jelzésű.,, Kiemelt Jjlesztési
teriiletté nvihánítással kapcsolatos döntés nzegho:atala” tárgyú előterjesztést. Kérte a
képviselőket. hogy szavazzanak az előteijesztés napirendre vételéről.
Szavazás előtt ;?ZQ,allapuotla. hogy ci .carazásnál jelenlévő képvLelők száijza: 10/ő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi napirendre NY/24. jelzéssel a
„Kiemelt fjlcsztési wrületté ;zvilvánítással kapcsolatos döntés’ meghozatala tárgyú
előterjesztést.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a testület vegye napirendre zárt ülésen történő
tárgyalással a Z/3. jelzésű. „Döntés bérlő elhelyezéséről’ tárgyú előteijesztést. Kérte a
képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre vé(etéiöl.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.

- Megállapította, hogy a képvisel/i-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselótestületének
5/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi napirendre zárt ülésen történő
tárgyalással, Z!3. jeIzésse a „Döntés bérlő elhelyezéséről’ tárgyú előterjesztést.
Határidőt azonnal
Felelős: izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a meghivóban szereplő napirendi
pontokról a kiegészítésekkel együtt.

Szavazás e/öt! niegá/lapílotia. hozx’ o szavazásnál jelenlévő képvLe/ők száma: 10/15.

- Megállapitotta, hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormánj’zata Kép viselő-testületének
6/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 31. napján tartott ülésének
napirendi pontjait a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint fogadta cl:
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NA P[REND! PONTOK:

Nyi/vái,os ülés:
I. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,

értekezletek ről
ElőterJesztő: Izsó Gábor polgármester

2. Tájékoziató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Tárnok Lászlónéjegvző

4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

5. Tájékoztató a polgármester átruhúzott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

6. Békés Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

7. Békés Város Önkormányzata 1/20 15. (II. 4.) rendeletének (SZMSZ) módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

8. A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

9. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítésről szóló 9/1995. (III. 7.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
Előle; Jesztő: Izsó Gábor polgármester

10. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: izsó Gábor polgármester

1. Tájékoztató aNemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi működéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

12. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesz,’ő: Izsó Gábor polgármester

13. Városüzemeltetési Feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 2019. évi
felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

14. A BKSZ Kft-vel kötött vagyonhasznosítási szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

15. A Prevail Co. Kit kérelméről döntés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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16. A BKSZ Kft-vel kötött Inkubátorház vagvonhasznosítási szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

17. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

18. Tagi kölcsön visszafizetésével kapcsolatos döntések
Ehutwjesző Izsó Gábor polgármester

19. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

20. Közös földgázbeszerzéshez csatlakozásról döntés a 201 9-2021-es időszakra
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

21. Közös villamosenergia-beszerzéshez csatlakozásról döntés a 2020-2021-es időszakra
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

22. Közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előle, feszlő: Izsó Gábor polgármester

23. Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

24. Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Zárt ülés:
I. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása

E/őteJt’esztő: Izsó Gábor polgármester

2. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3. Döntés bérlő elhelvezéséröl
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb
eseményekről. értekezletekről

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötr’. 52. (1) bekezdás/) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító Javaslat
nem volt. így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásulvételére vonatkozó javaslatot.

Szavazás előtt megáUapította. lzoy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: JOf

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormá,i;’zata Kép viselő-testületének
772019. (L 31.) határozata

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

Napirend tárva: Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos elöteijesztés csatolva ajegrzűkönvvhöz az Möt; 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásulvételére vonatkozó javaslatot.

Szavazás elő! I nwgállapiioíu, hagy a szavazczsnál jelenlevő képviselők száma: 10 Jő

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

Békés Város Önkormán ;zata Kép viselő-testideté,,ek
8/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .Tájékoztató az előző testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrehtásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridő: értelem szerint

Napirend tárgya: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva a jeKJ’zőkön j’vhöz azMöfl’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásulvételére vonatkozó javaslatot.

Szavazás elől! megállapítolla, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők s:ái;;a: lOfő

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

Békés Város Önkormán i’zata Kép viselóttestületének
9/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
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Felelős: Izsó Gábor polgármester
llatáridö: értelem szerint

Napirend tárya: Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos előteijesztés csatolva ajeg;’zőkönrvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító Javaslat
nem volt, Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásulvételére vonatkozó javaslatot.
Szal’cIzc’Lv don ‚negállapííoiia. hogn ci .ccn’cizósiiál jeleizlévő képviselők szátizti: 10/ő.

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
10/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
felhasználásáróF’ tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Ilatáridő: értelem szerint

Napirend tár2va: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Írásos elők’ijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz (IZ Mötv. 52.,,9 (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt. Így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásulvételére vonatkozó javaslatot.

Szavazás elől! megállapíloi!a, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárRva: Békés Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása

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

Izsó Gábor polgármester: A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása a vonatkozó
törvények. kormányrendeletek. valamint a 2019. évi költségvetést érintő képviselő-testületi
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döntések és vonatkozó önkormányzati rendeletek figyelembe vételével készült cl. A költségvetési
tervezet tartalmazza mindazon előiránvzatokat, rovatokat címenként. bevételi ás kiadási
etőiránvzat-esoportonként, amelyeket ajogszabályok előirnak, valamint azokat a nem kötelezően
ellátandó kladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben,
határozatokban vállalt. Az előterjesztésben elkészített rendelet-tervezet előzetes egyeztetése az
intézményvezetökkel megtörtént. arról intézményenként jegyzőkönyv készült. Az elöterjesztést
mind ahárom bizottság tárgyalta, ás változtatás nélkül Javasolják elfogadásra a rendelet-tervezetet.

Megállapította, hogy az előteijesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt cl az önkonnányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról.

S:urc,zós elől! nwgó/lupííoíia, hov ci .cmazásnól /elenlévő képviselők száma: lüfő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II. 01.)

önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdéséhen
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (l)bekezdés fl
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

1. (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel 91.896.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás 60.683.079 Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz 448.987.390 Ft
d) maradvány igénybevétele 2.500.000 Ft

(2) A Képviselö-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyóuyfürdő költségvetési szerv
működési kiadásait a következök szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 340.389.469 Ft
b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 66.016.000 Ft
e) dologi kiadások l94.16L000 Ft
d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft
e) engedélyezett étszámkerete 04 fő

2. (1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek 47.800.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás 62.952.271 Ft
e) maradvány igénybevétele 2.025.359 Ft



(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 51.164.500 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 9.921.130 Ft
c) dologi kiadások 51.692.000 Ft
d) engedélyezett létszámkercte 17 fő

3. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek 1.450.000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás 20.09 1.O8OFt
c) maradvány igénybevétele 780.420 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi iantvik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési
kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 3.983.500 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó 2.631.000 Ft
c) dologi kiadások 5.707.000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete 7 Fő

4. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek 1 585 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás 31.941.648 Ft
c) maradvány igénybevétele 800.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési
kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 23.157.648 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 4.469.000 Ft
adó
c) dologi kiadások 6.700.000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete 8 fő

5. (I )A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri liivatai költségvetési szerv működési
bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek 138.174.000 Ft
b) Irányító szervtől kapott támogatás 438.170.064 Ft
c) pénzmaradvánv igénybevétele 3 .000.000 Ft

(2) A Képviselö-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a
következők szerinL határoiza meg:

a) személyi juttatások 276.365.064 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 1.345.000 Ft
c) dologi kiadások 241.634.000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete 72 Fő
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(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők
ilietményalapjút 2019.januúr L napjától 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban határozza meg.

6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi Jogi személy működési bevételeit
a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek 244.882.000 Ft
b) közhatalmi bevételek 580.04 .000 Ft
c) államtól kapott támogatás 1.281.966.403 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 252.293.455 Ft
e) Pénzmaradvánv igénybevétele működési célra 194.747.807 Ft

(2) A Képviselő-testület az Őnkonnányzat, mint törzskönyvi Jogi személy felhalmozási bevételeit
a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 77.122.503 Ft
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 76.513.900 Ft
c) belföldi finanszírozás bevételei 250.000.000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra 2.648.658.331 Ft

(3)A Képviselő-lestület az Önkormányzat. mint törzskönyvi Jogi személy működési kindásait a
következők szerint határozza meg:

a) személyi Juttatások 236.904.500 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáJárulási 31.170.200 Ft

adó
e) dologi kiadások 456.310.768 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása 135.700.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 938.286.461 Ft
1) működési célú tartalékok 82.529.439 Ft
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli 47170.372 Ft

mege lő I egezés)

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait
a következők szerint határozza meg:

a) beruházások. felújítások 310.32L999 Ft
b) egyéb felhalmozási célú kiadások 32.900.000 Ft
c) Fejlesztési célú tartalékok 2.714.793.518 Ft

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi Jogi személy engedélyezett
létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., KJt alapján foglalkoztatott munkavállalók 9 fő.
b) kőzfoglalkoztatottak 150 Lé.

.* A Képviselő-testület Békés város 2019. évi működési költségvetését a következök szerint
hagyja jóvá:

a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek 525.787.000 Ft
ab) közhatalmi bevételek 580.041.000 Ft
ac) kapott támogatás 1.281.966.403 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 70 1.280.845 Ft
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b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások 941.964681 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok ás szociális hozzárulási adó 175.552.330 Ft
be) dologi kiadások 956.204.768 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 135.700.000 Ft
be) egyéb működési célú kiadások 941.786.461 Ft
hí) működési célú tartalékok 82.529.439 Ft
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli 47.170.372 Ft

megelölegezés)
c) a működési költségvetés hiánya 191.832.803.- Ft
d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 194.747.807,-

Ft

8. A Képviselő-testület Békés város 2019. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint
hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 77.122.503 Ft
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 76.513.900 Ft

b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások 310.321.999 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások 32.900.000 Ft,
be) felhalmozási célú tartalékok 2.714.793.518 Ft

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 2.910.679.114,- Ft
d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának

belső finanszírozására 2.643.658.331,- Ft
e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának

belső linanszírozására 12.020.783, Ft
f’) belföldi finanszírozás bevételeinek igénybevétele a felhalmozás hiányának belső

finanszírozására 250.000.000 Ft

9. A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak
föösszeuét 6.345.223.568.- Ft-ban állapítja meg.

10. Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi elöirányzatait az I. melléklet
tartalmazza.

11. A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

12. A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.

13. * A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet
szerint hagyja jóvá.

14. A Képiselo-testület Békés város tartalék előiránvzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint
állapítja meg.

15.* A Képvise[ö-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a
közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

16. A Képviselő-testület a 2019. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet
szerint hagyja jóvá.
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17. A Képviselő-testület Békés városa kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak
elöirúnyzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.

18. A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9.
melléklet szerint hagyja jóvá.

19. A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási
ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

20. * A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási
ütemtervét a II. melLéklet szerint állapítja meg.

21. Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12.
melléklet tartalmazza

22. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és
forásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető
ügyletek finanszírozása hossszútávú tervét a 14. melléklet tartalmazza.

24. A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások
finanszírozására felhasználható önkormánzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
25. * Békés város 2019. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 24. * (4) bekezdés b) pontja szerinti bosszú távra vállalt kötelezettségeket.

26. (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kiflzethető összeget az
eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg,
amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az
intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra. ha a kifizetésre
bérmegtakarítás és költségvetési forás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfűrdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott
és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben
meghatározott kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
27. A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

28. * A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot
működtet.

29. A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának
folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek meg[elelően a tervezett kiadási elöirányzatuk
1/12-ed részének megfelelően történik.

30. (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós
anyagi (bér. járulék. dologi ás felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület
felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós
kőtelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem
biztosit.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven
belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a
Képviselő-testület ad felhatalmazást.
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(3) Az intézménvvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2018. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselö-testület a zárszámadás
elfogadásakor dönt.

31. Az Önkormányzat. a Polgármesteri hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője
köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal Úgy gazdálkodni, hogy a 2019. évi
költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl,
kivéve azt az esetet, 1w túlteljesítésre salát bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

32. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői
költségvetésük kiemelt ehőirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A
személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban
az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik
szükségessé.

33. * (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és
előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft
értékhatádg, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedayezni esetenként 5 millió Ft
értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átesoportosítást, a
tartaékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekröl a tájékoztatást ad a
képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester a következő soros ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni az
átwházott hatáskörben hozott döntéseiről.
(4) A [nanszírozási célú pénzügyi müveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat. mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain
belül a rovatok közötti átesoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy
jogosult.

34. A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos Úzetőképesség biztosítása céljából
— a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerzödés rendelkezései
alapján — a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000,- Ft folyószámlahitel áll
rendelkezésre 2019. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselö-testület a 100.000000 Ft
folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet. a pénzügyi egyensúly biztosítása és
fenntartása érdekében.

35. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között
keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze cl.

36. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre

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

(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2018 (Xl.30.) őnkormányzati rendelete.

Napirend tárva: Békés Város Önkormányzata 112015. (II. 4.) rendeletének (SZMSZ)
módosítása

Írásos előterjesz:é csatolva a jegyzőkönyvhöz az Möt; 52.’ (1) bekezdésf) pontja alapján.
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Izsó Gábor polgármester: A rendeletmódosítás a jegyző és az aljegvző egyidejű tartós
akadálvoztatása esetén a jegyzői feladatok ellátásának módjáról rendelkezik. Az előterjesztést
tárgyalta az Ugyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság, és a rendelet-tervezet
el Fogadását Javasolja a Képviselö-testületnek.

Rácz Attila képviselő: Az előterjesztésben az szerepei, hogy a Kormányhivatal Ilatósági
Főosztálya úgynevezett szakmai segítségnyújtás keretében jelzéssel él. Kérdése: ez hogyan zajlik
a gyakorlatban? A Kormányhivatal észreveszi, hogy egy kérdésben nem hozott döntést az
önkormányzat ésjelzi írásban? Miért az a neve, hogy „szakmai segítségnyújtás1’?

Tárnok Lászlóné jegyző: Általában a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtással éj, Vagyis ez a
tárgya az e-mailben érkező megkereséseknek. A Törvényességi Osztály egyik ügyintézője keresi
meg az önkormányzatot. A Kormányhivatalnak volt egy átfogó ellenőrzése, amely a megye összes
őnkontányzatát érintette, és annak keretében vizsgálták ezt a tárgykört, vagyis megnézték. hogy
ajegvző helyettesítéséről hol rendelkeznek. Nagyobb önkormányzatoknál az volta gyakorlat hogy
a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatában rendelkeztek a jegyző
helyettesítéséről. A Kormányhivatal most azt kéri, hogy az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatában is jelenjen meg ajegvző helvettesítése.

Izsó Gábor polgármester: További kérdés, észrevétel nem volt, így szavazást rendelt el a rendelet-
tervezetről.

Szavazás elő/i ;negáUapíioiici, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2019. (11.01.)
önkormányzati rendelete

Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szóló

1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóLó
1/2015. (II. 14.) őnkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleménvezési

jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
cl:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselö-testületének a Szervezeti és Működési Szahályzatáról
szóló 1/2015. (11. 04.) önkormányzati rendelete az alábbi 21. aleímmel egészül ki:

„21. Az aljegyző
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35I. (1) :1 J7otgcuinzestw cílícd c: je,nző jcivcislciióici kinevezett uljegv( c;jegv:ü akadculvozwiásci
esetén teljes/o i,’kőrben gyakorol/a a/eg:ö hatc’isköieit.
(2) A jnTyzői és ci: alje3’zői tisztség egyidejű betölt ellensége valamint egyidejű foltos
akc:dályo:tatásuk esetét? O jeg’ző hehettesítését ci képesítést követelmémeknek nwg/elelő
végzettséggel rendelkező octcWyi’e:ető ló/Ici cl.

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

B ék ás, 2019. január

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. fébiztár 1-jén.

Táinok Lászlóné
jezvo

Napirend tárva: A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előleijesztés csatolva ajegyzőkönvvhöz az Mötv. 52.W (1) bekezdésf) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Jogszabály szerkesztési technikai pontosításról van szó. Az
előterjesztést iárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság. és a rendelet-
tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt1 így szavazást
rendelt cl a rendelet-tervezetről.

Szavazás előtt megállapította. hogy ci snivczzásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelete
a helyi közmüvelődésről szóló

29/20 18. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézménvekröl. a nyilvános
könyvtári ellátúsról és a közművelödésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. *-ban kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában ás a
Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 7.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2W 5. (II. 4.) önkormányzati rendelet
24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi
bizottság véleményének kikérésével. a muzeális intézménvekről. a nyilvános könyvtári ellátásról
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és a közmüvelődésröl szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. * (1) bekezdésében a Békési Német
Nemzetiségi Önkormányzat, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Békési Román
Nemzetiségi Önkormányzat és a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított
egyeztetést követően a következőket rendeli cl:

1. Hatályát veszti a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
közmüvelődésről szóló 29/2018. (X. 26.) önkormányzati rendeletének 3. -a.

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

B ék é s, 2019. január

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. Február hó I. napján.

Támok Lászlóné
jegyző

Napirend tárEva: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és kőltségtérítéséről szóló
9/1995. (Ill. 7.) számú önkormányzati rendelet módosítása

ÍJ•()s előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52..’ (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság és a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a
Képviselő-testületnek. A nem képviselő, külsős bizottsági tagok tiszteletdíjának minimális
emeléséről szól a rendeletmódosítás.

Koppné dr. Hajdu Anikó képviselö: Az előterjesztés címe azt sugallja, hogy az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjának emeléséről van szó, de nyilván azért ez a cím, mert a képviselők
tiszteletdíjához mérik a külsős bizottsági tagok javadalmazását. Legalább 8-10 éve képviselő. de
azóta nem változott a képviselők tiszteletdíja. Nincs nagy jelentősége, de nem szerencsés még egy
cégnél sem, ha összecsúsznak a bérek, mert elértéktelenedik ajavadalmazás. Nem akar kiharcolni
magának semmit. de olyan mintha a képviselők nem érdemelnék meg a tiszteletdíj korrekcióját.
Véleménye szerint ezt a kérdést is felül kellene vizsgálni.

Izsó Gábor polgármester: Minden képviselő megérdemli a tiszteletdíjat, azonban a képviselöket
úgymond a nép választotta, ami megtiszteltetést jelent. Közös akarat eredményeként lett mindenki
képviselő, amit önkéntes társadalmi munkában vállaltak. A külsös bizottsági tagok esetében is így
van, azonban őket a különböző pártok jelölték. így az ő felhatalmazásuk nem olyan erős. mint a
nép által választott képviselőké. A tiszteletdíjak összegét az Új testület majd megváltoztatja.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Minden képviselő végzi a saját munkáját. amit vállalt.
Azért javasolta, hogy emeljék meg a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját. mert a lakásügyekkel
foglalkozó bizottság külsős tagjai jóval több munkát végeznek. mint más bizottsági tagok. Ok nem
csak a bizottság ülésein vesznek részt, hanem látogatásokat, helyszíni szemléket is szerveznek,
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ami többletmunkát igényel. Nagyon régen nem volt módosítva a tiszteletdíj. Így a külsös bizottsági
tagok nettó 20ezer forintot kaptak. Emiatt vetette fel. hogy az ö tiszteletdíj ukat emeljék meg. ezzel
is elismerve a munkájukat. A látogatásoknak köszönhetően a lakásügvekkcl foglalkozó bizottság
külsös tagjai konkrétan tudják, hogy kiről van szó, amikor felújításról. Vagy bérleti szerződés
hosszabbításáról van szó. A képviselői tiszteletdíjakat nMndig a ciklus elején állapítják meg. Így
októberben az Új testület foglalkozik majd ezzel a kérdéssel.

Rácz Attila képviselö: 2014 novemberében elmulasztották rendezni a képviselői tiszteletdíjakat.
Így az októberi vagy novemberi alakuló képviselő-testületi ülésen meg kell határozni azokat. Ezt
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíteni kellene, hogy az Újonnan
választott képviselő-testület munkatervében szerepeljen a képviselői tiszteletdíjak rendezése.

Dr. Cosztolva Ferenc képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
ülésén is elmondta. hogy legtöbb esetben a képviselők lemondanak a tiszteletdíjukról és különböző
közeélra ajánlják Fel, azonban nem minden képviselő van egyforma anyagi helyzetben. Másrészt
értékítéletet mutat, hogy a tiszteletdíj kérdése mennyire rendezett vagy nem rendezett. A
jogszabály adva van, nem kell semmilyen szabályozással pontosítani a tiszteletdíjak kérdését,
hiszen bármikor rá lehet térni az ilyen jellegű kérdésre. A felvetésére azt a választ kapta. hogy
majd n következö képviselő-testü’et dönt a tiszteletdíjak mértékéről. Véleménye szerint a maguk
dolgát nem kellene a kővetkező testületre rátolni. Megyei összevetésben a békési képviselők
tiszteletdíjai alacsonynak számítanak. A polgármesterjavadalmazása is minden évben emelkedik.
Tisztességes helyeken úgy szokott lenni, hogy a polgánriester és a Pénzügyi Bizottság elnöke látja
a költségvetési lehetöségeket, és elökészíttetik a képviselő tiszteletdíjak emeléséről szóló anyagot.
amit a képviselő-testület elé terjesztenek döntésre, szem előtt tartva a tisztességes önmérsékletet.
Ha azonban nem kívánják az arra jogosultak emelni a képviselői tiszteletdíjat, azt is tudomásul
veszik. Saját maga az idén is lemondott már két havi tiszteletdíjáról. Véleménye szerint az ember
saját munkáját is szokta becsülni valamire, és ha a javadalmazás alacsony, akkor jelzi azt a
főnökének. és megbeszélik, mikor kerül sor lizetésemelésre. Ugy tűnik, hogy a képviselöi
tiszteletdíjak emelésére a vezetésben nincs igény, mert ennyire tartják a munkájukat és a többiekét
is.

Izsó Gáhor polgármester: Ennek a helyzetnek több magyarázata is lehet. Nagyon sok településen
az egész testület lemond a tiszteletdíjáról, de attól még becsülik az emberek őket is és a
munkájukat, hisz megtisztelték őket azzal, hogy megválasztották őket. igy dolgozhatnak a
városért. Nem is egy ilyen település van. A külsős bizottsági tagok Úgy vállaltak munkát, hogy a
pártok felkérték őket egy tevékenységre. Mucsi András bizottsági elnök elmondta, hogy a
lakásügyekkel foglalkozó bizottságban kiemelkedően sok a munka. helyszíni szemléket végeznek,
családokat látogatnak, de nem lehet külön díjazni csak az ügyrendi bizottság külsős tagjait. A
tiszteletdíj emelése nettó 10 ezer Forintot jelent havonta. A megbecsülésüket akarták kifejezni a
külsös bizottsági tagok felé.

Barkász Sándor képviselő: Visszautasítja dr. Gosztolya Ferenc képviselő által elmondottakat,
amely’ szerint azért nem emelik a képviselők tiszteletdí ját. mert ennyire becsülik a munkájukat.
Amióta képviselö 138 havi tiszteletdíjáról mondott le. ami közel 11.5 é’es tiszteletdíjat jelent. A
képviselöség egy vállalt tisztség, nem lé tevékenység. és más egy polgármester. aki téállásban
végzi a munkáját. Azzal. hogy a békési képviselők tiszteletdíja a megyei átlag alatt van, nem a
maguk munkáját becsülik le, hanem figyelembe veszik azt, hogy Békésen nem a legmagasabb
jövedelemmel rendelkező emberek élnek. így szolidaritást vállalnak velük és nem emelgetik a saját
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tiszteletdíjukat. Nem ért egyet azokkal a testületekkel, amelyek maguknak magas tiszteletdijat
szavaznak meg. Számára sértó. amit dr. Gosztolya Ferenc képviselő mondott.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Nem hiszi. hogy sértő az. amit elmondott. Van, aki megteheti,
hogy felajánlja az összes tiszteletdíját hónapról hónapra. évről évre, de ez nem változtat azon, amit
mondott. Ezeket a kérdéseket nem demagógiával kell kezelni. Van olyan képviselő. aki nem teheti
meg, hogy az összes tisztcletdíját felajánlja közcélra. Ennek a kérdésnek itt fel sem kellett volna
merülnie, de az elmúlt 4 évben nem emelték a képviselők tiszteletdflát. Lehetnek erre büszkék. de
nem ezen van a hangsúly.
Rácz Attila képviselő: Nem 4 éve nem emelték Békésen a képviselők tiszieletdiját. hanem már 8
éve.

Mucsi András képviselő: A gvakorlaWan úgy müködik. hogy ha valami probléma miatt
szakembert hívnak, akkor az megmondja, mennyiért oldja meg a problémát, és az ember kifizeti
azt az összeget. Magyarországon az a mentalitás, hogy viszont tőle, mint szellemi tevékenységet
végző embertől mindenki elvárja, hogy ingyen fordítson németről magyarra, mert ő úgyisjól tud
németül. A tisztességes képviselői munka sok időt veszel a családtól, stb.. de ezt vállalták. Nagyon
sok időt fordít a képviselői munkájára. mert szereti azt csinálni. Tudomásul kell venni. hogy el
kell ismerni azok munkáját. akik a vállaittól több munkát végeznek. Amikor az új képviselő
testület megalakul. akkor határozza meg az új képviselői tiszteletdíjak összegét.

Izsó Gábor polgármester: Kérdése: van-e módosító javaslata valakinek arra, hogy mekkora
összeggel emeljék a képviselők tiszteletdiját?

Barkász Sándor képviselö: Javasolta. hogy a képviselő-testület arról szavazzon, hogy ki szavaz
arra, hogy a képviselők tiszteletdíját megemeljék, és ha igen, akkor mennyivel.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Nem volt ilyen előterjesztés, ezért először cl kell gondolkodni
ezen a kérdésen.

Izsó Gábor polármester: A következő ülésen dönt majd erről a kérdésről a testület, addig pedig
átgondolják a lehetőségeket. mivel a 2019. évi költségvetés már elfogadásra került. és a képviselök
tiszteletdíjának emelését nem tartalmazza, így annak módosítása válik szükségessé. Mivel ez a
kérdés érzékenyen érintette a képviselőket. amit jogosnak tart. és azt is látja, hogy bántja némelyek
önérzetét. ezért a következő ülésre etökészítteti a képviselők tiszteletdUának emelésére vonatkozó
anyagot.
A polgármester fizetését az állam állapítja meg központilag a létszám után, és 3 éve ez sem
emelkedett.

Az elötetjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt el a rendelet—tervezetről.

S:uvazós elől! inegóHupíionci. hogy ci .ccirccúsncll /elenleiv képviselők ‚vzci;za: iOfő

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelete
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az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítúséröl szóló

9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. * (4) bekezdés O pontjában, valamint Magyarország
Alaptőrvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli cl:

1. A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és költségtérítéséröl szóló 9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendeletének 2. * (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bizottság nem képviselő’ tagjának tiszteletclíja űz alapclíj 60%—á,mak megfelelő összeg.

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

Békés, 2019. január

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. február hó I. napján.

Támok Lászlóné
jegyző

Napirend tár2va: A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosítása

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzűkönyvhöz az Möh’. 52.W (1) bekezdésf) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az elöterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. A
rendekt mellékleteként kerül elfogadásra a katolikus temetőre vonatkozó új temetőszabályzat.

Rácz Attila képviselő: Valószínűnek tartja, hogy egy hiánypótlás történik a temetői szabályzat
megalkotása kapcsán, amelyet a Szentháromság Plébánia most juttatott cl az önkorrnnyzathoz.
Van néhány kérdése ezzel kapcsolatban: a katolikus temető szolgáltatói feladatait egy külső cég
látja cl a jövőben? A szerződés tartalmazza, hogy ‚.a temető üzemeltetési jdackuellátás körébe
tartozik a temetkezési szolgáltatóktól a temetés napján az elhwzvt, kegyeleti kellékek átvétele, a
temetőn belüli, űz elhunyt hűtésével, ravatalozásával kapcsolatos tevékenjégek ellátása’’. Ez
azt jelenti. hogy az új szolgáltató végzi a katolikus temetőn belül a temetkezési szolgáltatást is?
Ez egy érdekes felvetés.

Izsó Gábor polgármester: A feladattal megbízott cég által összeállított „sablon” szövegről lehet
szó. Amikor tárgyalt a cég képviselőjével, akkor azt mondták neki, hogy az egyházmegye kiadta
vállalkozónak a kisebb temetők rendbetételét. amit az egyházmegye finanszíroz. Temetkezési
szolgáltatásról nem volt szó.
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Rácz Attila képviselő: Kérdése a polgármester felé: kivel folytatott tárgyalásokat ebben a
témában?

Izsó Gábor polgármester: A Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kli. részéről járt nála valaki. A
temetők fenntartója a temető tulajdonosa. a Szentháromság Plébánia, üzemeltetöje a Szent Gellért
Egyházi Kegyeleti Kft, amelynek székhelye Szegeden van. A püspökség a kfl-t bízta meg a
megyében lévő 40 temető gondozásával.

Rácz Attila: Azt hallotta, hogy a városban új temetkezési szolgáltatást végző cég kezdi meg
munkáját, ha arra engedélyt kap, és a katolikus temetőben a régi gondnoki lakás felújítása zajlik
jelenleg.

Izsó Gábor polgármester: Ezzel kapcsolatban meg kell kérdezni a püspökséget. mert erről az
önkormányzatot nem tájékoztatták. és engedélyt sem kértek egyelőre.

Rácz Attila képviselő: A Kfl. székhelye Szegeden van. Eddig egy magánszemély különálló
tevékenységként végezte a temető karbantartását. sírok ásását félhivatalos módon, aki nem állt a
katolikus egyház alkalmazásában. Az üzemeltetö váltás ennek a helyzetnek a rendezését szolgálja.

Izsó Gábor polgármester: Meg kell kérdezni a püspökséget, mert Ugyan neki nem mondták, hogy
a temetői szolgáltatást is ök akarják végezni. bár a kft-nek erre van engedélye.

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Megkereste a plébánost, mert azt látta, hogy a (éli
időszakban látványosan megtisztult a katolikus temető. ami elég elhagyatott volt. Azt a
tájékoztatást kapta. hogy az egyházmegye - amely Csongrád és Békés Megyének a közigazgatási
területét fedi le - a kisebb gyülekezetek katolikus temetöjét egybe vonja és a Szent Gellért Egyházi
Kegyeleti Kű-vel üzemelteti. Az I. sz. melléklet „urna hely”-ről is beszél. miközben neki nincs
tudomása arról, hogy a katolikus temetőben lenne urnahely. Valószínűnek tartja. hogy a szerződés
egy ‚.sablon” alapján készült el. Örül annak. hogy a katolikus temető rendbetétele megkezdődött.
A kít Szegedtől talán egészen Szeghalomig végzi majd a tevékenységét.

Dr. Pálmai Tamás képviselő: Nagyon örül annak, hogy az Új katolikus atya azt kérte a püspöktől.
hogy a katolikus temető üzemeltetésére találjon valami megoldást. A katolikus egyház nehezen
tudta kezelni a temető helyzetét. ezért hoztak olyan döntést. hogy az egyházmegye lássa el a
feladatot. A temető vonatkozásában nem volt sem nyilvántartás. sem rendelet. sem pedig rend. A
kú. a kisebb településeken lévő temetők űzemeltetését végzi majd. Orül annak. hogy ez a feladat
ajövőben nem az ő terhe lesz.

Izsó Gábor polgármester: Az önkormányzat is besegített a temetö rendbetételébe a közmunka
program keretében. A központi akarat is nagyobb, így nagyobb lendülettel tudnak segíteni, mert a
váltás a közösség életére is befolyással van.

Az előetiesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt cl a rendelet-tervezetről.

S:cn’u:éx elő/i inegúllapílniici. lzon’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők ‘cánza: 10/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2019. (II. 01) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló

16/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkontányzatairól

szóló 201 I. évi CLXXXIX. törvény 3. (1) bekezdésében. továbbá a temetőkről. és a

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: törvény) 41. (3) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján. figyelemmel a törvény végrehajtására kiadott 14511999. (X. I.)
Korm. rendelet előirásaira. a következöket rendeli cl:

1. A Békés Város Önkormányzata Képviselö-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről

szóló 16/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 2.

melléklettel egészül ki:

„2. melléklet

Szentháromság Plébánia
5630 Békés, Széchenyi tér 3.

Tel: 06 66/633-473
E-mail: bekcs.plebania®gmail.com

TEMETŐSZABÁLYZAT
a temető használatának rendjéről

A békési Szentháromság Plébánia a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 2015. július 1-
jén hatályba léptetett. a Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek szabályzata,
(továbbiakban: MEKSZ) temetöiről. temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertatás
szerinti temetkezésről szóló 11. (1) bekezdése, valamint az 1999. évi XLIII. törvény — a
temetőkről és a temetkezésről — (továbbiakban: Ttv.) 4. * (4) bekezdése alapján. és annak
végrehajtásáról szóló 145/1999.(X. I.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) szerint az alábbi
Tci;w;öcahálitcz(o! alkotta meg:

Általános rendelkezések

1. A Temetőszabálvzat célja. hogy a békési Római Katolikus temetőben a helyi viszonyok
tigyelembevételével biztosítsa a zavartalan temetkezési tevékenységet. e temető szent jellegének
védelmét. az elhunytak illő és tisztességes eltemetését. emlékük méltó megőrzését. ápolását.
szabályozza a emetök működésének rendjét. a kegyeleti funkciók érvényesítését, valamint
megteremtse a temetés lebonyolításában résztvevők együttműködésének feltételeit.

2. A tisztességes és méltó eltemetés. valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga
mindenkit bármely megkülönböztetés nélkül megillet.
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A Temetőszabályzatot ügyfélfbgadási idő alatt minden érdekelt személy megtekintheti a
plébánián.

1. FEJEZET
A TEMETO

Általános szabályok

Békés Város közigazgatási területén belül található a Szentháromság Plébánia tulajdonában ás
fenntartásában álló, 3722 hrsz. 4.2658 hektár területen elhelyezkedő, 5630 Békés, Szarvasi
utca 27. száni alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett temető megjelölésü ingatlan. a Római
Katolikus Temető.

A Tulajdonos a temető üzemeltetéséröl Üzemeltető útján gondoskodik a Tulajdonossal megkötött
üzemeltetési megállapodás alapján.

Jelen Temetőszabályzat a hatályos jogszabályok keretei között a temető használatának rendjét és
müködésével kapcsolatos kérdéseket tartalmazza.

Fogalom-meghatározások

1. E szabályzat alkaLmazásában:
a) Használati idö: a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama.

b) Temetési hely: koporsós és umás temetésre szolgáló temetési hely. amely a betemetések

számától függően lehet egyes. Vagy kettes sírhely. a megváltás időpontjától függően

megváltott vagy a betemetéssel egy időben váltott sírhely, illetve a kialakítás módjától

függően hantolt. hantolatlan. fedett sírhely.

c) Keretezett sírhely: a szilárd építési anyagból kőrülépített. de nem fedett sírhely.

d) Fedett sírhely: a szilárd építési anyagból kőrülépitett és lefedett sírhely (e két fogalom

együtt a továbbiakban: keretezett sírhely.)

e) Sírbolt kripta,): a sírhelyen létesített terepszint alatti és feletti vagy kizárólag terepszint

Feletti részből álló. legalább négy koporsó elhelyezését biztosító temetési hely. A sírbolt

felszíni mérete legalább a kettes sírhely mérete. egyedi megállapodás alapján lehet

nagyobb. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temetö tulajdonosa jelöli ki. A temető

tulajdonos hozzájárulásával. a sírbolt helyének megváltásával külön jogszabályban

meghatározott estekben az építési hatóság engedélyével építhető (mérete az építési

tevékenység után meghaladja a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 méter magasságot).

f) U,nad: a hamvakat tartalmazó urna elhelyezésére szolgáló terepszint feletti építmény,

amely fülkékre van osztva.

g) Betemetés: a koporsónak földbe vagy sírboltba temetése. illetve urnának sírhelybe. vagy
urnasirboltba való helyezése.

21



h) Sírhclj’váltás (‘megváltás,): a temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzése határozott
időre díj lizetés ellenében; e jogról annak rendelkezője lemondhat más kedvezményezett
javára; meghosszabbítás: a használati idö meghosszabbítása: ijraváltás: a lejárt ás
meghirdetett sírhely megváltása.

i) Símirás: a sírhelynek. sirboltnakazilletékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási
hivatal által rátemetés. hamvasztás, máshová temetés vagy egyéb okból engedélyezett
Felnyitása.

j) Sírgödör: a sírhelyen a koporsó elhelyezésére szolgáló legalább két méter (rátemetés
esetén 1.6 m) mélyre ásott gödör. amelyet a sírhely hossztengelyével párhuzamosan ágy
kell kiásni. hogy a sirhelven betemetni szándékait koporsók egymás mellett elhelvezhetők
legyenek.

k) Síijei: a temetési hely megjelölésére szolgáló jel (kereszt), síremlék vagy létesítmény.

1) Rátemetés: koporsóval már betemetett sirhelyre történö koporsós temetés. Nem rátemetés
umának a koporsóval betemetett sírba helyezése vagy urnatartónak a sírra helyezése.

m) Exhumálás: a holttest-maradványok kivétele céljából történő sírnyitás.

n) Újratemetés: eltemetett koporsónak, urnának exhumálás utáni eltemetése más temetési
helyen.

o) Beszámítás: a temetési Hely újraváltásakor (átalakításakor, ill. újabb temetéskor) a le nem
járt használati időre eső arányos megváltási díj.

p) Rendelkezési Jog: azt a személyt illeti meg, aki a sírhelyet megváltotta, vagy aki javára
más megvúltotta. A nyilvántartásban több rendelkező is rögzíthető. ez esetben a
rendelkezök együtt gyakorolják a rendelkezési jogot .A nyilvántartásban rögzített
rendelkezö halála esetén az elhunyt egyenes ági leszármazottjai. illetve a rendelkező által
írásban meghatározott személy gyakorolhatja a rendelkezési jogot.

2. Á temetők fenntartója a temetö tulajdonosa: a Szentháromság Plébánia, 5630 Békés,
Széchenyi tér 3.. üzemeltetöje a Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft (székhely: 6722 Szeged,
Szentháromság u. 19.)
3. Á temető tulajdonosa a tulajdonjogának ás a temető Felekezeti jellegének veszélyeztetése
nélkül a temetőben a viszonosság alapján más felekezetekhez tartozók részére is - de csak az
Országgyülés által elismert egyházak szertartása szerint ás a polgári búcsúztatókkal - biztosítja a
temetést.

4. Á Temetőszabályzat hatálya a temetőre. a temetőlátogatókra. a temetöüzemeltetőre. a
temetőben munkát végző vállalkozókra. a temetkezési szolgáltatókra. a szolgáltatások igénybe
vevőire terjed ki ás rendelkezéseit minden szerződő íélre alkalmazni kell a temetőre vonatkozó
j ogviszonyokban.

A temető részei, a temetési helyek méretei, temetési helyek betemethetősége

5. Á temetési helyek kijelölése, méreteinek meghatározása, a temetésre szolgáló parcellák
kijelölése a tulajdonos hatáskörébe tartozik.
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6.
a) Egyes sírhelyre egy koporsós betemetés, egy koporsós rátcmetés és négy urna betemetése

engedél yezhető.

b) Kettes sírbelyre két koporsós betemetés, két koporsós ráternetés és nyolc urna betemetése
engedé I yezhető.

c) A sírhelyen történő mindennemű munka elvégzését (tisztítás. keretezés, lekdés) a
sírgondozás kivételével a temető üzemeltetővel cngedélyeztetni kelt a munka megkezdése
előtt, vázlatterv benyújtásával.

A kőfaragó. kőműves, és műkőkészítő munkákat csak szakirányú képesítéssel és a vállalkozás
végzéséhez szükséges jogosultsággal rendelkező szakember végezhet (a rendelkezni jogosult
illetve családtagjai, továbbá vállalkozási tevékenység végzésére nem jogosult személy nem). A
jogosultság igazolását a tevékenység elvégzése előtt be kell mutatni, valamint a temető Fenntartási
hozzájárulást be kell fizetni a temető üzemeltető irodájában.

A munka végeztével a vállalkozónak át kell adni a területet a temető üzemeltetőnek.

Az engedély kiadása kizárólag a temető arculatára, esztétikai szempontok Figyelembe vételére
vonatkozik. A tulajdonos, valamint az üzemeltető nem vizsgálja a technológiai, kivitelezési
szempontokat, azok hibáiból eredő károkért nem vállal semminemű felelősséget.
Munkavégzés kizárólag külön megállapodás megkötését követően történhet.

7. Sírbolt a temető területén csak a békési Szentháromság Plébánia engedélye alapján létesíthető.
Az új sírbolt építésére irányuló írásos kérelem benyújtása esetén — amely tartalmazza a vázrajzot
is —‚ a temető tulajdonos 15 napon belül dönt a kérelemben Foglaltak elfogadásáról vagy
elutasításáról anyagi érdekének. illetve a temető fejlesztése érdekének megfelelően.

8. Egyéb temetői létesítmények és használatuk:
a) A ravatalozói célokat szolgáló kápolna építménye a békési Szentháromság Plébánia

tulajdonában van, használatáért meghatározott díjat köteles Fizetni a szolgáltatást igénylő.

b) A kerítés és az utak a temető részei. karbantartásukról a temető tulajdonosa gondoskodik.

c) A síijel a megváltott sírhelyen helyezhető el, az elhelyezéséről a sírhely felett rendelkező
köteles gondoskodni temetöüzemeltető útján. A sírjellel az rendelkezik, aki a sírhellyel
rendelkezik. A megváltási idő lejárta után 6 hónap múlva a lejárt sírhely értékesíthető. A
meg nem váltott sírhelyeken lévő sírjelek elbontásáról és elszállításáról a sírhely felett
rendelkezö köteles gondoskodni. Amennyiben a sírhellyel rendelkező nem lelhető Fel,

illetve annak elbontásáról, elszállításáról nem gondoskodik, a sírhellyel, síremlékkel
továbbiakban a temető tulajdonosa rendelkezik.

d) A vezetékes vízkifolyót víznyerés céljából a kegyeleti jogot gyakorlók ellenédék Fizetése
nélkül használhatják.

23



e) Sírhelyet előre megváltani nem lehet. A még meg nem váltott temetési helyek, a temetésre

igénybe nem vett parcellák és egyéb területek, utak, fák. sövények a temetőtulajdonos

husználatában vannak. Annak karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik.

f) A sírbolt, síremlék karbantartásáról annak létesítője (örököse) vagy a sírhellyel egyébként

rendelkezni jogosult köteles gondoskodni. A temető tulajdonosa (üzemeltetője) a temetési

hely Felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető síijel vagy a

sírbolt helyreállítására köteles felhívni. a felhívással egyidejűleg a sírhelyet körbe kell

kerítenie. A felhívást — a temetési hely megjelölúsével — a temető hirdetőtábláján 60 napra

ki kell függeszteni. és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcimén is meg

kelt kísérelni. Ha a sidel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére nem állítja helyre és

az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn? akkora közvetlen veszélyt a rendelkezni

jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg. A sírjel vav sírbolt helyreállításáig

a költségek rendezéséig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

g) Új sírjel létesítése esetén:

- A sírjel (síremlék) tervét (vázlatát) Vagy leírását az épittető a temető tulajdonosának

(üzemeltetőjének) az elhelyezés előtt köteles bemutatni.

- A 150 cm-nél magasabb sírjelet (síremlék) a temetőben felállítani nem lehet.

- Sírbolt jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi hatósági engedély nélkül is

létesíthető.

- Sírjel (síremlék), sírbolt köré maximum 30 cm szélességű szilárd burkolatú szegély

építhető.

- A sírhely használati ideje alatt a sírjelet (síremléket) eltávolítani vagy arról a halott

nevét törölni tilos. Mindez nem vonatkozik a meglévő sírjel átépítésére. helyette Új

sírjel állítására. A sírjelen a sírban eltemetettek teljes nevét, születési és halálozás

évszámát fel kell tüntetni.

- A sírjel (síremlék) szabályszerű felállítását. átépítését. lebontását a temető tulajdonosa

(üzemeltetője) ellenőrzi. A sírjel balesetmentes. biztonságos felállításáért. bontásáért.

az épitéskor keletkezett hulladék temető területéröl történő elszállításáért a sírhellel

rendelkezö. a munka megrendelöje a Felelős. A sír környezetét a munkák befejezését

követően rendezetten kell hagynia.

Lejárt. elhagyott sírhelyek újrahasznosítására a temetö tulajdonosa jogosult. Minden esetben fel
kell hívni a korábbi eltemetésekre az Új sírhely megváltójának a figyelmét. valamint arra. hogy a
temetés alkalmával a sírban Fellelt maradványok illő módon elhelyezve ott maradnak. a felmerülö
költségek az Új tulajdonost terhelik.

Az elhagyott. meg nem váltott síron lévő síremlékkel a temető tulajdonosa rendelkezik. A
hetonkeretek, fedlapok Újra felhasználása, vagy elbontása a tulajdonos joga és kötelessége.
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9. A temetési helyek méretei — amelynél nagyobb helyet a síremlék sem foglalhat cl — a
következők:

a) Sírhelyek:

- egyes sírhely 100 cmx200 cm,

- kettes sírhely 160 cmx200 cm,

- keretezett sírhely körül 30cm széles járda létesíthető.

- egymással szemben elhelyezkedő sírhelyek szélei közötti távolság 80 cm.

- az egymás mellett lévő sírhelyek közőtti távolság 60 cm.

- sírgödör mélysége 200 cm, rátemetés esetén 160 cm.

- urna rátemetése esetén 50 cm.

- umasírhely 80 cm

b) Sírboltok (kripták) mérete. helye: a temető tulajdonossal kötött egyedi megállapodás
alapján.

c) Urnafal: a temető tulajdonossal kötött egyedi megállapodás alapján.

A sírhelyek méretének be nem tartása esetén a temető tulajdonos (üzemeltető) a rendelkezöt
felszólítja a méret módosítására; ha ő a Felszólításnak határidőig nem tesz eleget. a temető
tulajdonos a sírjelet határozatban foglaltaknak megfelelően elbontatja. ennek költségét a
rendelkezőre terheli; ill. a sírhely újraváltását is megtagadja.
A sírgödröt kifalazni, oldalfiilkével ellátni tilos.

10. Halvaszületett mawatok. csonkolt testrészek. emberi szervek, szervmaradványok
eltemetésével összefliggésben az 1999. évi XLI[l. törvény, valamint a 145/l999.(Xl.)
kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

11. A temetési helyekről a nyilvántartást atemetö tulajdonosa temető üzemeltető által vezeti. A
temetőtérkép elkészítése a temetőtulajdonos kötelezettsége.

A nyilvántartás elektronikus úton is vezethető. de gondoskodni kell a biztonságos megőrzéséről
(elektronikus másolat. írott. nyomtatott formában) is. A temető feltérképezése. a sírhelyek
nyilvántartásba vétele után a sírhely táblák (parcellák) a helyszínen is jelölésre kerülnek.A
rátemetést a nyilvántartó könyvben jegyezni kell.

A temető és a temetési hely megszűnése, megszüntetése

12. Ha a temető betelt. a temető tulajdonos jogosult azt lezárni. Lezárt temetőbe további temetés
nem végezhető és a használati idő lejártával a temető kiüríthető. A lezárt temetőben is gondoskodni
kell a sírhely táblák megközelítésére alkalmas út karbantartásáról.
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Ha a temetési hely használati ideje lejárt, a temetési hely megszüntetheű5 a Vhr. 9.*-ban
foglaltakra tekintettel.

II. FEJEZET
A TEMETO HASZNALATA ES MUKODESE

Általános szabályok

a) A temetőt és létesítményeit kegyeleti jogok gyakorlására és ezzel összelUggő munkák
végzésére csak rendeltetés-szerűen lehet használni. a temető nyitvatartási ideje alatt.

b) A temetési hely ápolását és gondozását végző rendelkezni jogosult. a kegyeleti jogát
gyakorló temető látogató. a temetési szertartás és a kegyeleti ünnepekkel és
megemlékezésekkel kapcsolatos szertartások résztvevői kivételével a temetöt és
létesítményeit csak a tulajdonos engedélye alapján lehet használni.

c) Temetési hely használatára megváltás útján csak határozott időre lehet jogot szerezni
(rendelkezési jog).

Temetési hely váltása

14.*
a) Temetési helyet megváltani, kijelölni csak a temető tulajdonostól a temető üzemeltető által

lehet. a temettetővel közösen egyeztetve.

Ídá;arta;;za:
- sírhely (koporsós. urnás temetés) esetén 25 év

- umahely esetén 25 év

- sírbolt (kripta) esetén 60 év

A megváltási díjról a temető tulajdonosa számlát ad. amely mellé a díjat lizető nevére. Vagy az ő
írásos nyilatkozatában megjelölt személy nevére a rendelkezési jogról igazolást állít ki.

b) Kettes temetési hely csak együttesen váltható meg és ugyanígy váltható újra.

c) Amennyiben a rendelkező elhunyt. a sírt törvényes örököse(i) válthaUa(ák) Újra.

d) Koporsós rátemetés esetén a korábban megváltott sírhely rendelkezési idejét meg kell
hosszabbítani a rátemetés napjától számított 25 évre.

e) Amennyiben a rendelkezésre jogosult - vagy ha elhunyt az örököse(i)- nem kívánják a
sírhelyet újraváltani, arról írásban lemondhatnak. Ebben az esetben a sírhely Újra
hasznosítható.

f) A lemondott sírhelyről a síremléket a lemondónak cl kell hontania, és 15 napon belül cl
kell szállíttatnia. [ia a Felszólítás ellenére azt nem viszi cl. a temető tulajdonosa szabadon
hasznosíthatja.
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A temető működése

15. A temető működését a temető tulajdonosa köteles Ilyamatosan biztosítani.

A IL’flWtő tKiIUjdOIIOS(íflUk, fL’iii!tartójáiiukfelUdatW

• a temetők területén a sírok és a ravatalozó megközelítéséhez szükséges utak kialakítása
• ravatalozó épület és annak eszközökkel való biztosítása
• a temető bekeritése
• az üzemeltetéssel kapcsolatos. megfelelö körülmények megteremtése
• ügyfélfogadásra alkalmas helyiség biztosítása
• vízvételi lehetőséges biztosítása
• illemhely kialakítása
• biztosítja a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a fenntartást, müködtetést

lehetővé levő, szükséges munkák, javítások, beszerzések időben történő tervezését és
végrehajtását. a temetők területének hatékony és gazdaságos kihasználását

• a temető nyitvatartási idejének meghatározása, a temető nyilvántartásának megőrzése

A tenwtő iizei;wlíetőfeladata:
• köteles a szerzödéskötéskor és évente legalább egy alkalommal vizsgálni. hogy a

vállalkozók a szolgáltatás végzése során rendelkeznek-e a jogszabálokban előírt
követelményekkel (vállalkozói engedély. 30 napnál nem régebbi cégkivonat. aláirási
címpéldány. a tevékenység végzését lehetővé tevő, szakképesítést igazoló dokumentumok.
stb.)

• meghatározza a temetkezési szolgáltatás és a vállalkozási tevékenységek végzésének
rendjét

• biztosítja az eltemetés fetéteeit:

— sírásás és visszabantolás,

- sírhelvnyitás.

- ravatalozás

- újratemetés,

- exhumálás,

- intézkedik síremlék szétszedése. visszaál]itása Iránt, vagy megbízás alapján elvégzi

• biztosítja a kegeletgakorlás feltételeit és ellenőrzi annak betartását

• biztosítja a temetö és létesítményei takarítását. tisztán tartását. az utak szükség szerinti
tisztítását, síkosság mentesítését. a hó eltakarítást, a szemét elszállítását

• az egyenlő bánásmód betartásával biztosítja a temetői létesítmények használatát. a
temetések zavartalan ]ehonyolítását
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• felügyeli a temetői szabályzat betartását és annak megszegöivel szemben a szükséges
intézkedéseket megteszi

• a temető üzemeltetési feladatellátás körébe tartozik a temetkezési szolgáltatóktól a temetés
napján az elhunyt, kegyeleti kellékek átvétele. a temetőn belüli. az elhunyt hűtésével,
ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművőn történő
szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával.
urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással,
újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátása (üzemeltető által biztosított
szolgáltatások).

16. A temető üzemeltetését a tulajdonos-fenntartó a választása szerinti üzemeltetővel, szerződés
útján biztosítja.

III. FEJEZET
A TEMETOBEN VEGEZHETO MUNKAK

17.
a) A temetőbeli munkavégzés rendjét a Temetőszabályzat, illetve ennek alapján a temető

tulajdonosával, illetve üzemeltetőjével kötött megállapodás állapítja meg.

b) A temetőben végzett munkálatok: új síremlék építése, régi síremlék felújítása, átépítése
vagy gépi tisztítása engedély köteles, ezért ezeket csak érvényes engedéllyel rendelkező
vállalkozók végezhetik.

c) A temetkezési szolgáltatók és más vállalkozók a kötelező szakmai előírásokat kötelesek
betartani. munkavállalójukkal betartatni, a temetőben végzett tevékenységük során.

d) A kegyeleti jogok gyakorlói engedély nélkül végezhetik a temetési hely gondozása körébe
tartozó munkákat - mások jogainak sérelme nélkül. Sövények és fák ültetéséhez ill.
kivágásához, valamint műtárgyak elhelyezéséhez a temető tulajdonosának
(üzemeltetőjének) írásos engedélye szükséges.

e) A temetőn belül az üzemeltető által biztosított szolgáltatások (lsd.15. * utolsó bekezdése)
igénybevétele kötelező.

f) A temetőben vállalkozási tevékenységet csak a kegyeleti jogok sérelme nélkül lehet
végezni. Vasárnap és ünnepnapon a temetőben a temetési hely gondozását kivéve munkát
végezni tilos. Ez vonatkozik a temetésekre, az egyházi temetésekre és a polgári
szertar[ásokra vagy a családi körben történő búcsútatásokra is.

18. A temetkezési szolgáltatások közül az alábbiakat a temetőn belül, illetve a templomban a
tulajdonossal kötött temető üzemeltetői megállapodás alapján a mindenkori temető üzemeltető
végzi:

- üzemeltető által biztosított szolgáltatások (IS. utolsó bekezdése).
- a temetkezési szolgáltatóktól a temetés napján az elhunyt és a kegyeleti kellékek átvétele.
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A temetés és a hozzá kapcsolódó tevékenység

19.
a) Temetés csak koporsóban vagy hamvasztásos temetés esetén urnában történhet. A temetés

méltóságának biztosítása érdekében a szükséges megrendeléseket az eltemettetőnek olyan
időben kel! megtennie, hogy a temető tulajdonos, a temető üzemeltető és a temetkezési
szolgáltató klkészülése biztosítható legyen.

b) A temetési szertartást a halott végakaratának tiszteletben tartásával az eltemettető választja
meg. Az elhunyt felravatalozására a temetö ravatalozójában (kápolnában), valamint a
templomban van lehetőség. A sírhelynél ravatalozni NEM lehet. A temetési szertartás
rendjét a temetőben Folyó munkával megzavarni tilos.

c) A halott eltemetéséhez a halott-vizsgálati bizonyítvány átadása, szükséges, ha pedig a halál
körülményeinek kivizsgálására hatósági eljárás indult, a hatóság engedélye is szükséges.

d) A temetéshez szükséges engedélyek beszerzése a temettető által megbízott temetkezési
szolgáltató feladata, míg a sírnyitási engedélyt a temetőüzemeltető szerzi be. A beszerzett
engedélyeket a temetkezési szolgáltató legkésőbb a temetés előtti napon köteles leadni a
temetöüzemeltető irodájában.

e) A temető üzemeltető a szükséges ügyintézésekhez a sírhelyről dokumentációt köteles
kiadni.

D Az eltemetés megváltott sírhelybe történhet. a sírhely felett rendelkező beleegyezésével.

g) A halottvizsgálati bizonyítvány és - amennyiben rendelkezésre áll - a halotti anyakönyvi
kivonat egy másolati példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa (üzemeltetője)
gondoskodik.

20. A sír kiásását az eltemettető rendeli meg az üzemeltetötől. A sír kiásását megkezdeni csak
azt követően lehet, hogy a megrendelő igazolja annak megváltását és felmutatja az erre kiadott
engedélyt. A sírt szabályos méretek szerint Úgy kell kiásni, hogy a sírgödörbe a betemetés
biztonságosan végrehajtható legyen, ne veszélyeztesse az élet- és vagyonbiztonságot, vagy mások
érdekeit.

A sírgödör visszatemetésére az üzemeltetö köteles. A visszatemetés más temetési helyek
károsítása nélkül a sírhely környezetének rendezését isjelenti. FIa ez a temetéskor nem végezhető
cl az üzemeltető legkésőbb 3 napon belül gondoskodik annak elvégeztetéséről.
A koporsó (urna. umatartó) temetőn belüli szállításáról a temetkezési szolgáltató köteles
gondoskodni. A szállítás gépkocsival, kerekes targoneával, vagy kézben történhet.

A ravatalozó és felszerelései (asztalok, állványok, világítás, stb.) a tulajdonos, illetve az
üzemeltető tulajdonában vannak, igénybevételük kötelező. Máshonnan hozott felszerelésekkel a
temetőben temetni tilos. A ravatalozó és a felszerelések, kellékek stb. tisztításáról, karbantadásáról
az üzemeltető köteles gondoskodni.

21.
a) A temető tulajdonosa hűtővel nem rendelkezik.
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b) A holttest hűtéséről és a temetés helyére történő szállításáról annak a temetkezési szolgáltatónak
kell gondoskodnia, aki a temetés ügyintézését felvállalta. akit a temettető ezzel megbízott. A
holttest elhelyezése a kegyeleti jogok sérelmével nem járhat.
c) Az eltemetésre kerülő holttest a temetés időpontja előtt 1,5 —2 órával ravatalozható fel; ezen
időpontra köteles a temetletö által megbízott temetkezési szolgáltató az elhunytat és a kegyeleti
kellékeket a temetőbe szállítani és az üzemeltetőnek ravatalozásra átadni.

22. Sírnyitás, sírboltnyitás munkáit elkezdeni — amennyiben ezt jogszabály előírja — csak az
illetékes népegészségügyi féladatkörében eljáró járási hivatal engedélyének birtokában lehet. A
sírnyitáshoz a rendelkezési jog jogosultjának hozzájárulása is szükséges, kivéve, ha azt nyomozó
hatóság rendelte el, ilyenkor ajogosult értesítése is elég. (145/1999. (X. I.) kormányrendelet 35.

*. (2) bekezdése).
Urnának betemetett sírhelybe helyezése nem minősül sírnyitásnak.

23. Újratemetés a sírhely felett rendelkező engedélye alapján történhet, a rátemetés szabályainak
alkalmazásával.

24. Rátemetés csak Jelen temetőszabálvzatban irt feltételek fennállta esetén. sírnyitási engedély
alapján végezhető. Az eltemetéstöl számított tizenöt éven túl a sirnvitáshoz nem kell a
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélyét beszerezni.

25.
a) Sírhely nyitást és exhumálást a sírgödör fokozatos mélvitésével úgy kell elvégezni, hogy

az a sírjelben. síremlékben kárt ne okozzon. Ha a simyitás előreláthatólag ezeket

veszélyezteti. akkora sírhely rendelkezési jogjogosultja felé ezt jelezni kell.

A sírnyitást folytatni csak a veszélyhelyzet megszüntetése után lehet. A sírnyitás során
fokozott gondot kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok
betartására és a kegyeleti jogok megtartására.

b) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését az engedélyben

írottak szerint. a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni. hogy az a

temetőlátogatókat ne zavarja.

c) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik.

hacsak a rendelkezési jogjogosultja annak fenntartásáról nem nyilatkozik. A nyilatkozat

csak írásban tehetö meg.

IV. FEJEZET
A TEMETŐI DÍJAK

26. A Tulajdonos hatáskörébe tartozik a temetőben érvényes díjak megállapítása. módosítása és
beszedése. Ennek értelmében:

• sírhelyek, sírboltok, uniahelyek, urnattlkék megváltási díja,

• a temetési hely megváltásának és újra-váltásának díja,

• a ravatalozó használati díja,

• a karbantartási hozzájárulás díja

• polgári szónok belépési díja.
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Temető üzemeltetői hatáskörbe tartozik az üzemeltetéssel kapcsolatos szükséges és indokolt
költségek flgyelembevételével a temetőn belüli érvényes alábbi díjak megállapítása a temető
tulajdonosával egyeztetve:

• temetőüzemeltetési díj és a járulékos költségek meghatározása, illetve beszedése a
temetések alkalmával,

• a sírásás, a behantolás. a fedőlap-mozgatás, a tZilddeponálús díja,

• az urnaátvétel, a halottátvétel, az umaelhelyezés díja,

• a kommunális díj beszcdése,

• temetőfenntartási hozzájárulás beszedése,

• síremlék-állítási illeték beszedése,

• vállalkozásszerű munkavégzési engedélyek díjainak megállapítása, azok behajtási díjának
beszedése.

A temetéssel és a temetőben végzett munkálatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos flzetendő
díjakat jelen szabályzat I. és 2. számú melléklete tartalmazza.

V. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

27.
a) A temető kegyeleti méltóságának megőrzésére mindenki köteles, ennek érdekében tilos a

temetőben mindenféle olyan tevékenység, amely a temető kegyeleti méltóságával össze
nem egyeztethető, Így különösen a hangoskodás, trágár beszéd, szeszes ital Fogyasztása,
dohányzás. sportolás. játék, kedvtelésből történő kerékpározás és motorozás, lakossági és
egyéb szemét behordása a temetőben.

b) A temetőben keletkezett hulladékot, szemetet csak az arra a célra kialakított hulladék
kosarakba lehet elhelyezni. Ezek rendszeres ürítéséről és a szemét elszállításáról a temető

üzemeltetöje köteles gondoskodni.

e) Tilos a temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vakvezető és a mozgáskorlátozottakat segítő

speciális kutyákat.

d) A temetőbejárművel behajtani és azzal közlekedni tilos. Azonban a mozgássérültek az erre
vonatkozó parkolási engedélyük birtokában, az egészségi vagy életkoruk miatt

mozgásukban korlátozott személyek a temető üzemeltetőjének írásos engedélye alapján a

temetőben kiépített utakat gépjárművekkel ingyenesen használhatják. Továbbá azon
temetkezési szolgáltatók, illetve temetői munkát végzők. akik a Tulajdonossal erre
vonatkozóan írásos megállapodást kötöttek. s azt az Üzemeltetőnek bemutatják, szintén

jogosan és díjtalanul behajthatnak. Egyéb esetekben gépjárművekkel a temetőn kívül. az

arra kijelölt parkolóban kell várakozni.

e) A temetőben 14 éven aluli gyermek csak nagykorú személy kíséretében, akkor is csak

annak felelősségére tartózkodhat a temető területén.

1) A sírok gondozását, díszítését a hozzátartozók szabad belátúsuk szerint végezhetik. A

sírhely megváltója (rendelkezési jog jogosultja) köteles a sírhelynek és környékének

31



gondozásáról, gyomtalanításáról gondoskodni; amennyiben ennek a kötelezettségúnek
nem tesz eleget, a temető tulajdonosa felszólíthatja. Anyagi juttatás nélkül a temető
üzemeltetője is besegít a sírhely tulajdonosoknak a sírhelyek környezetének gondozásába.

g) A temetőben padot elhelyezni nem lehet.

h) A sírra a sírhelynél nagyobb méretűre növő futó növényt, I méternél nagyobbra növő fát

ültetni nem szabad. A temetőben a fenti méretnél nagyobb olyan fáknak, bokroknak,
amelyek veszélyeztetik a körülöttük lévő síremlékeket, megnehezítik vagy gátolják a
bejárást a sírokhoz, illetve a sírhely kőrbejárását, a sírhely tulajdonossal egyeztetve a
temető üzemeltető elvégzi a kivágását.

i) Fia a sírhely Felett rendelkezőt egy Fa vagy bármilyen más növény, engedély nélkül
kihelyezett virágtartó, pad akadályozza a sírhely megközelítésében, ill. veszélyezteti a
síremléket. jelentenie kell ezt a temető üzemeltetöjének.

j) A temetőben tilos minden olyan tárgy elhelyezése, ami akadályozza a sírok közti
közlekedést.

k) Síremlék, ill. sírszegély állítása, Felújítása, lebontása stb. kizárólag a temető
üzemeltetőjének engedélyével és tudtával végezhető. Építőanyag beszállításáról vagy
bontási anyag elszállításáról a temető üzemeltetőjét értesíteni kell. Az építési hulladékot a
keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.

1) A temető területéről sírkövet. síremléket és fejfát kiszállítani — vagyonvédelmi okból —

csak a temető üzemeltetőjének előzetes értesítése után szabad.

m) A temetőben a hulladékot - csak a temetőben keletkezett növényi részeket. száraz virágot,
koszurút, mécsest! - az erre kijelölt helyen lehet és kell elhelyezni.

n) A temető működését, üzemeltetését a temető tulajdonos vagy annak megbízottja ellenörzi.

28. A temető nyitvatartási rendje:
- nyáron (április 1-től szeptember 30-ig) 7:00 - 20:00 óráig

- télen (október 1-től március 3big) 8:00 - 17:00 óráig

A temető teherbejáratát zárva kell tartani. A teherbejáratot csak arra jogosult részére lehet
kinyitni.

29. A temetőben reklámot elhelyezni tilos. Ilirdetményt csak a fenntartó helyezhet ki!

30. A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) által a 258/20 10. (Xl. 12.) Kormányrendelet alapján
védettnek nyilvánított sírhelyeken símyitás, sírjelen végzett munka csak a NORI engedélyével
lehetséges. Sírhelyet a temetőtulajdonos helyi védelem alá helyezhet az oda eltemetett érdemeire
való tekintettel. E sírok nem számolhatók Fel és betemetés csak a temető tulajdonos engedélyével
történhet.
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31. Jelen temetőszabályzat 2018. december 17. napján lép hatályba. Minden korábbi szabályzat,
rendelkezés ezzel egyidejűleg hatályát veszti. A jelen szabályzatban nem szabályozott
kérdésekben Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2015. július l-jén hatályba lépett, a Magyar
Katolikus Egyház temetőiröl, temetési tevékenységéről ás a katolikus egyházi szertatás szerinti
temetkezésről szóló szabályzata. az 1999. évi XLIII. törvény ás a végrehajtása tárgyában kiadott
14511999. (Xl.) kormányrendelet szabályai az irányadók.

Békés, 2W8. december 10.
Szentháromság Plébánia Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft

Tulajdonos Üzemeltető
Képviseletében: Yagy Tibor s.k. Képviseletében: Gonda Ilona s.k.

Plébániai Kormányzó ügyvezető

A békési Szentháromság Plébánia Temető szabályzatának
1. számú melléklete

A temetésekkel, sírhelyekkel, síremlékek állításával, a temetőben végzett vállalkozási
tevékenységgel kapcsolatos költségekről

1. Sírhely és temető árak

Temetési hely díja Megváltási idő Bruttó ár Éves bruttó ár
Temetési hely -

‚ . . .. egyes sirhely 2D evre 50.000 forint 2.000 fonnt
megvaltasanak dija ——________________

Temetési hely kettes sírhely 25
75.000 forint 3.000 Forint

megvaltasanak dija evre
Temetési hely hármas sírhely 25

‚ ‚ ‚. 90.000 forint 3.600 forint
megvaltasanak dija evre

Sírbolt (kripta)
60 évre 162.000 forint 2.700 forint

megvaltasanak_dija
Uniahely 25 évre 37.500 forint 1.500 forint

Karbantartási
‚... 1 1.000 forint

hozzajarulas
Ravatalozó használati

‚. 16.000fonnt
dij

A koporsós temetésnél az adott sírhelvbe az utolsó temetéstől számítva időaránvosan minden
esetben sírhelyváltási díjat számítunk Fel Úgy. hogy a 25 éves nyugvási idő biztosítva legyen.

Az urna koporsós temetési helyre is betemethetö. viszont ilyenkor a sírhely érvénvességi ideje
nem hosszabbodik meg (nincs megváltási díj).

2. Evéb díjak

Polgári szónok. illetve más szertartást végző személy temetőbe hajtási díja: 4.000.- Ft ± ÁFA

A békési Szentháromság Pléhánia Temetö szabályzatának
2. számú melléklete
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I. Temető üzemeltetési díjak

Sír Sírásás Behantolás
Urnasír 11.400 forint 5.000 forint
Nontál sír 25.000 forint 10.000 forint
Mélyített sír 27.500 forint j 12.500 forint
Kripta 30.000 forint -

Fedőlap moz2atása
15.000 forintMűkő
20.000 forint

EEyéb díjak
Elhunyt megtekintése 3.000 forint
Kommunális díj 15.000 forint
Exhumálás 25 év felett 15.000 forint

G rán I t

2. Temető fenntartási hozzájárulás

Ajáwlékos költségek fedezése a vállalkozókat terheli, amely az 1999. évi XLIII. törvény 40 * (4)
bekezdése értelmében az aktuális sírhelyárak számtani átlagának maximum 5 %-a (50.000 ÷
75.000 + 90000 + 162.500 - 37.500 = 415.000 * 5í = 4.I4SforhzÍ

Menevezés KöItsé Mejevzés
Teljes! komplett síremlék készítés 3.500 Forint
Sírkeret készítés (Fedőlapok nélkül) 3.500 forint

Fedőlap készítés / csere .. Sírköves lizeti az üzemeltető
‚‘ ‚‚.. .. 3.500 fonnt

(fedolapok szamatol fuggetlenul) reszere az e Szabalyzat 26 *-
Síremlék fejrészének készítése! cseréje 3.500 forint a alapján

Régi síremlék általános felújítása. javítása 3.500 tonnt
(csiszolas,_feluletjavitas)

A feltüntetett árak NEM tartalmazzák a 27 %-os ÁFA összegét!”

2. E rendelet a kihirdetést követő ‘lapon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

B é kés, 2019. Január

A rendelet kihirdetésre került: 2019. február hó I. napján.

Tániok Lászlóné
egvzö

Napirend táruva: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi müködéséről

Írásos elűtcijesztés csatolva a jegyzőkönrvhöz (IZ Möh 52., (1) Iwkczdés D ponJa alapján.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Fehér Vilmosnét, a német
nemzetiségi önkormányzat elnökét, valamint Szojka Petronellát, a román nemzetiségi
önkormányzat elnökhelyettesét. Feledi János, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke
egészségi okok miatt nem tud részt venni a testület ülésén, akinek jobb egészséget kívánt. A
nemzetiségi önkormányzatok - a Roma Nemzetiségi Onkormányzat kivételével - elnökei
elkészítették a 2018. évi müködésröl szóló tájékoztaókat. amelyek az elöteijesztés mellékletét
képezik.

Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság. valamint
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Mindkét bizottság a határozati javaslatok elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
Megköszönte az együttműködést a románoknak, a németeknek és a szlovákoknak, akik aktívan
részt vesznek a város életében. és színt visznek abba a különböző kulturális programjaikkal.
Gratulált a német nemzetiségi önkormányzatnak ahhoz, hogy a német nemzetiségi
önkormányzatok megyei találkozóját Békésen szervezték meg. Ez is a német nemzetiségi
önkormányzat aktivitásának ajele.

Rácz Attila képviselő: Bár ez a napirendi pont a többihez képest elől található. azonban
megköszönte a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek a türelmét, hogy megvárták a hosszú
bizottsági munka után a testület ülését is.

Itsó Gábor polgármester: További hozzászólás nem voh. igy szavazást rendelt cl az l-es határozati
javaslatról, amely a Békési Német Nemzetiségi Onkormányzat 2018. évi működéséről szóló
tájékoztató tudomásulvételére vonatkozik.

Szavazás elő/i inegállapílollci. hoj,n’ a szavazásnál Jelenlévő képviselők száma: lOfő

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

Békés Város Önkorinán j’;ata Képviselótestületé,,ek
12/2019. ‘t 31.) Jrntározata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Német Nemzetiségi
Onkormányzat 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt el a II-es határozati javaslatról, amely a Békési
Román Nemzetiségi Onkormányzat 2018. évi működéséről szóló tájékoztató tudomásulvételére
vonatkozik.

Sza’azás eMu inet’állapílolla. ho.Ln’ a .cavazásnál Jelen lévő képviselők szama: iOf’L
- Megállapitotta, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi

határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép visdóttestületé,,ek
13/2019. (1. 31.) határozata
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Román Nemzetiségi
Onkormányzat 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint
Felelős; Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt cl a I[I-as határozati javaslatról, amely a Békési
Szlovák Nemzetiségi Onkormányzat 2018. évi működéséről szóló tájékoztató wdomásulvételére
vonatkozik.

S:c,vuzás c/öli nwgó/hipíioi;ci. hoi ci szczvc;zúsizú/ jc/enlúvő kúpviselök száma: 10/Ő.

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

Békés Város Önkormányzata KépviseIótestületé,zek
14/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Szlovák Nemzetiségi
Onkormányzat 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

I latáridö: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva a jegjzőkönvvhöz űz Mön’. 52. (1) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 179-es törvény értelmében a
helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött. a feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat
minden év január 31. napjáig Felül kell vizsgálni. Nincs változás az etözö évhez képest. törvényi
kötelezettségnek tesznek eleget.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. valamint az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi
és Szociális Bizottság, és a kiküldött együttműködési megállapodásokat javasolják elfogadni.

Dr. Pálmai Tamás képviselő: Az együttműködési megállapodás aláirásakor kérhetik, hogy
minden nemzetiségi önkormányzat legalább egy tájékoztató elkészítésével tisztelje meg a
képviselő-testületet.

Izsó Gábor polgármester: Persze, kérhetik ezt a nemzetiségi önkonnányzatoktól, hiszen elvárható
lenne tőlük.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Az, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat nem készített
tájékoztatót, saját magát minősítette.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.
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Szcn’c,zós elől! nwgóllapílollci, hogy ci szcívc;zczsnál jelen/óvó képviselők száma: !OL

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

Békés Város Önkormán %‘zatű Képviselő-testületének

15/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 201 L

évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdése alapján a Békési Német Nemzetiségi

Önkormányzattal, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. a Békési Román

Nemzetiségi Önkormányzattal és a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött

együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti

tartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt az együttműködési megállapodások aláírására

és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 2019.
évi felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva ci jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.W (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Váczi Julianna ügyvezetöt. A BKSZ KFT
ügyvezetője kérte a szerződés felülvizsgálatát. és a vállalkozási díj összegének emelését. Az
ügyvezető asszonnyal a beterjesztett javaslat egyeztetve lett. amelyet elfogadott. Az elöterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A közmunkások
számának csökkenésével párhuzamosan egyre több teher nehezedik az önkormányzatra anyagilag
is. At kell venni olyan városüzemeltetési feladatokat, amelyeket korábban a közmunka program
keretében meg tudtak oldani. Pozitívan értékelhető. hogy a közmunkások száma egyre kevesebb,
mert ez azt jelenti, hogy az emberek munkából élnek és jövedelemmel rendelkeznek, de ezzel
együtt az önkormányzat bevétele nem nő annyival, mint amennyivel ki kell egészíteni a
költségvetést. Vannak olyan plusz tételek, amelyeket a költségvetés elfogadásakor Rgyelembe
kellett venniük. Ilyen például, hogy a BKSZ Kfl-nek plusz 6 embert kellett alkalmazásba
felvennie, ami havi I millió forint kiadást jelent. Az önkormányzat vállalta, hogy ebből az
összegből 450 ezer ibriniot biztosít, a fennmaradó összeget pedig a kít-nek kell megtermelnie.
Egyre inkább a saját lábukra kell állni, és a szükséges forrásokat ki kell termelni. vagy valahonnan
cl kell vonni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt. igy szavazást
rendelt cl a határozati javaslatról.

Szavazás e/őt! megálhipííol!a. hegy ci szavazásnál jelenlévő képvivelők szánni: iOfYL

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkonnányzata Kép t’iselótestük’té,wk
16/2019. (L 31.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ KR-vel 2015. április 1-én a
városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 5. részének a)
pontjában foglalt vállalkozói díjat a 2019. évre 2.550.000,- Ft + ÁFA/hó összegben
állapítja meg.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
városüzemeltetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés módosításának
aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.

határidő: értelemszerűen
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: A BKSZ Kft-vel kötött vagyonhasznosítási szerződés felülvizsgálata

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az M/itt’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ennek a szerződésnek is kérte az ügyvezető a felülvizsgálatát, amelyet
közösen megtettek. 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 javaslat elfogadásáról.

Szavazás elő/i megáUczpííoiia, hagy a szavazávnál jelenlévő képviselők szúnza: 10/ő.

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

Békés Város Önkornzányzata Képviselő-testületének
17/2019. (L 31.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Kft-vel 2017. június I.
napján kötött vagyonhasznosítási szerződés 111/3 pontjában foglalt, az önkormányzati
bérlakások után fizetendő vagyonhasznosítási díjat 2019. évre 2.800.000,- Ft + ÁFA/év
összegben állapítja meg. Az önkormányzati helyiségek után fizetendő vagyonhasznosítási
díj változatlan marad.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Kft-vel 2017. június I.
napján kötött vagyonhasznosítási szerződés V.3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

..Szerzödő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a lakásbérleti szerzödés
kImondása után, ezzel összefüggésben a Hasznosítónak pert kell indítania — p1: ingatlan
kiürítés tárgyában - a Tulajdonos átvállalja, saját nevében megindítja azt, továbbá az ezzel
összefüggő végrehajtási feladatokat is saját nevében megteszi. Eljárása során szorosan
együttműködik a Tulajdonos a liasznosítóval, annak beleegyezésével teszi mag a
szükséges eljárási cselekményeket. A Hasznosító pedig vállalja, hogy az eljárások
valamennyi költségét átvállalja a Tulajdonostól.”
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3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
vagyonhasznosítási feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés módosításának
aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.

11 atárid ő: értelemszerűen
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Nanirend tárgya: Prevail Co. KR. kérelméről döntés

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

Izsó Gábor polgármester: A vállalkozásnak a benyújtott pályázata nyert, ezért annak
megvalósításához újabb területvásárlási kérelemmel forduh az önkormányzathoz. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslatot elfögadásátjavasolja.
A kfL jelentős beruházást tud végrehajtania város Oncsai részén, ami munkahely bővítéssel isjár.
Egy létező vállalkozásról van szó. Az ipari területet pályázati forrásból alakították ki, és többek
között azért is esett az oncsai területre a választás, mert az infrastruktúra rendelkezésre áH. A
börtön is ezen a területen épül majd meg. Tudomása szerint egy nagy csarnokot építenek majd,
ezért a meglévő területhez szeretne még egy nagyobb darabot megvásárolni a kft, mert nem fér cl
a meglévő területen.

Barkász Sándor képviselő: Az önkormányzat döntése igen vállalkozóbarát, mert a termőflildhöz
viszonyítva 3,5 millió forint lenne hektára a területnek. Véleménye szerint egy ipari területen
ennyiért fNdhöz jutni igenjutányos, de ezzel is támogatja az önkormányzata munkahelyteremtés
feltételeit.

Izsó Gábor polgármester: Sok ilyen indirekt támogatást nyújt az önkormányzat.

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Ha valaki termőföldet akar művelésből kivonni. az ajelenlegi
földvédelmi szabályok szerint, nagyon sokba kerül, ezértjó az, ha egy önkormányzatnak van ipari
parkszerű célokra felhasználható területe, mint ahogyjelen esetben is van.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavtizas elő/i megállapüoua, I?Qt3’ CI szcn’ccásiál jeletilévő képviselők szátiza: lofő

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselótestülcté,wk
18/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29) önkormányzati
rendelet 13. d) pontja alapján a Békés, 3778 helyrajzi számú, 6040 m2 területnagyságú
ingatlan értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonát képező Békés. 3778 helyrajzi számú, 6040 m2 területnagyságú ingatlant a

39



Prevail Co. Kft. (5630 Békés, Szent Pál sor 3.. cégjegyzékszám: 1309107245, adószám:
11054429-2-13) részére bruttó 2.114.000,- Ft vételár megfizetése ellenében.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.

IIa(áridő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: A BKSZ KR-vel kötött Inkubátorház vagvonhasznositási szerződés
felülvizsgálata

Írásos előte’jaztés csatolva ajegyzűÁönyvhöz az Mötv. 52. (1) beke:désJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az ügyvezető asszony kérésére pontosították a szerződés bérleti díj
megállapítására vonatkozó részét. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati
Javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Rácz Attila képviselő: Az 1. pontban az szerepel, hogy a „hasznosító jogosult a bérleti díjat
önállóan megállapítani azzal, hogy köteles a tulajdonossal előzetesen egyeztetni.” Ez hogyan
valósul meg a gyakorlatban? A képviselő-testület elé kerül az ügy vagy a kft-nek bejelentési
kötelezettsége van? Vagy megállapítja az Új bérleti díjat és Jelzi azt a testület felé Vagy a
polgármester felé?

Izsó Gábor polgármester: A kérdésben egyeztetni kell a polgármesterrel.

Rácz Attila képviselő: A testület közvetlenül nem értesül az Inkubátorház bérleti díjairól?

Izsó Gábor polgármester: Amikor a kft. beszámol a bérleti díjak alakulásáról, akkor a testület
értesül arról. A kft. joga meghatározni a bérleti díj összegét. Az önkormányzatot a polgármester
képviseli.

Rácz Attila képviselő: A kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdon. Az ügyvezető őnállóan
gyakorolja az Ügyvezetői gazdálkodói szerepkörét. és ha a döntés nem megMelö, akkor az majd

utólag a testület tudomására is jut. Korábban nem csak a fenntartási időszakban. hanem a
fenntartási idő után isa testület határozta meg az Inkubátorházzal kapcsolatos bérleti díjakat. Eddig
nem volt ebben fennakadás, és nem érti. hogy most miért kell ezen változtatni.

Izsó Gábor polgármester: Nagy változtatás ezután sem lesz. Az Inkubátorház üzleteit piaci alapon
kell kiadni, mert az önkormányzat bevételre kényszeríti a BKSZ Kti-t. Azért hozták létre a kft-t.
hogy segítse az önkormányzatot a bevétel szerzésében. Vannak vállalkozásaik, mint p1. a
hulladékszállítás. vagy a kőműves brigád. amelyik nagyon jól végzi a munkáját. Az Inkubátorház
is egy vállalkozásnak tekinthető, és jelenleg is telt házzal működik. Az önkormányzat érdeke, hogy
jövőre ne kelljen kiegészíteni a BKSZ KFt költségvetését ágy, ahogy korábban megemelték havi
450 ezer fbdnttal a támogatását, mert nem tudta kitermelni a szükséges bevételt. Bízik abban, hogy
a jövőben ki tudja termelni a bérleti díjból a saját bevételét a kit Olyan díjat kell meghatározni,
ami alkalmas arra. hogy az lnkubátorház továbbra is telt házzal működjön. A BKSZ Kft. érdekelt
a bevételben. Az önkormányzat egy kontrollt gyakorol ebben a kérdésben. Nem akarja magához
vonni ezt a feladatot. Behozhatnak minden egyes döntést a testület elé. ha a képviseló-testület akar
dönteni minden egyes műhely kiadásáról. csak attól tart. hogy ez megnehezíti az önállóságot.
Egyedi helyzetek is lehetnek .A cél az. hogy megragadjanak a vállalkozások. azok jól működjenek
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ás bevételhez juttassák a várost a kft-én keresztül. Rugalmasabb, hu a polgármesterrel egyeztet az
ügyvezető, de ha a képviselők úgy gondolják, hogy szeretnének a tájékoztatáson túlmenően
beleszólni abba, hogy 150 forintért adjanak-e ki egy négyzetmétert vagy 175 forintért, akkor lehet
erről szó, mert a tulajdonosnak joga van ehhez. Eves szinten akár többször is dönteni kell ilyen
kérdésekben.

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: A rugalmasság érdekében jobb, ha a polgármesterrel
egyeztet az ügyvezető a bérleti díjak tekintetében. Nem tartja életszerúnek. hogy minden egyes
műhely kiadásáról a testület döntsön. A lakások esetében úgy van. hogy tavasszal eldöntik, hogy
akarják-e emelni a bérleti díjakat vagy sem, és utána fünyiró elv alapján működik a dolog.
Támogatja azt, hogy a Pénzügyi Bizottság elé kerüljön egy tájékoztató anyag arról, hogy a kit
mikor kivel kötött szerződést, mert lehetőség van a véleménynuhánításra is. Ebben az esetben
tudják azt is. hogy milyen vállalkozások működnek az lnkubátorházban. A lakásügyekkel
foglalkozó bizottságnak is készít a BKSZ Kit egy tájékoztató anyagot arról, hogy mely lakások
ürültek meg. így tudják, hogy kik költöztek ki. illetve be.

Tárnok Lászlóné jegyző: Nehezen értelmezhetö úgy az anyag. hogy nincs mellette az eredeti
szerződés. 2017 júniusában kötötték meg a vagyonhasznosítási szerződésta BKSZ Kft-vel, amely
tartalmazza. hogy 2019. évre a kft-nek 10 %-kal emelt összegű vagvonhasznosítási díjat kell
fizetnie az önkormányzat felé. Emiatt merült fel az ügvvezetőben. hogy akkor a kfi. is emeli 10
%-kal a bérleti díjakat. A szerzödésben az is szerepel. hogy a hasznosító jogosult a bérbeadási
jogokat és kötelezettségeket gyakorolni, illetve, hogy új bérlő esetében köteles az ügyvezető
egyeztetni a polgármesterrel. A szerződés azt is kimondja, hogy az ügyvezető a bérleti díjak
emelése előtt egyeztetést folytat az önkormányzatot képviselő polgármesterrel.

Rácz Attila képviselő: Ajogkörök gyakorlása nem volt világos számára. Ebben a döntésben benne
van az is. hogy a felelősséget átruházzák az ügyvezetőre. Nem a testület emeli meg a bérleti díjakat
az Inkubátorházban. hanem átiolja a felelősséget a kit ügyvezetőjére. Támogatja Mucsi András
képviselő által elmondottakat, amely szerint a Pénzügyi Bizottság ülésére készítsen az ügyvezető
egy tájékoztató anyagot arról. hogy mikor milyen céggel milyen bérleti díjjal köt szerzödést.Az
Inkubátorház 100 %-os kihasználtsággal működik, így alig-alig kerül sor új bérleti szerződés
megkötésére. A bérlők által fizetett bérleti díjat emelik vagy korrigálják. Nem tudja értelmezni az
előterjesztést. Ha 10 %-kal emelték a bérleti díjakat az idén az Inkubátorházban, akkor ezt a
módszert kell alkalmazni és nem kell egyeztetni a polgármesterrel.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Átadták a jogokat egy koncepció váltás keretében, mert
megbíztak az ügyvezetőben. A polgármester a felülvigyázó. illetve van felügyelő bizottság is.
amelyik minden döntésről tájékoztatást kap. Ha valami probléma adódik ás intézkedésre van
szükség. akkor azt a felügyelő bizottság és/vagy a polgármester megteszi, vagy nem teszi meg, és
akkora képviselő-testület háborog. mivel ő tulajdonos. A kialakított rendszerjól működik. bár az
Inkubátorház tekintetében az sem mindegy, hogy a bérleti díjak összege az önkormányzathoz vagy
a kft-hez folyik-e be. Evente mindig március 1-től emelik az uszodai bérleti díjakat. és amikor
megkérdezi, hogy a testület dönt-e erről, akkor azt a választ kapja. hogy az orvos-igazgatóhoz
tartozik, ezért a testületnek nem kell a kérdéssel foglalkoznia. Vannak ilyen átadott hatáskörök, és
amígjól működnek a dolgok, addig nincs is ezzel baj.

Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület ellenőrzést gyakorolhat minden felett, de meg lehet
határozni, hogy milyen értékhatár fölött akar a testület dönteni. Nagyobb önkormányzatok is
leadják a hatáskört ilyen esetben, de tájékoztatást kapnak. Az intézményvezetőnek is ösztönző az,
ha van mozgástere, hisz mindenki akkor szeret dolgozni, ha van sikerélménye.
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Barkász Sándor képviselő: Az Inkubátorház kapcsán a beruházás tekintetében még az akkori
frakcióban - ami Fidesz-Jobboldali összefogás volt - is nagy vita volt, hogy legyen Inkubátorház,
vagy ne legyen. Szerencsére meg tudták győzni a testület többségét arról. hogy legyen
Inkubátorház. Orül annak, hogy felépült az tnkubátorház, mert az önkormányzat Igy tudja segíteni
a fiatalok vállalkozó képességét azzal, hogy Jutányos áron kapnak albérletet. Elfogadja, hogy a
bérleti díjak vonatkozásában az ügyvezető döntsön. azonban javasolta, hogy tegyen egy + - 5 %-
os limit, amikor már nemcsak a polgármester, hanem a képviselő-testület is tájékoztatást kap.
Vagyis. legyen egy sztenderd bérleti díj. ami a vállalkozást elősegíti és az önkormányzat számára
is biztosítja az önerő megtérülését, de ha a bérleti díj túllépi a limitet (+ - 5 %)‚ akkor kerüljön
testület elé az ügy. Ha nem ]épik túl a limitet. akkor ne akadályozzák az ügyvezető munkáját.

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Barkász Sándor képviselőhöz: a javaslata milyen módon
épüljön be a határozati javaslatba, vagy a szerződésbe?

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Véleménye szerint Barkász Sándor képviselő javaslata
előkészítetlen, ezért arról most ne döntsön a testület Javasolta. hogy a testület részéről legyen
elvárás a polgármester felé, hogy a folyamatos jelentéseknél figyelje a bérleti díj alakulását, és
adjon tájékoztatást a képviselő-testület számára is. de ne nyúljanak bele egy jelenleg normálisan
müködö rendszerbe. Arra is volt példa. hogy éveken keresztül nem volt díjemelés, és utána be
akarták pótolni a mulasztást.

Nem is érti Barkász Sándor képviselő javaslatát: mikortól akarja bevezetni, mihez képest akarja a
±5%-ot meghatározni? Visszaveszik ebben atémában a döntési jogot? Ezt nem tartja indokoltnak.
Egyetért azzal. hogy a polgármester kapjon előzetes tájékoztatást a kit díjemelési elképzeléseiről
még mielőtt bevezetésre kerülnének az Új bérleti díjak. Az esetleges problémákról a polgármester
időben tájékoztassa a képviselő-testületet még a bérleti díjak bevezetése előtt.

Váczi Julianna ügyvezető: Arról van szó, hogy a vagyonhasznosítási szerződés szerint ebben az
évben a vagyonhasznositási díj 10 %-kal emelkedik. amiből az következik, hogy emelni keflene a
bérleti díjakat is. A képviselő-testület legutóbb a bérleti díjakat 2017. januárjában állapította meg,
de akkor még nem volt a kit kezelésében az Inkubátorház. A szerződés arról szólt. hogy
változatlan feltételekkel kell átvenniük az Inkubátorházat. A bérleti díjak 2 éve nem változtak.
Tekintettel arra, hogy a vagyonhasznosítási díj emelkedik. ezért tervezi a kft, hogy a bérleti díjakat
10 %-kal megemeli február l-től. vagy attól az időponttól. amire a képviselő-testület javaslatot
tesz. Az ügvvezetőnek a vagyonhasznosítási szerződés szerint február 1-től van ilyen
kompetenciája. Az Inkubátorház minden költségét a BKSZ kű. viseli (felújítás. kazánesere.
központi klíma csere. stb.) és nemcsak a bevételeit szedi be.

Balázs László képviselö. bizottsági elnök. Támogatja Mucsi András képviselő azon javaslatát.
amely szerint a Pénzügyi Bizottság kapjon tájékoztatást a kft-töl a bérleti díj emelés szándékáról.

Izsó Gábor polgármester: Tájékoztatni kell a képviselö-testületet/tulajdonost, ha változás van az
Inkubátorház bérleti díja tekintetében, Ezt a szerződésbe beleírják majd.

Rácz Attila képviselő: Most, amikor áttérnek a piaci alapú bérleti díjakra, akkor kötelező
eloszlatni azokat a névböl (Inkubátorház) eredő kötelezettségeket, amelyek megváltoztak. A
Pénzügyi Bizottság ülésén arról vitáztak, hogy az Inkubátorháznak továbbra is az inkubáció-e
feladata (befégadni a fiatal és induló vállalkozásokat) vagy a meglévő vállalkozásokat kellene
megtartani, és piaci körülmények közötti bevételre szert tenni. Az Inkubátorház már nem
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inkubációs f’eladatokkal van jelen a piacon. A fenntartási idő leteltével (a pályázat
megvalósulásától számított 5 év) nem rótt olyan kötelezettséget a pályázat az önkormányzatra,
hogy inkubátorként műkődtesse tovább az Inkubátorházat.

Izsó Gábor polgármester: A fenntartási kötelezettség lejárt az Inkubátorház tekintetében. Kérdése
Váczi Julianna ügyvezetőhöz: lenne-e újabb igény további műhelyekre? Jelentkeznek-e újabb
bérlők?

Váczi Julianna ügyvezető: Jelenleg telt ház van mind az irodák, mint pedig a műhelyek
tekintetében, Így nincs mozgás. Folyamatosan hosszabbítják a már bent lévő vállalkozások
szerződését. de lennének újabb igények (új bérlő. új műhely) is. Keresték már őket meg
vállalkozók, hogy van-e Üres hely az Inkubátorházban, de cl kell utasítani őket, mert az
Inkubátorház kihasználtsága 100 %-os.

Izsó Gábor polgármester: Ujra pályázni kell lnkubátorház kialakítására, bár egy TOP-os pályázat
keretében már benyújtottak erre pályázatot, de még nem került elbírálásra.

Baricász Sándor képviselő: Az Inkubátorház létrehozásakor is azért harcolt, hogy ne tartós ottlét
legyen. hanem mindig a fiatalokat. a kezdő vállalkozásokat segítsék, és ne az legyen. hogy 10-15
évig bent vau egy váltalkozás, miközben a békési fiatal vállalkozások meg elmennek máshova
(Budapestre vagy külföldre). mert itthon nem kapnak lehetöséget. Nem emlékszik arra, hogy
tettek-e valami különbséget a díjtétel tekintetében. ha valaki kezdö!Iiatal vállalkozó. vagy
egybemossák a fiatalokat egy tartós vállalkozóval?

Váczi Julianna ügyvezető: A legutolsó képviselö-testületi határozat, amely megállapította a
bérleti díjakat, IS %-os támogatást biztosított a kezdő vállalkozások számára. de mivel nincs
mozgás, nincs üresedés. ezért nem tudnak kezdöi’Iiatal vállalkozásokat beengedni az
lnkubátorházba. Vannak lejáró szerzödések. de a cégek mindig kérik a bérleti szerződésük
meghosszabbítását.

Barkász Sándor képviselő: Ezen változtatni kellene. mcii nem jó az. ha valaki 60 éves koráig az
Inkubátorházban bérli a műhelvet/irodát és a fiatalok meg nem tudnak lehetőséghez jutni.

Izsó Gábor polgármester: Ezért adták be a pályázatot egy másik inkubátorház létrehozására, mert
lenne rá igény. Az lenne a természetes. hogy a vállalkozások kinövik az Inkubátorházat és
máshova (akár saját tulajdonú műhelybe) költöznek.

Mucsi András képviselő: Azonosulni tud a Barkász Sándor képviselő által elmondottakkal. de ez
egyelőre mindaddig fikció. amíg nincs felmérés ura vonatkozóan, hogy lennének-e új. fiatal
vállalkozók, akik igénybe vennék az Inkubátorházat. Kellene egy kontakt személy, akinél a fiatal
vállalkozások jelentkezhetnének. mert így kiderülne, hogy hányan vannak és mekkora az igény.
Ha ezt felmérték. akkor az Inkubátorházban lévő legrégebbi vállalkozásnak nem hosszabbítanák
meg a szerződését, hanem a helyére egy fiatal vállalkozót vinnének be. De ha egy adott határidőig
nem jelentkezik senki. hogy kezdő vállalkozóként igénye van az Inkubátorházban történő
elhelyezésre. akkor nem szabad kitenni senkit. Meg kell határozni azt is, hogy mi számít kezdő
vállalkozásnak, vagy ki számít kezdő vállalkozónak. A felmérés eredményét ismertetni kellene az
ügyvezetővel. de amíg nincs ilyen felmérés. nincs miröl beszélni. mert jelenleg van egy biztosan
(izető vállalkozói kör. akik bérlik a mühelyeket és fizetnek. amiből bevétele van a kft-nek, így a
tulajdonos önkormányzatnak is. Kezdeményezte polgármester úrnál, hogy tegyenek közzé egy
felhívást és gyűjtsék össze. hogy lennének-e kezdő vállalkozók (külföldről jönnének-e haza, Új
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vállalkozásba kezdenének, stb.), vállalkozások, akik beköltöznének az Inkubátorházba? Addig
nem feszegetné ezt a kérdést, amíg ezt nem mérik fel.

Izsó Gábor polgármester: Ujabb helyre lenne szükség, mcd hiába Jönnek haza a fiatalok, ha nincs
hely. Inkább bővíteni kell a lehetőségeket.

Váczi Julianna ügyvezető: Kényes kérdés. ha rotációs alapon késztetnák a bérleti jogviszonyok
cseréjére, megszüntetésére a vállalkozókat. Az Inkubátorházban vannak műhelycsarnokok.
autószerelő műhely, amelyek kialakították a saját infrastruktúrájukat, stb. és ha nem hosszabbitják
meg a szerzödésüket nehéz helyzetbe kerülnek. Nem lenne hova menniük. nem tudnák hova vinni
a műhelyüket, az eszközeiket. Pozitív lenne kezdö vállalkozókat telepíteni az Inkuhátorházba. de
sajnos kevesebb bevételt jelentene a kh-nek, miközben elég nagy az önkormányzat (tulajdonos)
elvárása a bevételek teljesítésére vonatkozóan. A bevételnek összességében kell javítania a kft.
eredményességét.

Izsó Gábor polgármester: Új inkubátorházat kell építeni. de egyelőre nem bírálták még cl a
pályázatot.

Barkász Sándor képviselő: Véleménye szerint nem kell felmérést készíteni. mert az ügyvezetőnél
jelentkeznek azok a vállalkozók, akik az Inkubátorházban szeretnének helyiséget bérelni.
Elfogadja, hogy a vállalkozókat meg kell tartani, mert igy van bevétele a Kft-nek, de nem erre a
célra jött létre az Inkubátorház. Az önkormányzatnak a kővetkező generációt kell segítenie.
Természetesen érdekli, mennyi a kü bevétele, de súlyozottan jobban érdekli, hogy a fiatalok
kapjanak lehetőséget. mert különben elmennek. Mindent meg kell tenni azért, hogy a fiatalokat
segítsék és a városban tartsák. Vannak vállalkozások, amelyek már vagy 10 éve az
Inkubátorházban vannak. az ilyenek már kerestek annyit. hogy saját műhelyet alakítsanak ki
maguknak. A fiatalokat kell segíteni, mert az Inkubátorház nem azért épült meg. hogy a saját
korosztályát fixálják benne.

Izsó Gábor polgármester: Nem tenne Ilyen éles ellentétet a kettő között. Tud olyan vállalkozásról,
amelyik még az Inkubátorházban van. de már vásárolt magának külső telephelyet és lassan
kiköltözik. Ez lenne a normális, hogy terjeszkednek, de van, aki nem tudja ezt megtenni. mert
nincs annyi bevétele. hogy saját telephelvet vásároljon. Ilyen esetben annak. aki már legalább 10
éve az lnkubátorházban van, radikálisabban meg lehetne emelni a bérleti díját. Bízik abban, hogy
így is ki tudná tennelni a bérleti díjat, ás nem szüntetné meg a vállalkozását, hisz arra alapította az
egziszteneiáját. Annak nem örülne, ha bánnelyik vállalkozás elmenne Békésesabára, mcii ott Is
van Inkubátorház és oda is várják a vállalkozásokat. Az sem járiató út, hogy az idősebbeket
kiteszik, a fiatalokat meg beengedik. Tapintatosan kell kezelni ezt a kérdést, még akkor is, ha
Barkász Sándor képviselő által elmondott elvekkel egyetért.

Koppné dr. Rajdu Anikó képviselő: Nem ért egyet a rotációs elven való szelektálással, sem pedig
a régi szerződöttek büntetésével. Nem támogatja, hogy egy vállalkozó azért rzessen magasabb
bérleti díjat, mert már 10 éve bérli a műhelyetRrodát, stb. I latáridő: egy kezdő vállalkozó piaci
alapon bérelne a városban üzlethelyiséget vagy műhelyet. akkor négyzetméter alapon adjanak neki
támogatást olyan mértékben, mint ahogy az Inkubátorházban is kapna ugyanarra a négyzetméterre
15 % kedvezményt. Ha a vállalkozó igazolja, hogy 60 m-es műhelyet bérel a városban,
ftiggetlenül attól, hogy milyen négyzetméterárat fizet érte, az kapjon bérleti díj támogatást Úgy,
hogy megnézik azt, mennyit fizetett volna az Inkubátorházban egy négyzetméterre és annak a I 5
%-át kapja meg támogatásként.

44



Izsó Gábor polgármester: Ez azért nem jó ötlet, mert visszaélésekre adna lehetőséget. A
családtagok egymástól bérelnék a garázsokat, és vennék fel a 15 %-os támogatásokat. A bővítés
hozhat megoldást ebben a kérdésben.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A fiatalok bér eti díj kedvezménye 15 %. A kft-nek működtetnie
kell az Inkubátorházat, miközben az önkormányzatnak saját igényei. elvárásai vannak. Bölcsen
tennék. ha a IS % kedvezményt. mint kieső bevételt kétszeresen vagy háromszorosan
visszapótolnák a kft-nck. Ez egy korrekt dolog, mert akkor érdeke a kft-nek a bérlők cseréje.
ha valaki több mint 5 éve van az Inkubátorházban. akkor azt követően pályáztatni kell a helyiség
bérlését. és az kapja meg. aki többet ígér érte. Ha valaki pályakezdő Fiatal, akkor neki a 15 %
kedvezményt beszámítják a vállalásáha. és ennyivel előnyösebb helyzetbe kerül, mini. az. akit ki
szeretne mozdítani a helyéről.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, Így szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szcn’azás elő/l megáUap [1 ot/a, ho’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lOfő

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

Békés Város Önkonnáni’zata Képviselő-testületének
19/2019. (L 31.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inkubátorház hasznosításúra a

BKSZ Kft-vel 2017. június I. napján kötött vagyonhasznosítási szerződés V.1 pontja az
alábbi szövegrésszel egészül ki:

Hasznosító jogosult a bérleti díjakat önállóan megállapítani azzal, hogy köteles ci
Tulajclonossal előzetesen egj’eztetni.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
vagyonhasznosítási feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés módosításának
aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognvilatkozat megtételére.

1 latáridö: értelemszerűen
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva; Iskolai körzethatárok vélernényezése

Írásos előteljL’sztés csatolva ajegvzőkönyvhöz űz Mötv. 52j (1) bekezdés],) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Évente kétszer szükséges a köznevelési törvény alapján az
önkormányzat egyetértése az állami fenntadású iskolák felvételi körzetének meghatározásához.
Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság, és a határozati javaslat
elfogadását javasolja. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, Igy szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szal’azc’Lv előtt megállaphona, hokn’ ci szavccásnál jelenlévő képviselők szánza: 10/ő.
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- Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 Igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselóttestületé,,ek
20/2019. (1. 31.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20’201 2. (VIII. 31.) EMMI rendelet
24. (1) és (lb) bekezdésében foglalt vélernényezési jogkörében eljárva egyetért a Dr.
ilepp Ferenc Általános Iskola 5s Alapfokú Művészeti Iskola - Békés Megyei
Kormányhivatal Békési Járási Hivatala által - megállapított felvételi körzethatárával
(Békés város és Tarhos község teljes közigazgatási területe).
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2ya: Tagi kölcsön visszafizetésével kapcsolatos döntések

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv.52.,’ (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A Békési Kézilahda Kft. ügyvezetője kérte a visszaizetés határidejének
módosítását. Elöreláthatólag ez év végéig vissza tudja fizetni a tagi kölcsönt. Az előterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. ésjavasolja a határozati javaslat elfogadását.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselö: A határozati javaslattal egyetért. de azt nem tudja komolyan
venni. hogy a kézilabda kit év végéig visszafizeti a tartozását.

Izsó Gábor polgármester: Bízik abban, hogy a kft. visszafizeti a tartozását, mert vannak szponzori
ígéretek, bár volt már sok. de ez biztosabbnak tűnik, minta többi. Az előteijesztéssel kapcsolatban
kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslat
elfogadásáról.

Szavazás elő/t megállapítolta, hogy a szavazasnal jelenlévő képviselők száizza: 10/ó’.

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
21/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési Férfi
Kézilabda Kfl. (5630 Békés, Jantvik it. 2 1-25. adószán,: 12874990-2-04, képviseli: Polgár
Zoltán übl’ve:ető2 tagi kölesönböl Fennálló 22.000.000.- Ft összegű lejárt tartozásának
rendezéséhez 20 L 9. év december hő 31. napjáig haladékot kapjon. Felhatalmazza Izsó
Gábor polgármestert a részlet Lizetési megállapodás megkötésére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: Településrendezési eszközök módosítása
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Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés 1) pont/a alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéshez egy kiegészítés is került kiosztásra. amely egy
határozati javaslatot tartalmaz. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, valamint az
Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság és javasolják a határozati javaslat és a
rendelet-tervezet eWogadását is. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, Igy szavazást rendelt cl először a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazas elő/I inegá/lapílolia, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 Jő.
- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi

határozatot hozta:

Békés Város Önkormán i’zata Képviselő-testületének
22/2019. (L 31.) határozat

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4521, 4522, 4523 hrsz-ú területeket
teljes egészében Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolja (Gks-7) és
megszünteti a terület kisvárosias lakóterületbe (Lf-la) történt besorolását.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településszerkezeti terv
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Papp Adám főépítész

Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt cl a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szavazás elől! megél/api!o/Ici, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lOfő

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő- testületének

6/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelete
a Békés Város szabályozási ten’éről, valamint építési szabályzatáról szóló

42/2007. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének módosításról

Békés Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban Étv.) 62. * (6) bekezdés 6. pontja, valamint az Etv. 13. * (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésének,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés
I. pontjának, valamint az Étv. 6. * (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
Békés város közigazgatási területére vonatkozóan, a 3 14/2012. (Xl. 8.) Kormányrendelet 38.

* (2) bekezdése szerinti véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítész. Békés Megyei Kormányhivatal Békésesabai Járási [livatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság,
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Békés

47



Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály. Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási lIivatal Műszaki Engedélyezési. Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási
Főosztály Utügyi Osztály. Békés Megyei Kormányhivatal Békésesabai Járási I livatal
Hatósági Főosztály Epítésügyi és Örőkségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kornányhivatal
Elelrniszerlánc-biztonsági és Főldhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási I livatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti
Osztály. I lonvédelmi Minisztérium I latósági Főosztály. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal I latósági Főosztály Bányászati Osztály, a 3 4/2012. (Xl. 8.)
Kormányrendelet 29/a. * (I )-(2) bekezdésében előírt partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
8/2018. (Ill. 01.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek véleményének
kikérésével a köbvetkezöket rendeli cl:

1. Békés Város helyi építési szabályzatáról szóló 42/2007. (XI. 7.) sz. önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) I. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Jelen rendelet együtt alkalmazandó a belterületre készített szabályozási tervvel, kivéve a
Kispinee utca és környezetére készített (16. melléklet). a Tündér utca környezetére készített, a
Csallóküzi utca és Veres Péter tér környékére készített (4. melléklet). az Elövízcsatorna
környékére készített (5. melléklet, mely a 19. melléklettel módosítva érvényes), a Sporttelep és
környékére készített (6. melléklet), a Vágóhíd utca és környékére készített (7. melléklet), a
Dánfokra készített (8. melléklet), a Gyékény utca melletti tömbre készített (I I. melléklet), a
Dánfok déli területére készített (17. melléklet), A Vica sor-Cseresznye Litca-Csabai út által
határolt tömbre készített (18. melléklet), a Vashalom telektörnbjére készített (20. melléklet)
szabályozási tervek területét, ahol azokat kell alkalmazni, a külterületre készített szabályozási
tervvel, kivéve a Vésztői úti ipartelepre készített (12. melléklet), a Borosgyánra készített (14.
melléklet), a 470-es út környezetére készített, a Muronyi út környezetére készített, a
Mezőberényi út mentére készített, a Malomasszony kertre készített (9. melléklet), a
Mézfeldolgozó tömbjére készített (13. melléklet), a Homokbánya és környezetére készített (15.
melléklet) szabályozási tervek területét, ahol azokat kell alkalmazni. Jelen rendeletet I., 2., és
3. mellékletével együtt kell alkalmazni.”

2. A Rendelet új 54/A.*-sal egészül ki:

„54/A. .
Gks-7 jelű építési övezet

(1) Előírásai a Gks-2 jelű építési övezet előírásaival megegyeznek, kivéve a (2) bekezdést,
melyre az alábbi szabályozás érvényes:

(2) Az építési hely lehatárolás a következő

— elökert mérete 0,0 méter

— oldalkert mérete 6,0 méter

— hátsókert mérete 4.0 méter. hátsókelt felől tüzfal építése esetén 0W méter

— saroktelken mindkét közterület felől az építési hely határa az ingatlan határúval
megegyezik

3. A Rendelet új 20. melléklettel egészül ki, melyjelen rendelet I melléklete.
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4. Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

Békés, 2019.

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. február hó I. napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tárgya: Közös földgáz beszerzéshez esatlakozásról döntés a 2019-2021-es
időszakra

Írásos előte,jesztés csatolva a jegyzőkönyvizöz űz Mötv. 52. (1) bekezdésj pontja alapját:.

Izsó Gábor polgármester: Korábban is csatlakoztak a közös beszerzéshez, Így jóval kedvezőbb
áron tudják az energiát beszerezni. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, ás a határozati
javaslatot javasolja elfogadásra. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt e a határozati Javaslat elfogadásáról.

Szavazás elő/t megállapította. hagy a szavazásnál Jelenlévő képviselők száma: 1Ofó

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselóttestületé,,ek
23/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Őnkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szindikátusi szerződés. továbbá a beszerzési eljárás során kiválasztott ajánlattevövel a
szállítási, valamint a Sourcing Hungary Kft-vel kötendő szerződés aláírására, valamint
arra, hogy a közös fóldgáz beszerzés ügyében eljárjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Közös villamosenergia beszerzéshez esatlakozásról döntés 2020-2021-es
időszakra

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésf) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Hasonlóan a gázbeszerzéshez. a villamos energia tekintetében is
javasolta a csatlakozást. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. ás a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel.
módosító javaslat nem volt Így szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás e/üti nzcgá/lapíioua. hot,n ci szavazásnál Jelenlévő képviselők száma: lofő,
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkornuinvzata Képviselő-testületének
24/2019. (L 31.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja tagságát n közös villamos
energia beszerzésre Mosonmagyaróvár gesztorságával.

2. Békés \‘áros Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szindikátusi szerződés. továbbá a beszerzési eljárás során kiválasztott ajánlattevövel a
szállítási, valamint a Sourcing Hungary Kft-vel kötendő szerződés aláírására, valamint
arra. hogy a közös villamos energia beszel7és ügyében eljáon.

Határidő: értelem szerint
Felelős: izsó Gábor polgármester

Napirend tár%va: Közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mön’. 5Z (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A közbeszerzési eljárás előkészítési feladatai folyamatban vannak. az
eljárás lezárásáig szükséges a döntés meghozatala a szerződéskötésről. Az előterjesztést tárgyalta
a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslatot azzal javasolja elfogadni, hogy a közbeszerzési
eljárás kiirása 2 + 3 évre történjen úgy, hogy a fordulónap június 30-a legyen.

Rácz Attila képviselő: A Pénzügyi Bizottság hosszasan tárgyalta ezt a témát. Az lenne jó, ha az
önkormányzat saját működtetésben üzemeltetné tovább a közétkeztetést, és a gyermekeik
egészséges élelmiszerrel való ellátását saját maguk látnák el. A Pénzügyi Bizottság ülésén a
szarvasi példát említette, ahol nagyon jól működik a rendszer: helyben készítik az ételeket,
javarészt helyi alapanyagokból. Semmit nem kellene kitalálni, csak a példát kellene adaptálni, akár
receptekkel együtt. A televízió is sokat foglalkozott a szarvasi modellel. El kellene menni és
tájékozódni kellene ebben a témában. A Pénzügyi Bizottság által elfogadott módosító javaslatot
annyiban módosítaná, hogy a 2+3 év helyett I + x évben határozzák meg a szerződés határidejét.
FIa a biztonságos működés I éven keresztül megvan. ez alatt IU tud készülni az önkormányzat
arra. hogy a szolgáltatóval felmondja a szerzödést, ha nincs megelégedve a szolgáltató által
előállított élelmiszerekkel. Ez már tulajdonképpen a következő testület kompetenciája lenne. Az
elmúlt év őszén hozott döntés tévútra terelte őket és emiatt most döntéskényszerbe került a testület.
Ezt úgy lehet korrigálni. ha lehetőséget biztosítanak arra. hogy a szerződést Fel lehessen bontani,
amennyiben az a döntés születik, hogy a szarvasi modell Békésen is bevezethető. Ez nem lehet
pénzkérdés. meg kell találni az országos és egyéb pályázati forrásokat. A közétkeztetés, a gyerekek
jövője. egészséges étkezése megér bármennyi forrást ugyanúgy, mint az önrendelkezésük
visszaszerzése is. Helyben kell elkészíteni az élelmiszereket. a gyermekeik táplálékát. hogy
megelégedetten menjenek haza. és délben ne a nagymamánál kelljen ebédelniük. Ne kötelezzék el
magukat ismét. ha már ez a helyzet fennáll. hanem korrigálják a helyzetet.

\incsi András képviselő: I lozzá is érkeznek észrevételek. visszajelzések az étkezéssel
kapcsolatban. Mindennek van előnye és hátránya. Egy nagy cégnek az az előnye. hogy olcsóbban
tudja beszerezni az alapanyagokat, így a térítési díjakat sem horribilis árban határozza meg. Fontos
a gyerekek egészsége, mint ahogy az is, hogy ne éhesen menjenek haza. A cég vállalta a
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szerződésben, hogy minőségi étkeztetést biztosít. A cég minden egyeztetéskor megígéri, hogy javít
az élelmiszer minöségén. Ezt kell rajta számon kérni. Rendszeresen mérni kellene az
elégedettséget. Minden intézményben van egy olyan füzet, amibe fel lehet írni a problémákat,
amikor fizetik a térítési díjat. Akkor tudnak érvelni a cég vezetői felé, ha konkrétan le van írva,
hogy melyik nap milyen volt az étel (Pl. X napon a tejbegríz minősíthetetlen volt). Sokan a valós
sérelmeiket az interneten beszélik meg egymással, de ez egy bíróságon nem állja meg a helyét. A
vállalt minőség számonkérése, és a minőségi étkeztetés kiharcolása nagyon fontos. A céget
folyamatosan nyomás alatt kell tartani, hogy teljesítse a vállalt kötelezettségét, és biztosítsa a
megfelelő minőségi étkezést. A cég szervez szülői fórumot, és próba étkeztetéseket is, amelyeken
a szülők részt vehetnek, de nem sokan mennek cl. Ki kell alakítani egy olyan nyomtatványt,
amelyiken névvel ellátva. napra lebontva ősszeírhatják a szülők, diákok az étkeztetéssel
kapcsolatos észrevételeiket. A polgármester folyamatosan tárgyal a céggel és nyomás alatt tartja
őket. Számon kell kérni a céget. mert az önkormányzat és a szülők is nem keveset fizetnek a
szolgáltatásért. Folyamatosan jelezni kell. hogy elégedettek vagy nem elégedettek az étkezéssel.
Szabályozott formában kellene számon kérni a szolgáltatót az elégedetlenségek miatt.

Barkász Sándor képviselő: Felvetette Rácz Attila képviselő. hogy októberben szavaztak arról.
hogy legyen közbeszerzés. vagy ne legyen. illetve javasolta, hogy az önkormányzat próbálja maga
saját kezébe venni a közétkeztetést. háthajobb lenne. A testületi határozatban az volt. hogy kiírják
a közbeszerzést. Elhangzott egyjavaslat - mármint az. hogy az önkormányzat saját maga biztosítsa
az étkeztetést - amin cl kellett volna gondolkodni, de senki nem lépett. A szarvasi modellről már
korábban kellett volna beszélni, és Gál András osztályvezető megbizásával a képviselők is
rnegnézhették volna azt. Most időhiány van, és nehéz a saját üzemeltetésre áttérni és a folyamatos
ellátást is biztosítani. Felhívta a testület űgyelmét arra, amennyiben a kiírás arról szól. hogy a
szerződést I + x évre kötik, és ezután felrnondhatják azt. nem lehetetlenítik cl a jelenlegi
vállalkozót, mert ha lenne konkurencia. és Új vállalkozó jelenne meg, akkor annak Új beruházást
kellene végrehajtania. A7 I éves szerződés hosszabbítással csak azt érnék el. hogy a
konkureneiának I év lehetösége lenne leamortizálni a beruházását, ami ha 00 millió Forint, és I
év után megszüntetik a szerződését. akkor azzal azt érik cl, hogy ajelenlegi vállalkozó megemeli
a díjtételeket. Mesterségesen felemelik az árat, mert egy idegen vállalkozónak az amonizációt tél
kell gyorsítania I évre. Limitálni kellene a díjtételt. és ha egy bizonyos összeg főlé kerül az
árajánlat. akkor nem fogadják el. hanem tárgyalásos eljárásra térnek át. Lehet, hogy 1 év múlva
sem tudja átvenni az önkormányzat a közétkeztetést. és nem tudja biztosítani az ellátást. Kérdés,
hogy szakmailag fel tudják-e építeni a saját csapatot. akikkel biztosítani tudják a szolgáltatást.
Korábban elvetették ezt a lehetőséget. mert úg látták biztonságosnak. ha szakemberek biztosítják
az étkeztetést. I lamarabb cl kellett volna kezdeni ennek az elökészítését. ha át akarják venni a
szolgáltatás biztosítását.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Intézményvezetőként is nehéz helyzetben van. A
Jobboldali Osszefogás képviselői közül ő volt az. aki a leginkább fájó szívvel szavazott igennel
annak idején arra, hogy a Hepp Ferenc iskola konyhája melegítő, tálaló konyhává váljon. Jelenleg
is ő az egyetlen intézményvezetö. aki a közétkeztetési fórumon rendszeresen részt vesz, más
intézményvezetővel nem találkozott még ezen az eseményen. A közétkeztctési fórumon -

függetlenül attól, hogy a Városgondnokság, avagy az önkormányzat szervezi - mindig van
alkalmuk arra, hogy megfogalmazzák véleményüket és jobbító szándékkal elmondják, milyen
változtatásokat szeretnének. Sok esetben látott pozitív változást és azt is megtapasztalta, hogy a
gyermekétkeztetési cég segítőkész és nyitott a javaslatokra. Sajnos az interneten olvassa a
problémákat, és a szülők is megkeresik azokkal.
A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogyjó lenne, ha helyi vállalkozó üzemeltetné a konyhát.
Tájékoztatta ajelenlévöket. hogy azok. akik az iskolai étkezdében mérik ki az ételt, békési lakosok,
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békési munkavállalók, és jó munkát végeznek. Azt tapasztalja, hogy a létszámcsökkenés miatt
dupla energiával. olykor nagyon Fáradtan teszik a dolgukat. Nagyra értékeli a munkájukat. Az
lenne a cél, hogy a kommunikáció nyilt legyen az önkormányzaL az intézménvvezetök ás a
gyermekétkeztetési cég között, hogy tudjanak egymás gondjairól. Sajnos iskolájukban Is csökken
azon pedagógusok száma, akik bent étkeznek, de legalább azokat meg kellene tartani, akikjelenleg
ott étkeznek. Az is cél, hogy a gyerekeket a szülők igényeinek megfelelően egészséges táplálékhoz
juttassák, és ha lehet, akkor az étel ízletes is legyen. Bízik abban, hogy ez megvalósítható. Orül
annak, hogy június kőzepéig zökkenőmentesen biztosítva lesz az étkeztetés, hiszen tudják, hogy
februárban lejár a szerződése a cégnek. Aggódott volna akkor, hu törés. vagy megoldhatatlan
helyzet állt volna elő. Bízik abban. hogy megfelelő megoldás születik majd. Kérte az
önkormányzat vezetését. hogy a megfelelő tájékoztatást adják meg a szülők, az iskolavezetés és a
pedagógusok felé a térítési díjak beszedésével kapcsolatban. Kérte, hogy akár írásos tájékoztatót
küldjenek az intézmény vezekje felé. illetve a szülök számára megfelelő módon ás helyen
kihelyezett információs tábla álljon rendelkezésre.

Rácz Attila képviselő: Felmerült a közétkeztetés vállalkozásban történő működtetése, ami nem
sokban térne el ajelenlegi formától, és épp ezt nem szeretné. Azért szeretné, ha az önkormányzat
saját maga üzemeltetné a közétkeztetést. hogy ellenőrizhető tápanyag kerüljön az asztalra és
minden folyamatba be tudjon avatkozni az önkormányzat (beszállítói kör, étrend, menü
összeállítása. stb.). Nem lenne árfelhajtó szerepe annak. ha a szerződést 1+ x évre kötnék meg a
vállalkozóval most, hiszen nagyon sok panasz érkezett be az elmúlt időszakban. A cég korrekt
partner volt, mert mindenre reagált, igyekezett változtatni, stb. Ha úgy látják biztosítottnak a
folyamatos magas minöségű szolgáltatást. hogy minden évben megvan a lehetösége az
önkormányzatnak arra, hogy azt mondja a szolgáltatónak, hogy az elmúlt évben nem tudott úgy
teljesíteni, ahogy elvárta volna az önkormányzat, ezért megszünteti a szerzödést, akkor a kontroll
szerepe is meglenne. Ebben nem csak az árfelhajtó szerepet kell látni, hanem a kontroll szerepét
is, mert így a minőségre oda kell lgyelnie a szolgáltatónak, mert a következő évben adott esetben
a szerződést fel lehet bontani. Emiatt gondolja azt, hogy a szerződést I + I + I évre, vagy + 2
évre kellene megkötni, mert ekkor megvan a lehetősége annak is. hogy ha a vállalkozó
tisztességgel. becsülettel végzi a munkáját. és megfelelő minőségű ételt biztosít, akkor kitöltheti
az idejét a szerződés végéig. és megkapja a lehetőséget a további üzemeltetésre is. Ha sem a szülők,
sem a gyerekek nincsenek megelégedve a szolgáltatással, ás ez az önkormányzatnak továbbra is
problémát jelent, akkor be kell avatkozni. és ennek a lehetőségét biztosítani kell a szerződésben
is. Ha ez nem lesz biztosítva. akkor a Fidesz Frakció nem szavazza meg a közétkeztetést.

Barkász Sándor képviselő: Egyetért azzal, hogy az önkormányzatnak legyen beleszólása abba,
hu rossz az étel minősége. Fia más vállalkozásnak Is lehetőséget biztosítanak a közbeszerzési
eljárás keretében, akkor a beruházást maximum I év alatt akarják leamortizálni, mert az
eszközöket lehet, hogy máshol nem tudják hasznosítani. Ha ráadásul az eszközöket lízingelik
valahonnan, akkor annak a díja I év után akkora lesz, hogy nem tudnak bevételre szert tenni.
Emiatt ha I + x évre írják ki a szerződést. akkor annak árfelhajtó hatása lesz, mert a vállalkozó ezt
ki tbgja használni. A szerződést Úgy kombinálná. hogy 2 évre hosszabbitsák meg Úgy, hogy 2+1±1
évben határozzák meg a szerződés idejét. így 2 év után minden évben meg lesz a lehetősége az
önkormányzatnak arra, hogy felbontsa a szerzödést. ha elégedetlen a szolgáltatással. Egy rövid
időszakra kiírt közbeszerzés esetén felemelik az árakat, ás az önkormányzat akkor sem tudja
biztositatni a gyermekek számára az étkezést.

Izsó Gábor polgármester: Rácz Attila képviselő által elmondott elvet támogatná, ha megfelelően
előkészítik a témát. Fel kell készülni arra. hogy az önkormányzat drágábban tudja biztosítatni az
étkeztetést tekintettel a gépek, a technológia, a nyersanyag biztosítására. Egy nagyobb cég, mint a

52



Junior is, olcsóbban tudja beszerezni a nyersanyagokat. A következő testület gondolkodhat
másként Is, nem kell megkötni a kezüket hosszú időre, de az önkormányzat adja meg az esélyt a
vállalkozónak arra, hogy bizonyítson, de adjanak lehetőséget arra Is, hogy megfelelően
előkészítsék a Rácz Attila képviselő javaslatát. A helyzet nem olyan egyszerű, hiszen az
önkormányzatnak majdnem a nulláról kell újra építkeznie. Egy „leromlott1’ konyhát adtak át,
amibe a vállalkozó sokat fektetett. Javaslata, hogy 3+2 évben határozzák meg a szerződést, Így az
eddig eltelt 3 évben ás a következő 2 évben le tudja írni az amortizációt a Junior, ha a közbeszerzési
eljáráson Ismét megnyeri a feladatot, és Így kevésbé érvényesül az árfelhajtó hatás is.
Egyszer leheta szerződést meghosszabbítani. ezért nem leheta szerződés időtartamát 1+1+1 évben
meghatározni. Ezzel az önkormányzatnak is adnak lehetőséget arra, hogy a választások után
felkészüljön a váltásra, ás hátha ez idő alatt valami pályázat is lesz, amiből a konyhát fel tudják
újítani. A pályázat elbírálásával is eltelik I év legalább, Így egy új konyha beindításáig eltelik 2
év.

Rácz Attila képviselő javaslatát nem kell elvetni. elő kell készíteni ennek, de inkább már következő
testületnek. Alaposan mérlegelni kell. hogy mennyibe kerül a váltás az önkormányzatnak, és mi a
garancia arra, hogy jobb ételt tudnak főzni a gyerekeknek. A gyermekétkeztetési szabályok nagyon
szigorúak. Kompromisszumos Javaslat, hogy a közbeszerzési eljárásnál a szerződés idejét 3+2
évben határozzák meg, mert 5 év alatt bizonyítani lehet. ás fel lehet készülni arra, hogy az
önkormányzat vegye át a feladatot, Így nem hozzák lehetetlen helyzetbe saját magukat sem. A
kővetkező testület is megkapja a lehetőséget arra. hogy kialakitsa saját koncepcióját ebben a
kérdésben. A Pénzügyi Bizottság javaslata Is ez volt.

Rácz Attila képviselő: Eltbgadható lenne számára az. amit a poluárrnester mondott. akkor. ha a
szerződést 1—l évben határoznák meg. Fia az első év végén felbontják a szerződést minőségi
problémákra hivatkozva. akkor a vállalkozó által beruházott javak szerint elszámol egymással a
vállalkozó ás az önkormányzat. Amennyiben a vállalkozó a 2 évet végig letölti. és akkor bontják
fel a szerződést. akkor az általa beruházott értékeket itt kell hagynia az önkormányzatnak, hiszen
az amortizáció megtörtént. Azt mondta Barkász Sándor képviselő, hogy 5 év alatt amortizálja le a
vállalkozó az eszközöket. Mindenkinek felelősséget kell vállalnia, igy a szolgáltatónak is.

Izsó Gábor polgármester: Nem érti a Rácz Attila képviselö által elmondottakat: hol jelenik meg
ebben a gondolkodásmódban az önkormányzat szerepe? Rácz Attila véleménye szerint a cél, hogy
az önkormányzat vegye át a közétkeztetési szolgáltatást. Minöségben lehet változás. de az
önkormányzat nem tud I év alatt felkészülni erre a feladatra.

Rácz Attila képviselő: Az. hogy a vállalkozó beruházást hajtott végre. nem aztjelenti. hogy nem
lehet megszüntetni vele a szerződést és 50 éven keresztül ö biztosítja a közétkeztetést. Akkor is el
kell számolni a vállalkozóval az önkormányzatnak. ha 10 év múlva szünik meg a szerződése.
Továbbra is az a Javaslata, hogy (+1 évben határozzák meg a szerződés Idejét, ás ha a második
évet is kitölti a vállalkozó, akkor az általa végzett beruházások nullára íródnak az 5 éves
amortizációra tekintettel. és mindent (edények, eszközök, stb.) itt kell hagynia az
önkormányzatnak. A vállalkozó már 3 éve biztositja a szolgáltatást a városban.

Izsó Gábor polgármester: Nyílt közbeszerzési eljárásról lévén szó, nemcsak a Junior Zrt. nyerheti
meg a pályázatot.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Eredetileg onnan indult ez a napirendi pont, hogy a jelenlegi
szolgáltató szerződése lejár, időközben pedig kiírták a közbeszerzési eljárást, amelynek keretében
majd kiválasztják az új szolgáhatót. Ez az eljárás csúszni Ibg. ás később történik meg a kiválasztás,
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azonban a jelenlegi vállalkozónak addig is biztosítania kell a gyerekek számára az étkezést, amíg
nincs kiválasztva az új szolgáltató. Erről nincs is vita. ás erről szól a határozati javaslat I. és 2.
pontja. Menetközben felvetődött. hogy mindenkinek szivügve a gvermekétkeztetás minősége.
Jelenleg arról kell döntenie a testületnek. Fel vannak-e készülve arra, hogy visszavegyék saját
vállalkozásba a közétkeztetést? Altalános vélemény, hogy erre a jelenlegi helyzetben mód és idő
nincsen. Személyes véleménye js az. hogy a következő képviselő-testületet veszélyes lenne olyan
helyzetbe hozni. hogy szükségképpen tblyarnatosan Pénzt áldozzon CITC a feladatra.

Az alapállás az. hogy elindult egy közbeszerzési eljárás, de a Pénzügyi Bizottság ülésén a lényegre
terelődött a hangsúly. ás felmerült. hogy adjanak-e maguknak lehetőséget arra. hagy 5 éven belül.
azt mondják p1. 1-2-3 év múlva, hogy másként képzelik cl a közétkeztetés biztosítását. A bizottság
ülésén az a vélemény alakult ki nagy többséggel, hogy 2 év után legyen erre lehetőség, és Így íiják
ki a közbeszerzési eljárást. Lehet arról vitatkozni, hogy I év elég vagy nem elég, azonban a
Barkász Sándor képviselő által elmondottakkal ért egyet abban, hogy 2 évre minimálisan szükség
van. Ez volta bizottsági ülésen is az általános vélemény. A 2 év után az I év ugyanaz, mintha most
I évet határoznának meg. Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el a testület,
főleg Úgy, hogy a polgármester is ezt támogatja. A problémát a következő testületnek kell
megoldania. Felhívta a figyelmet arra, hogy bárki legyen is a szolgáltató. a szerződésnek ás a
jogszabályoknak garantálnia kellene a rendes étkeztetést, ami nem olyan egyszerű. A
szerződésszegés ás az elszámolás is más-más dolog.

Barkász Sándor képviselő: Nem szabad elfelejteni, hogy egy már működő üzemet kell
versenyeztetni úgy. hogy a bizonyos helyzeti előnyökkel rendelkező jelenlegi vállalkozó ne éljen
vissza a helyzetével. és még azt is át kell gondolni, hogy az önkonnányzat saját maga biztosítsa
az étkeztetést. Elszámolási vita tárgya lehet az. hogy 2 év után elvehetik a vállalkozótól a
beruházásait. vagy ki kell, hogy fizessék neki. A vállalkozó elöre úgy állítja be a beruházás
összegét számlákkal, hogy kicsit túlárazza a dolgokat, és vita esetén ez az összeg képezi az
elszámolás tárgyát. Ha azt mondják a vállalkozónak, hogy 2 év után itt kell hagynia a beruházásait,
akkor 2 éves amodizációval számol. Egy ilyen konyhai beruházásnál akkor maradnak
alacsonyabban a dijtételek, ha minimum 5 éves amortizációval számolnak. Ebben az esetben a
beruházási összeget 5 évre osztják le. Ha 100 millió forintos beruházást eszközöl a cég, akkor
évente - kamat nélkül - csak 20 millió forintot oszt le. Ha azonban 2 év alatt kell a beruházást
leamortizálni, akkor egy évre 50 millió forintot oszt le. Fontos, hogy amikor kialakítják az elveket,
akkor vegyék figyelembe azt, hogy közbe tudjanak lépni, ha nem jó a szolgáltatás minősége. Ha
100 millió forintos beruházással számolnak. és rövid időre írják ki a szerződést. akkora 100 millió
Forint learnortizálására I vagy 2 év áll rendelkezésre. Túl jó megoldás nincs.

Rácz Attila képviselő:A vállalkozó már 3 éve ruházott be. igy a szerzödésből már 3 év eltelt, ha
még 1+ évre meghosszabbítják a szerződését. akkor letelik az 5 év.

Barkász Sándor képviselő: Rácz Attila képviselő ajelenlegi vállalkozóról beszél. azonban nyílt
közbeszerzési eljárás lesz. ami aztjelenti. hogy akár új vállalkozó is beléphet a rendszerbe. Az új
vállalkozó nem abban gondolkodik. hogy neki már itt van letöltve 3 éve. hanem, hogy az I év
szolgáltatás neki mennyibe kerül. A régi vállalkozó majd megtudja, hogy a konkurenciának
nagyon gyorsan le kellene írnia az amortizációt, ezért árat fog emelni. Ha limitálják a beruházás
árát, akkor enyhíteni tudnak a problémán.

Rácz Attila képviselő: Az egyéb vállalkozókat az téríti cl a pályázattól, hogy beruházást kell
végrehajtaniuk. A jelenlegi szolgáltató meg már beruházott. Senki nem fog induláskor 100 millió
forintos beruházást vállalni, ha I + I évre írják ki a pályázatot.
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Barkász Sándor képviselő: Csapdában vannak a jelenlegi vállalkozóval, mert a Junior olyan
helyzeti előnyt élvez azzal, hogy leamoiiizálta a beruházást, hogy a többi vállalkozót nem engedi
be.

Rácz Attila képviselő: Ha az önkormányzat lehetőséget biztosít a vállalkozó számára 5 éven
keresztüli szolgáltatásra a településen, akkor az önkormányzat kérheti azt, hogy a szerződés lejártát
követően hagyja a konyhán a beruházott eszközöket.

Gál András osztályvezető: Az önkormányzat 3 évvel ezelőtt háromszor írta ki a közbeszerzési
eljárást a közétkeztetésre. amiből az elsö kettő eredménytelen lett. Az első két eljárásban elvártak
a vállalkozótól egyfajta beruházást. amit azt jelentette. hogy kompietté kellett volna tenni a

konvhákat. vagyis a nyilászáró cserétől az új szellőztető berendezéseken. Új mekgítő pultokon
keresztül minden eszköznek (padlóburkolat, asztalok, tányérok, székek, stb.) teljesen újnak kellett
volna lennie. Olyan magas árajánlatok érkeztek. hogy az önkormányzat eredménytelenné
minősítette az eljárást. harmadszorra csak műkődtetésre írták ki a pályázatot azzal. hogy ne két
helyen legyen Fözés. hanem csak a Jantyik utcai iskolában. ahol kevés volt a főzőeszköz. ezért a
vállalkozó vett egy Új üstöt, amivel a megfelelő mennviségü ételt elő tudja állítani. A vállalkozó
hozott még magával egy párolót. ami már akkor is használt volt. Ha ezeket az eszközöket elviszi
a vállalkozó, nem sokat veszít vele az önkormányzat. Az áramot leválasztotta a vállalkozó egy
alméröre. ami kötelező volt. A zsírfogót megfelelő állapotba kellett hozni. ami a normál
működtetéshez szükséges. Az üstön kívül mást nem hozott a vállalkozó, így ha azt elviszi, nem éri
nagy veszteség az önkormányzatot még akkor sem. ha pótolni kell azt a párolóval együtt. Adott
esetben egy új vállalkozónak sem kell magas összegért beruháznia, de a közbeszerzési eljárás
keretében lehetőséget kell biztosítani helyi bejárásra. Az ajánlattevők kapnak egy alaprajzot és
műszaki dokumentációt. majd személyesen is megnézik a konyhát. A vállalkozó tudja majd. hogy
hány főre kell főznie és az mennyi adagot jelent. ig cl tudja dönteni, hogy mennyi üstre van
szüksége ehhez. A hely megvan, a gáz és az elektromos áram megvan. így a vállalkozónak csak
rá kell csatlakoznia a rendszere.

A TOP-os beruházás keretében. a konyhában kicserélik a szellőző berendezést. a gázbiztonsági
berendezéseket, illetve a nvílászárókat is. Igy ezekkel a beruházásokkal sem kell foglalkoznia a
vállalkozónak. Minél korszerűbb egy konyha. annál kevesebb emberre van szükség. és
vaLószínűleg (inomabb ételeket is tehet főzni. A szerződéses feltételekben voltak erre biztosítékok.
bár más kérdés, hogy hogyan tudták betartatni azokat. Jogszabályi megkötés is van az ételek
elkészítésére vonatkozóan, amiből az egész országban problémák vannak. A közbeszerzési
eljárásban sem írnak ki 00 millió Forintos beruházásokat, mert ha előirnának, akkor a vállalkozó
azonnal megemelné az adagárat.

Balázs László képviselő. bizottsági elnök: Amikor 3 évvel ezelőtt kiírták a közbeszerzési eljárást.
akkor is a legnagyobb dilemma a minőség kapcsán merült fel. Nem sikerült a minőséget a kiírásba
belefogalmazni úgy, hogy ne legyen vita emiatt. A vállalkozót kellene ösztönözni, mert mindenki
azt szeretné. hogy megfelelő minőségű legyen az étkezés. Fel kellene kérni egy mesterszakácsot.
vagy olyan szakembert, aki meg tudja állapítani, hogy a használt alapanyag, az alkalmazott
technológia jó-e. illetve. hogy mi az oka annak. hogy az étel minősége nem megfelelő; az
alapanyag a rossz, vagy rosszul készítik cl az ételt? Valami miatt nem jó az étel minösége. Egy
szakemberrel meg kellene vizsgáltatni ezeket a kérdéseket, aki tudna tanácsot adni, amit a
szerződésbe bele lehetne foglalni. Jó lenne, ha lenne lehetőségük megvizsgáltatni ezt a kérdést.
Támogatni tudná azt. hogy a szerzödést 1+2 évben határozzák meg.
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Izsó Gábor polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén született egy módosító Javaslat, amit
szavazásra bocsát majd. Ha Jelen ülésen nem születik döntés, akkor február közepétől nem lesz
biztosítva a gyerekek számára az étkeztetés.

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: A szerzödésszegés egyéb részleteibe nem kellene most
belemenni a testületi ülésen. El kell dönteni. hogy a szerzödést 2+2 évben határozzák-e meg, vagy
sem. Elegendő Idő kell ahhoz. hogy a vállaikozónak meg legyen a bizalma és a gazdasági
ésszerűség is működjön. Ha túl hosszú a szerződés ideje, akkor visszaélhet vele a vállalkozó.
Optimális Javaslata 2+3 év, amit a Pénzügyi Bizottság is megfogalmazott. Fia nem látja ajövőt
egy vállalkozásban, akkor fölöslegesen nem ruház be abba azért, hogy majd a magyar bíróságok
ítélkezési gyakorlata alapján 3-5 év múlva jusson hozzá az igazához, miközben a vállalkozása nem
működik. Mindenki jól tudja. hogy egy jó egyezség többet ér, mint a pereskedés. Amikor
Hidasháton bérbe adtak valamit. akkor a szerződésbe beleírta, hogy „csak a bérbeadó írásbeli
hozzájárulásával lehet bármit csinálni”, mert tudta azt, hogy az elszámolás alá esik. A Pénzügyi
Bizottság javaslatáról kell szavazni, amit saját maga is támogatni tud.

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Ügyrendi javaslata, hogy a polgármester alkalmazza a
hozzászólások számbeli és időbeli korlátozását.

Izsó Gábor polgármester: Az ügyrendi javaslatra tekintettel a vitát lezárta és szavazásra kerül sor.

Rácz Attila képviselő: Ügyrendi javaslata, hogyha a polgármester a vitát lezárta, akkor először a
módosító javaslatárói szavazzon a képviselő-testület. Kérte továbbá, hogyjelen napirendi pontról
a képviselő-testület név szerint szavazzon. Módosító javaslata, hogy a közbeszerzési eljárásban a
szerződés időtartama 1 + 1 évben kerüljön meghatározásra.

Izsó Gábor polgármester: Rácz Attila képviselő módosító javaslatára kompromisszumként
javasolta azt, hogy a szerződés időtartamát 2+3 évben határozzák meg.

Tárnok Lászlóné jegyző: Először a képviselő-testület szavazzon arról, hogy jelen napirendi
pontról név szerint kíván-e szavazni.

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely szerint a képviselő-testület
név szerint szavazzon a közétkeztetéssel kapcsolatos napirendi pontról.
Szcn’azós elől! inegállapítoua, ho ci xzcn’azásnál jelenlévő képviselők szánta: 10/ő

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

Békés Város Önkormányzata KéyviseIbtestü1etének
25/2019. ‘L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Attila képviselő javaslatára a
„Közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala’ tárgyú előterjesztést érintő módosító
javaslatról - amely szerint a közbeszerzési eljárás keretében a szerződés időtartama 1+1
évre kerüljön kiírásra — névszerinti szavazással dönt.
I latáridő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Tárnok Lászlóné jegyző: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint a név
szerinti Szavazás ügy történik. hogy a jegyző Felolvassa a képviselő-testület tagjának a nevét
betűrend Szerint S a jelenlévő tag a neve felolvasásakor igennel vagy nemmel szavaz, vagy
tartózkodik.

Tár2v: Név szerinti Szavazás Rácz Attila képviselő módosító javaslatáról

Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület először Rácz Attila képviseo módosító
javaslatáról szavaz.

Tárnok Lászlóné jegyző: A képviselő-testület elfogadta, hogy Rácz Attila képviselő módosító
javaslatáról - amely szerint a szerződés időtartamát a testület 1+1 évben határozza meg - név
szerint szavaz.

Rácz Attila képviselő: Ajavaslata arra vonatkozott, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatos napirend
vonatkozásában a módosításról és az eredeti határozati javaslatról ig név Szerint szavazzon a
testület.

Tárnok Lászlóné jegyző: A testület most Rácz Attila képviselő módosító javaslatáról szavaz,
amely szerint a szerződés időtanamát a testület I—l évben határozza meg. Kérte a képviselőket,
hogy szavazatukat mikrofonba mondják be nevük felolvasását követően.

Szcn’azás elő/i ;negúflupííouu, hogy ci SWVQÓ.vizól jelenlévő képviselők s:á,;;a: lOfő

Balázs László képviselö Tartózkodik
Barkász Sándor képviselő Nem
Deákné Domonkos Julianna képviselő Nem
Izsó Gábor polgármester Nem
Koppné dr. I lajdú Anikó képviselő Igen
Mucsi András képviselő Nem
Dr. Gosztolya Ferenc képviselő Tartózkodik
Dr. Pálmai Tamás képviselő Nem
Pásztor Szidónia képviselő Igen
Rácz Attila képviselő Igen

- Megállapította, hogy a képviselő-testület - név szerinti szavazás alapján - 3 igen, 5 nem
szavazattal. 2 tartózkodássa’ az abbbi határozatot hozta:

Békés Város Öiikon,,ánvzata Képviselő-testületének
26/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Attila képviselő módositó
javaslatát, amely szerint a közbeszerzési eljárás keretében a szerződés időtartama IH évre
kerüljön kiirásra — nem támogatta.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Tár2v: Döntés névszcrinti szavazásról

Izsó Gábor polgármester: A Pénzügyi Bizottság módosító javaslata az volt, hogy a szerződés 2 +

3 évre legyen meghosszabbítható abban az esetben, ha meg vannak elégedve a szolgáltatással.
Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a képviselő-testület a módosító javaslatról
név szerinti szavazzon.

Szcn’ccós elő/i megálkípiinita, hogy ci xzai’ccósnál /elenkvo képviselők s:óma: iOfő

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

Békés Város Önkornián i’zata Képvisdő-restületé,,ek
2 7/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Attila képviselő javaslatára a
..Közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala” tárgyú előterjesztést érintő Pénzügyi
Bizottsági módosító javaslatról - amely szerint a közbeszerzési eljárás keretében a
szerződés időtartama 2+3 évre kerüljön meghatározásra Úgy, hogy a fordulónap június 30-
a legyen - névszerinti szavazással dönt.

I latáridő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Tár2v; Név szerinti szavazás a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatáról

Izsó Gábor polgármester: Felkérte Tárnok Lászlóné jegyzőt a név szerinti szavazás
lebonyolítására.

Tárnok Lászlóné jegyző: A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatáról szavaz, amely
szerint a szerződés 2+3 évben legyen meghatározva úgy, hogy a fordulónapjúnius 30-a legyen.

Szc,vccás előn ;negcWapíioua, hogy u szavazásnál jelenlévő képrLvelők cá,na: 10/ő.

Balázs László képviselő Igen
Barkász Sándor képviselő Igen
Deákné Domonkos Julianna képviselő Igen
Dr. Gosztolya Ferenc képviselő Igen
Izsó Gábor polgármester Igen
Koppné dr. Ilajdú Anikó képviselő Nem
Mucsi András képviselő Igen
Dr. Pálmai Tamás képviselő Igen
Pásztor Szidónia képviselö Nem
Ráez Attila képviselö Nem

- Megállapította. hogy a képviselő-testület - név szerinti szavazás alapján - 7 igen, 3 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkornui,zvzata Kép viselő-testületének
28/2019. (L 31.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testületc Úgy dönt. hogy a közétkeztetési
feladatok ellátása lárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás keretében a szerződés
idötartama 2+ 3 évre kerüljön meghatározásra Úgy, hogy a fordulónapjúnius 30-a legyen.

Határidő: értelem szerint
Felelős. Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat az elfogadott
módosítással együtt.

Szuva:ós előn ‚ne,’úlhzpííouu. hogi’ u szuvccésnál jelenlev képviselők száma: I Ofő
- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen. 3 nem szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Békés Város Önkormán i’zala Képviselóttestületének
29/2019. (L 31.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetési feladatok ellátása
tárgyában 2019. február 12-től az új közbeszerzési eljárás lezárásáig az ellátás biztonsága
érdekében Békés Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata alapján, közbeszerzési
értékhatár alatti versenyeztetési eljárást bonyolít le. A rendelkezésre álló fedezet mértéke
azonos ajelentegi szolgáltatóval Fennálló hatályos szerződés szerinti díjakkal.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.

3. Békés Város Önkonnánvzatának Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy a közétkeztetési
feladatok eflátása tárgyában kiirandó közbeszerzési eljárás keretében a szerződés
időtartama 2+3 évre kerüljön meghatározásra úgy. hogy a fordulónap június 30-a legyen.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor po1gánester

Napirend tárva: Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással kapcsolatos döntés

Írásos előterjesztés csatolva a jegvzőkönvvhőz űz Mötv. 52. (1) bekezdés J,) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A Békési Református Egyközség óvoda építésének helyszínét
nyilvánítja kiemelt fejlesztési területté a Képviselő-testület. meggvorsitva ezáltal a szükséges
eljárásokat. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslatot javasolja
elfogadásra.

Mucsi András képviselő: Az Ibrányi óvodáról van szó. A preshitérium tegnapi ülésén hozzászólt
a témához. és kérte. hogy az egyházkőzség elnöksége a terveket annak megfelelően rendelje meg.
hogy végre olyan szép, modern óvoda épüljön Békésen. amelyik illeszkedik a városképbe a Körös
parton, a zöld övezetben. Kérte. hogy világos. a törvényeknek megfelelő. de némileg tájjellegú
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óvoda épüljön a városban. Négy csoportszobás és 100 férőhelyes óvoda épület váltja majd ki a
régi ibrányi óvodát, Magyarország Kormánya támogatásával.

Izsó Gábor polgármester: Az egyházzal úgy egyenek meg. hogy 90 Férőhelyes óvodát épít. ezért
meglepte most a képviselő által említett 100 flröhelyes óvoda. Ha változás van, akkor ebben a
kérdésben egyeztetni kell. Az óvodák önkormányzati fenntartásban vannak, és az
önkormányzatnál jelentkezhet probléma a beiskolázás tekintetében. Az eredeti megállapodás az
volt, hogy a Jantyik utcai óvodát váltják ki. ami 90 Irőhelyes. Gratulált a Relérmátus Egyháznak,
hogy sikerül egy Szép óvodát építenie a városban, amihez a telket az önkormányzat biztosítja.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt cia határozati javaslat elfogadásáról.

Snivccós c/öli nicgá//upííouu, hmn’ u .ccntíiósii6//c/cii/éi’Ő kJpv/sc/ők szú;;za: JOjó
- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi

határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép riselíJ-testiiktének
30/2019. (L 31.) liatároWta

I. Békés Város Önkormányzatának képviselő testület hatályon kívül helyezi az 523/2018.
(Xli. 20.) számú határozatát.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a
településrendezési eszközeit akként, hogy a Békési Református Egyházközösség számára
Új óvoda építése lehetővé váljon.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselo-testülete kiemelt fejlesztési területté
nyilvánitja a Békési Református Egvházközösség által építendö óvóda építése céljából
megjelölt 6597/5 helyrajziszámú területet.

4. A módosítás egyeztetési eljárását a 3 14/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 32. * (1) e) pontja
szerinti tárgyalásos eljárás szerint kívánja lefolytatni.

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosítása iránti eljárásban során szükségessé váló partnerségi egyeztetési eljárást Békés
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
8/2018. (111.01.) önkormányzati rendelete alapján folytatja le.

I latáridö: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár%va: Interpellációs válaszok. interpellációk, bejelentések

Tárv: Muesi András képviselő interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: az interpelláeiójára adott választ
elfogadja-e?
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Niucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Izsó Gábor polgármester: Kérte a képviselőket. houv ha van interpellúciójuk. bejelentésük. akkor
azt mondják cl.

Balázs László képviselő: Jelezte. hogy a Zrínyi utca 36. szám előtti járdán már nagyon régóta
főldkupac található, ami az egész járdát elfoglalja és akadályozza a biztonságos közlekedést. A
lakosok kérik ennek a problémának a rendezését.

Barkász Sándor képviselő: Még mindig a közétkeztetéssel kapcsolatosan gondolkodik azon,
hogy hogyan tudják a minőséget biztosítani. Gál András osztályvezető a Pénzügyi Bizottság ülésén
elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatosan lesz egy egyeztetés, amelyen a
képviselők is részt vehetnek. A minöséget nem tudták eddig megfogni. Fia a közbeszerzési eljárást
Úgy írnák ki. hogy megnéznék.jelenleg hányan veszik igénybe a közétkeztetést (az iskolában lévő
diákok számához viszonyított százalék), akkor annak függvényében változhatna a támogatás
összege. A limit lehetne 80 %. és ha ez az arány felemelkedik és nő azok száma. akik igénybe
veszik az étkeztetést. akkor az önkormányzat többet fizet az ellátásén. azonban ha ez a szám
csökken. akkor kevesebbet fizetnek a vállalkozónak. Valami mozgó díjszabást versenyeztetne
meg. A bírálók maguk az étkezésben résztvevők lehetnének. Meg kell nézni. hogy egy-egy
iskolában hány fö diáknak kellene igénybe vennie az étkeztetést, és ha esőkken a betizetések
száma, akkor a vállalkozó kevesebb támogatást kap. Véleménye szerint a vállalkozót csak ezzel
tudják arra ösztönözni, hogyjó minőségű, ízletes ételeket készítsen. A vállalkozónak a létszám is
fontos lenne, mert akkor kapna magasabb támogatást. Ennyit megtehetnének a gyerekeikért, hogy
az önkormányzat anyagilag pótolna az étkeztetésbe. A fenti esetben az élvezhetöséget tudnák
bírálni. és mozgó lenne a díjszabás attól függően, hogy százalékosan mennyire elfogadott az
étkezés. Nem tudja. hogy ezt a közbeszerzési eljárásba, hogy lehet kiírni, de cl kellene ezen a
javaslaton gondolkodni. mert igy talán meg tudnák Fogni a minőséget. Meg lehet nézni. hogy
jelenleg a pedagógusok hány százaléka veszi igénybe a vállalkozó által készített ételt. Ha 3-7 %
veszi igénybe, az kevés. mert az lenne a cél, hogy legalább 80 %-uk igénybe vegye a
közétkeztetést. De a diákok tekintetében is ugyanezt kellene vizsgálni. Meg kell határozni, hogy
75 %-os igénybe vétel esetén mekkora összegű támogatást kap a vállalkozó. és ha ehhez képest
csökken az étkezök száma. akkor kevesebb támogatást kap, ha ennél többen veszik igénybe, akkor
magasabb összegű támogatást kap. Ha romlik az étel minősége, akkor a vállalkozó bajban lesz.
mert egyre kevesebben veszik igénybe a szolgáltatást, és még az adagszám is csökken, így
halmozottan is arra kell törekednie, hogy javítson az étel minőségén. Az elégedettséget is tudnák
így mérni, és a valós befizetések lennének az indikátorok, ami alapján emelnék vagy csökkentenék
a támogatás összegét.

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: A Malomasszonykertből keresték meg a szennyvízelvezetés
problémái miatt. Tudják azt, hogy nem gravitációs rendszerű mindenhol a szeanyvízelvezetés.
hanem bizonyos helyeken szivattvúval történik. Kérdése: mennyi embert. hány házat érint ez a
probléma; van-e az önkormányzatnak módja. lehetősége változtatni ezen? A Vízmű a szennyvíz
szivattyúk javítását is átvállalta. a villanyszámla megtizetésébcn is segítséget kapnak a lakosok,
még sem azonos azoknak a lakosoknak a szolgáltatásával, akiknek nem kell aggódniuk egy
esetleges áramszünet esetén. mert akkor is müködik a szennyvízelvezetés .Ara szeretne választ
kapni, hogy ez a probléma hány embert érint, és az önkormányzatnak van-e lehetősége orvosolni
ezt a problémát?

Rácz Attila képviselő: Télen sokszor esik a hó, és csúszósak az utak. Január 13-áról 14-érc
viradóan nem sózták az utakat éjszaka, és reggelre nagyon csúsztak az utak az egész városban.
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Arra a napra a rendőrségi statisztikák is sok koccanásos balesetet jeleztek. Kérdése. hogy a
városüzemehetéssel megbízott cégnek van-e felelőssége? Több helyről jelezték felé a lakosok,
hogy a város közintézményeinek a parkolóiban nincs citakarítva a hó. A kérdésére olyan választ
ís kapott, amely szerint az intézmények technikai személyzetének kellene a havat ettakarítania
minden egyes intézmény parkolójában. Véleménye szerint erre nincs kapacitása a technikai
személyzetnek egyrészt, másrészt több helyen nincs is ilyen személyzet. Át kellene tekinteni, hogy
az intézményeik parkolójának takarításáért ki a Felelős, kinek kell eltakarítania a havat.

Izsó Gábor polgármester: A városban négy kamionnyi sót szórtak szét. de abban az időpontban.
amit Rácz Attila képviselő említett. sajnos később mentek ki az alkalmazottak. amivel hibát
követtek cl. A parkolókban lehet, hogy autók álltak és azért nem volt eltakarítva a hó. A Nepp
iskola saját maga gondoskodik a hó eltakarításáról.

(Barkász Sándor kép viselő kiment az üléstereinbői, igi’ u testület létszáma: 9fó3.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: A malomasszonykerti problémáról tud, személyesenjárt
a területen. így egyetért Koppné dr. Ildú Anikó képviselő által elmondottakkal. O is szeretné, ha
valamilyen megoldást találnának a problémára. A Hepp iskola a téli szünet után rögtön megkötötte
a szerződést a BKSZ Kfl-vel a hó eltakarítására. illetve az említett napon, Vasárnap délután a
karbantartók rendelkezésre álltak és takarították a parkolót. A tankerület fizeti a hó eltakarítás
díját. Az iskola alkalmi feladatvállalásban állapodott meg a BKSZ Kü-vel. Alkalmakra határozzák
meg az összeget, amit a tankerület fizet ki.

Elkészült az a lista, ami alapján a tavasz vagy a nyár folyamán az utak aszfaltozása megkezdődik,
és Így azt is tudják. hogy mely utcák lesznek aszfaltozva. Tudja azt is, hogy a listán szerepel a
Bajza utca is. aminek nagyon örül. hiszen az út nagyon tönkrement a télen. miközben az elmúlt
évben is javították. Bízik abban, hogy az út aszfaltozása viszonylag végleges megoldást jelent
majd.

Korábban kérte a Durkó utca és a Nagy Sándor utca egyirányúsitását, ami meg is történt. Azt
tapasztalja. hogy a Szendrei utca balesetveszélyes. Tisztában van azzal. hogy ott nem tudnak
aszfaltozni, azonban kéj-te, hogy tavasszal. amikor elolvad a hó, javítsák ki az utat. Az út széle és
az Út közepe is nagyon tönkre ment. Ez volt az ára annak, hogy a Durkó utca és a Nagy Sándor
utca egyirányú lett, viszont az a terület is balesetveszélyes volt (az Út szűkössége miatt volt
kéztörés. lábtörés. a gyerek leesett az ülésről. összecsúszott a kerékpáros az autóval. stb.).

izsó Gábor polgármester: További napirendi pont, interpelláció, bejelentés nem volt, így a
képviselő-testület nyilvános ülését 20 óra 02 perckor befejezettnek nyiLvánította, és zárt ülést
rendelt cl. amelyről külön jegyzőkönyv készül. Kéne. hogy csak azok maradjanak az
ülésteremben. akiknek erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

K. m .

i4ó bor Tárnok Lászlóné
pogármestcr jegyző
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