
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzat Képvisekí-tcstületének 2019. március 28. napján
megtartott Ii yilvános üléséről

Az ülés helye: Városháza Nagterme (Békés, Peiőf u. 2.)

Jelei; vannak: Izsó Gábor polgármester, Pásztor Szidónia, dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor,
Deákné Dornonkos Julianna, Balázs László, Koppné dr. Hajdú Anikó, Rácz
Attila. dr. Gosztolya Ferenc és dr. Seres István képviselő.

k’azoltan volt távol: Mucsi András képviselő.

Tanácskozási /oggal vett részt:

Túrnok Lászlóné jegyző
Dr. Kiss Mihály aljegvző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Tanai Judit jogász
Váczi Julianna ügyvezető
Juhos Józseíné belső ellenőr
Boros Attila cégvezető
Kállai Sándor cégvezető

Az ülés kezdésé,,ek időpontia: 15.38 Ii

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes. mert 11 főből 10 Főjelen van, íg a nyilvános ülést megnyitotta.

Tárv:Napirendi pontok módosítása — I.

Izsó Gábor polgármester; Javasolta, hogy vegye fel a képviselő-testület napirendre a Pénzügyi
Bizottság által tárgyalt, és kiküldött Z!6. jelzésű. ..Pályázati közbeszerzési eljárások módosítása”
tárgyú előterjesztést. és egyben döntsön arról, hogy az anyagot zárt ülésen tárgyalja. Szavazásra
bocsátotta a javaslatot.

Szavazás elő;! ;negállaphoua. hagy a s:avczn’wzáI jelenlévő képviselők száma: iO.ŰL

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

Békés Város Önkonnánvzata Kép viselő-testületének
76/2019. UH. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felveszi napirendi pontjai
közé - a Pénzügyi Bizottság által tárgyalt, és helyben kiosztott - Z/6. jelzésű... Pályázati



közbeszerzési eljárások módosítása’ tárgyú előterjesztést, és azt az Mötv. 46. (2)
bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
határidő: értelem szerint

Tárv:Napirendi pontok módosítása — 2.

Szavazás elől! ;;ze6llapúolici. hot’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők zánza: iOftL

Izsó Gábor polgármester: Javasolta továbbá, hogy a nyilvános ülés I. napirendi pontjaként
tárgyalja meg a képviselő-testület az Ny/14. jelzésű, ..Közétkeztetési feladatok ellátásához forrás
biztosítása” tárgyú előteriesztést. tekintettel arra, hogy az ülésen jelen van Boros Attila, a Junior
Zrt. cégvezetője is, aki szeretne egy rövid tájékoztatót tartani. Ajavaslatot szavazásra bocsátotta.

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

Békés Város Önkormányzata Kéyvisdő-testületének
77/20 19. ‘HL 28.) Inuározata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy az Ny/14. jelzésű, a
„Közétkcztetésifdaclatok ellátásához fbrrás biztosítása” tárgyú előterjesztést a nyilvános
ülés L. napirendi pontjaként tárgyalja meg, tekintettel arra. hogy az ülésen jelen van Boros
Attila. a Junior Zrt. cégvezetője is. aki rövid tájékoztatást kíván tartani a közétkeztetés
témájában.

Felelős: izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Tárn:Napirendi pontok módosítása— 3.

Ráez Attila képviseh5: Az előző testületi ülésen interpelláció keretében jelezte. hogy a
rendelőintézet felújítása során bizonyos ablakfelületek megszüntetésre kerültek. ügy
jogszabályi háttere is áttekintésre került. A tegnapi nap folyamán $ orvos aláírásával eljuttattak
hozzá egy beadvánvt. amit minden képviselő részére kiosztott. Kérte. hogy ezt a témát a testület
vegye fel a napirendi pontjai közé és tárgyalja meg. A rendelőintézet felújítása még zajlik, és
szakhatósági ellenőrzés során a működési engedély kiadása is veszélybe kerülhet, ezért szeretné,
ha a képviselő-testület jelen ülésén megtárgyalná ezt az ügyet.

Izsó Gábor polgármester: Tegnap délután érkezett meg a kérelem a hivatalba, Így ismerik az
ügyet, azonban nincs tárgyalásra előkészítve ez a téma. A bejelentések között lesz lehetőség ezt a
kérdést felvetni. és át tudják beszélni.

Rácz Attila képviselő: Szeretné. ha a képviselő-testület felsenné a napirendi pontjai közé ezt a
témát, ezért kérte, hogy a polgármester rendeljen el szavazást a napirendre vételről.

Tárnok Lászlóné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a napirendről nem lehet
vitát nyitni, arról a testület egyszerű szótöbbséggel dönt. Az SZMSZ szerint a napirendi
elötet3esztést írásban kell jelezni, kivételes esetben szóbeli elöterjesztés tehető a testület ülésén.
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amelyet a napirendi javaslatról történő döntés előtt jelezni kell a polgármesternek, de a határozati
javaslatot, szóbeli előteijesztés esetén is, írásban kell a testület rendelkezésére bocsátani.
Véleménye szerint az indítvány nincs megfelelő készültségi fokban, hogy arról a képviselő-testület
érdemben tudjon tárgyalni. A kérelmet tegnap délután kapták meg. Polgármester Úr felteheti
szavazásra ajavaslatot. és arról a képviselő-testület dönt.

Izsó Gábor polgármester: Nem javasolta a témát napirendre venni. Amennyiben a kérdés olyan
jellegű. akkor tartanak majd rendkívüli testületi ülést, akár 1-2 napon belül is, hogy még a felűjitús
ideje alatt, ha szükséges, a módosításokat meg tudják tenni. Egyébként a bejelentések között is
meg tudják a kérdést tárgyalni. Kaptak egy levelet, amiben bizonyos tények vannak, de az
ellenkezőjét is meg kell vizsgálni, valamint a megoldási javaslatot is meg kell találnia problémára.
Ez nem azt jelenti. hogy a kérdést a későbbiekben nem tárgyalják majd. Amennyiben nem tudják
megoldani a problémát, és szükséges. akkor a képviselő-testület rendkívüli összehívását
kezdeményezi.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Ígéretet kaphatnak arra, hogy valamikor tárgyalják az ügyet?

Izsó Gábor polgármester: Ha nem tudják megoldani a problémát, akkor hamarosan megtárgyalja
a testület az ügyet, de legkésőbb a soron következő testületi ülésen.

Szavazásra bocsátotta Ráez Attila képviselő módosító javaslatát. amely szerint a képviselő-testület
a „Kérvény” tárgyú kérelmet vegye Fel napirendi pontjai közé.

Szavazás elő/i nzegáflapíioíict. hogy a szcn’azásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal; 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormá,,vzata Kép viseló’-testü letéizek
78/2019. UH. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy a Rácz Attila képviselö
által javasolt és helyben kiosztott „Kérvény” tárgyú kérelmet nem veszi fel jelen ülés
napirendi pontjai közé. mivel az előkészítetlen, azonban az ügyet egy késöbbi idöpontban
megtárgvalja majd a képviselő-testület.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridö: értelem szerint

Tárv:Napirend elfogadása

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy Fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat,
az elfogadott módosításokkal együtt. A javaslatot szavazásra bocsátotta.

Szava:á.v cüni nwgcWapiioua. hogy ci szavazc’LwzáÍjelenlévő képviselők száma: lOfő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Ö,,4ornzá,;i’zgzta Kép viselő-testületének
79/2019. r’IH. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 2$. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint Fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

NrUvános Illés:

1. Közétkeztetési feladatok ellátásához forrás biztosítása
Előicijesztő: Izsó Gábor polgármester

2. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,
értekezletekről
2161cr!esztő: Izsó Gábor polgármester

3. Tékoztató az elözö testületi ülésen eltögadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
ElőMiesztő: Izsó Gábor polgármester

4. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
2161crlesz/ő: Tárnok Lászlóné jegyző

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

6. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

7. Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2038. évi működéséről
ElőterJesztő: Izsó Gábor polgármester

8. Tájékoztató a 2018. évi belső ellenőrzés végrehajtásának tapasztalatairól
Előw,Jesziő: Izsó Gábor polgármester

9. Békés Város Önkormányzata 112015. (11. 04.) rendeletének (SZMSZ) és törzskönyvi
nyilvántartásának módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

10. Az „Esélyt a fiataloknak — Békés Város iljúságsegítő programja’ pályázat kiírásával
kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

11. Lakásgazdálkodási koncepció elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

12. Pályázati kiírás civil szervezetek 2019. évi támogatására
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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13. 2019. évi 1. félévi sporttevékenvségek támogatása
Előwr/cs:úí: Izsó Gábor polgármester

14. Költségvetési előirányzat átcsoportositások
EIőíerieszlő: Izsó Gábor polgármester

15. A 2019. évi vizterhelési egységdíjak tudomásul vétele
E/őie;/cs:íő: Izsó Gábor polgármester

16. Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti „Kazamata”
ingaüan használatára vonatkozóan
Előicrfe.c;ő: Izsó Gábor polgármester

17. A Madzagfalvi Horgásztó haszonbérletére vonatkozó döntések
EIőWiJeszlő: Izsó Gábor polgármester

IS. Vállalkozói alap 2019. évi pályázati felhívása
E/őwrfc’xzIő: Izsó Gábor polgármester

19. Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések
Elöte;Jes:iő: Izsó Gábor polgármester

Jén illés:

1. Helyi elismerések adornányozása
EIöiwies:iő: Izsó Gábor polgármester

2. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
ElőÍerfeszűk Izsó Gábor polgármester

3. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelem elbírálása
EIőter/e.ctő: Izsó Gábor polgármester

4. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
ElcYw,ies:tő: [zsó Gábor polgármester

5. Felújítással kapcsolatos kérelem
Előiwjes:Iő: Izsó Gábor polgármester

6. Pályázati közbeszerzési eljárások módosítása
Előwrfes:íő: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: Közétkeztetési feladatok ellátásához forrás biztosítása

Írásos előterjesztés csatolva ujegyzőkönrvhöz űz M/ki’. 52., (1) bekcdésf) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és ahatározatijavaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
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Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület ülésén Boros Attilát, a Junior Zrt. ügyvezetőjét. aki
pályázóként prezentáció keretében be kívánja mutatni a cégüket és szolgáltatásaikat.

Boros Attila cégvezető: Megköszönte a lehetőséget. Mindenképpen szeret(e volna egy negyedórás
rövid prezentációban bemutatni. hogy a Junior. hogyan látja az elmúlt idöszakot.A pályázati úrról
is szeretne néhány szót ejteni. Beszélni kíván a szolgáltatás kezdetéről. a munkabér, nyersanyag
változúsról. a munkavállalókról, beszállítókról, a Hétkrajcár programról, kóstoltatásról. pályázati
ánól és a végén bemutatna egy eladási ár összehasonlítást is, hogy pontosan lássák, hogy a
közétkeztetési árak itt és a város környékén, hogyan alakultak.

A Junior Zrt. jelenleg az ország harmadik legnagyobb közétkcztető cége. így elég nagy rálátúsuk
van a piacra és több helyen szolgáltatnak a megyében és a környéken is. A szolgáltatásukat 2016
április 4-én kezdték meg. A kalkulált adagszám, Vagyis az étkezés éves szinten a városnak 178
millió forintba került, amit csökkentenek a szülői beflzetések. A Junior vendéglátó zrt. 156 millió
forintra adott árajánlatot. így már itt egy jelentős megtakarítása volt a városnak. Ráadásul olyan
beruházásokat, fejlesztéseket végeztek el a konyhán, amely folyamatosan biztosítja a törvényi
megfelelést. Indulás előtt volta NEBII l-nek egy átfogó vizsgálata a városban, amikor is 62 %-ra
értékelték a konyha megfelelősségét. Tudni kell azt, hogy 50 04 alatt automatikusan bezárják a
konyhát. Egyébként ‚5-2 hónappal ezelőtt volt egy ismételt NEBIII felmérés. amikor 95 %-ra
értékelték a konyha minőségét. és a törvényi megfelelösségét. Amikor 201 6-ban átvették a konyha
üzemeltetését. nem emeltek árat, hanem abban az évben a pályázati árat tartották. A következő
évben 3,5 %-os áremelést hajtottak végre, majd rú I évre 5 %-ot emeltek. Megállapítható ebből.
hogy 3 év alatt 8,5 % áremelést hajtott végre a cég. Ezek az árak nem fedezték a szolgáltatással
kapcsolatos költségnövekedésüket. Az elmúlt 3 év radikális év volt mind a munkaerő piaci helyzet
változásában, mind pedig az árak módosulásában. Akár azt is mondhatná, hogy nem volt az a
gazdálkodási szervezet, amelyik ezt elöre látva jól meg tudta volna határozni az ősszegeket, de ez
a cég kockázata volt.

A Kormány döntésének megfelelően minden évben emelte a szakmai minimálbért a Junior Zn. is
igya békési dolgozók bére is emelkedett. Megdöbbentő egyben látni. hogy 2016 és 2019 között
34 %-kal nőtt a minimálbér. a garantál bérminimum pedig 51 %-kal emelkedett. Ez nem kis terhet
rótt egyetlen gazdálkodó szervezetre sem. Tulajdonképpen 2019. január 1-től minden
dolgozójának jóval a minimálbér fölé emelte a fizetését, aminek oka a jelentős munkaerőhiány.
Ma már szakmai minimálbérért nem igazán találnak jó munkavállalót. A cégnek 2016 és 2019
között majdnem 44 %-kal emelkedett a munkabér költsége.

Attól függetlenül. hogy a Junior Zrt. az ország harmadik legnagyobb közétkeztető cége, több mint
50 ezer adag ételt állítanak elő naponta. és 98 %-ban önkormányzatokat szolgálnak ki. A
szállítóikat is utolérte a minimálbér és egyéb munkavállalói probléma. ami miatt nagyon nagy
áremelések voltak a nyersanyag tekintetében az elmúlt 3 évben. Eddig a Junior Zrt. mindig csak 1
évre volt hajlandó a szállítókkal szerződést kötni. hiszen a nagy volumenre tekintettel nem a
nagykereskedelemből. hanem a gyártói vásárolnak. Jelenleg megfordult a helyzet. és a szállítók
nem hajlandók csak 3 hónapos ártadást vállalni a Junior számára. Már majdnem a szállítók
diktálnak a cégeknek. A trappista sajt ára 30 %-kal, a tej ára 26 %-kal emelkedett.

A nyersanyagárak átlagosan 2016 óta 14,4 %-kal nőttek. Ezt lebontva Békés városra, lehet látni,
hogy egy havi nyersanyag felhasználás 201 6-ban 7,6 millió forintot tett ki. Ez az összeg 2019-ben
8,7 millió forint, ami tisztán csak a nyersanyag növekménytjelenti. Ez 14,5 százalék emelkedést
jelent az elmúlt időszakhoz képest.
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Aszerződés2/lopontjánakmegfelelöen2ol6.márciusábanadolgozókatjogfolytonosanátvették.
Igéretet tettek arra, hogy igyekeznek a békési embereket foglalkoztatni, és ezt így is tették.
Minimális lemorzsolódás volt ezen a területen. mivel vigyáztak a dolgozókra. Minimálisan 8
fővel dolgoznak. ami az alap törzsgárdátjelenti.

Igyekeztek úgymond békési cégként működni. hiszen minden terméket, amit csak lehet. a helyi
vúllalkozóktól szereznek be; a békési szociális szövetkezettöl. a Juhász zöldségcstöl, a Szőke kft
töl. a Liker pékségtől. Mind a pékárut, mind a zöldséget helyben szerezik he. Most már nem csak
Békésre, hanem Medgyesegyházára és a békéscsabai kórházba, illetve a békési egyházaknak is
ezektől a szállítóktól rendelik meg a termékeket.
Szerződésük szerint - amely eredetileg február 10-én lejárt — évi tíz alkalommal ingyenesen
biztosítják a programban az étkezést. Szerződéstől Függetlenül - a Város mindig az év elején hívja
le - már nyolc alkalommal vettek részt ellenszolgáltatás nélkül a Hétkrajcár étkeztetésében.

A 2016. áprilisi induláskor tapasztalták, hogy a konyha nem vette figyelembe az EMMI rendelet
előirását. A rendeletet 6 évvel ezelőtt vezette be a kormány. ami megreformálta a magyar
közétkeztetést. Ez egy elég radikális program. aminek az a lényege. hogy a hivatalosan is fehér
méregnek minösített lisztet, cukrot és sót száműzték a közétkeztetésböl. Készült egy felmérés.
amely kimutatta. hogy a vezető halálnem Magyarországon a szív és érrendszeri megbetegedés.
ami a helytelen táplálkozásra vezethető vissza. A Kormányzat ekkor nagyon helyesen Úgy döntött,
hogy ezt meg kell állítani a gyerekeknél és egy nagyon radikális programot indított cl. Egyetlen
problémájuk volt csak, hogy 3 év felkészülést adott a kormányzat arra, hogy a gyerekeket lassan
szokassák hozzá az Új „íz világhoz” vagy inkább „ízetlen világhoz”. Ezt a Junior kezdte cl itt
Békésen, és az első évben elég nagy népharaggal találták magukat szembe. amin az elmúlt 3 évben
minden magyar város átment. A gyerekek azt érezték, hogy íztelen lett az étel, otthon
panaszkodtak, hisz a gyerekek nem tudatos fogyasztók. Próbáltak toleránsak lenni. saját
kockázatukra kezdték cl alkalmazni a rendeletben foglaltakat. Az elmúlt 3 fokozatosan
szigoritottak a rendeleten. Még mindig nem tartják be pontról pontra a rendeletet a só és cukor
tartalom tekintetében, mert az még mindig magasabb az elvárnál, de ezt saját kockázatukra teszik,
bár egyeztette ezt a tisztiorvossal is. Sokkal fontosabb. hogy a gyerekek megegyék az ételt, mint
hogy átnyomják az íztelenebb ételek íz világát. Sajnos ez a jövő. folyamatosan szigorodik a
rendszer.
Amikor az EMMI rendelet bevezetésre került, akkor egy óvodában átlagosan Magyarországon
0,10 gramm sót lehetett beletenni egy napi étkeztetésben. Most Békés megyében 0,5 grammon
állnak, de 0,3 gramm az elvárás. Elméletileg 2021-re a törvény alapján el kellene érni a 0gramm
szintet, és semennyi sót, cukrot és fehér lisztet nem tartalmazhatnának az ételek. Véleménye
szerint a magyar élelmiszeripar erre még nem áll készen. A törvény nem a hozzáadott cukrot, sót
tiltja, hanem beleszámítja mára nyersanyagban lévő mennyiségeket is.
A városban főleg minőségi problémaként jellemezték a rendeletben foglaltak bevezetését. Azt
látta, hogy sokan meg is lovagolták ezt. Eppen azért. hogy ennek elejét vegyék, bevezették a nyitott
menzát. amit szeretnének végigvinni. Nem szeretné. ha azt mondaná bármelyik szülő is, hogy csak
azért főznek jól egy bizonyos időszakra. mert a szülök is megkóstolhatják az ételt. Bejelentés
nélkül bármelyik területre érkezhetnek szülők kóstolni. Egyetlen kérésük van. hogy töltsék ki az
értékelőlapot. ami arra vonatkozik. hogy mi a véleményük az ételről.

Bemutatta az elmúlt időszak minöségi problémáit és a szülők által adott minőségi visszajelzéseket
a nyitott menzára való tekintettel.
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Sajnos egy hónappal ezelőtt a három szakáesból Ugyanazon a napon kettö kiesett a rendszerből.
ami nayon megterhelte a céget. A visszajelzésekből lehet látni. hogy volt egy hét, amikor
megingott a minőség. Ez alatt azt kell érteni. hogy híg volt a főzelék. vagy nem volt megfelelő íz
világa az ételnek, de rossznak semmiképp sem volt mondható. Ezeket a problémákat orvosolták.
A kiértékeléseket az intézmények kapják meg. és ebből látszik, hogy majdnem 90 százalék (lé
ment a közétkeztetés értékelése. Egyébként a magyar elfogadott átlag 75 % fölötti. Ma
Magyarországon már mindenki örül. ha 70 % körül pontozzák a közétkeztetést. Ennél magasabb
az elvárása a kollegái felé.
Nagyon alacsony árat adott meg a Junior Zrt. 3 évvel ezelőtt. A kiírásban 20 %-kal alacsonyabb
volt a megjelölt ár, mint a tényadatok voltak. Tehát tulajdonképpen már rögtön az elején 20 %-kal
kevesebb volt a létszám, ami jelentős árazási különbség. Emiatt a kezdeti beruházások költsége,
amit a konyha felújítására fordítottak, soha nem térült meg.

A jelenlegi pályázati adagszámhoz igazított nyersanyag költséggel számolva a város saját adatai:
2005-ben a város étkeztetési költsége 149 millió 283 ezer forint volt. Amennyiben az elmúlt 3
évben a város üzemeltetésében maradt volna az étkeztetés, akkor - a munkabér és nyersanyag
emelkedését a város sem kerülhette volna el - 2019-ben az önkormányzat 183 millió forintot
költene a közétkeztetésre.

A kitöltött pá]yázat alapján a beadott ár alig lépi túl a város 2015. évi költségszintjét. Ez aztjelenti,
hogy akkor 134 millió forintért vállalta el a JuniorZn. az étkeztetést, most pedig 157 millió forintra
adott a Junior ajánlatot. Ki lehet számolni. hogy milyenjelentös megtakarítást eredményez a Junior
részvétele a város étkeztetésében. Ez azt isjelenti, hogy a pályázatban leadott ár 26 millió forinttal
olcsóbb mintha a város saját maga fözne. Emellett 7 millió forint iparűzési adót üzetnek a
városnak, és a szerződés alapján 2,4 millió (érint + AFA bérleti díjat fizetnek a konyha bérléséért.
Ezekkel a városnak továbbb nő a megtakarítása. Az, hogy a Junior végzi a közétkeztetést a
városban, éves szinten 30 millió forint megtakarítást jelent a városnak. pályázati árjelenleg sem
tartalmaz profitot, ez látható a megadott számokból is. A kezdeti beruházások megtérülését várják
el a most megadott ártól.

Felhívta a képviselő-testület figyelmét néhány megdöbbentő adatra: 530 Ft-os árajánlatot adtak a
városnak a háromszori étkezésre az óvoda tekintetében, ez az összeg az iskola vonatkozásában
647,- Ft. Nem jótékonysági intézmény a Junior Zrt., azonban a kórház után Békés városa volt az
első hely, ahol a Junior budapesti cégként elnyerte a közétkeztetés biztosítását. Erre tekintettel
emocionálisan is érintett az ügyben. Ezekre tekintettel úgy döntött, hogy soha nem Békésen
akarják a fedezetet megkeresni. Azóta jelentősen tudtak terjeszkedni a környéken. Az idén
megnyerték Dévaványa közétkeztetését is, miközben ott 732,- Ft-os árra tettek ajánlatot. Ez azt is
jelenti, hogy Dévaványán 732,- Ft-os áron biztosítják ugyanazt u szolgáltatást, amiért Békésen
530,- Ft-ot kérnek cl.
Medgyesegyházán 595 forintot kérnek a háromszori étkeztetésért. Meg lehet nézni, hogy
Budapesten, Soroksáron az iskolák tekintetében 849,- Ft-ért szolgáltat a cég úgy, hogy ott nem
kell tálalniuk. Az, hogy Békésen a Junior Zrt, tálal, plusz S ember foglalkoztatását jelenti a
költségvetésükben. fIa nem ök tálalnának, akkor 8 emberrel kevesebbet kellene alkalmazniuk.
Ennek a 8 embernek a költsége is benne van a pályázati árban.
Eljutottak hozzá olyan információk. amely szerint a Junior pofátlan, mert 18 %-kal emelte az
árakat. Ezért mutatta meg a valóságot, hogy lássák, ez az ár még mindig alacsonyabb az átlag
közétkeztetési szolgáltatás árszintj énél.

Megköszönte a szóbeli kiegészítésre kapott lehetöséget, és ha valakinek kérdése van, arra szívesen
válaszol.
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Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a prezentációt Boros Attila cégvezetönek.

Deákné Dornonkos Julianna képviselő: A Békési dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola inlézményvezetöjeként megköszönte a tájékoztatót. lskolájukban az elmúlt évek
során számtalan kérdés vetődött Fel. amit igyekezett mindig korrektül megválaszolni. A
prezentáció sok mindenröl meggyőzte. azonban a két szakács továbbra is hiányzik a rendszerből.
Az utóbbi időben az étkeztetésben javulást tapasztal. A llepp iskola az étkeztetést 4-es átlagra
értékeli. ami azt mutatja, hogy pozitívan szemlélik a kérdést. és minden apró előrelépésnek
örülnek. Tudomásul veszi, hogy ajövőben is együtt dolgoznak a Junior Zrt-vel és segíteni fogja a
munkájukat.

Boros Attila eégvezető: Nem azért csökkent le a létszám 2 Fővel. mert elküldték a szakácsokat.
hanem azért, mert az egyik nyugdíjba ment, a másik pedig külföldre. Folyamatosan keresik a jó
munkatársakat. de nagyon nehéz szakmailag jó munkaerőt találni. Régióvezetőt I év 4 hónapig
kerestek, pedig nem kevés fizetést ígértek. Annyi elvárásuk volt, hogy az adott személynek
élelmezésvezetői végzettsége legyen, és rendelkezzen tapasztalattal az étkeztetés területén.

Rác Attila képviselő: A képviselő-testület ismeri a személyes véleményét a témában. A
prezentáció teljes körű volt. és az üzleti részébe is betekintést engedett. A prezentáció azonban
nem győzte meg, mivel helyi Fözés párti. ezért továbbra is emellett a véleménye mellett áll ki. A
frakciójuk következetesen ezt az álláspontot képviselik a mai testületi ülésen is.

Tárnok Lászlóné jegyző: A kiküldésre került elöterjesztésben található egy határozati Javaslat.
amiben sajnálatos módon elírásra került a dátum. ezért kérte azt úgy javítani, hogy 2022. helyett
2021. szerepeljen. Erről a határozatról a képviselő-testület szokásos módon, gépi szavazással
szavaz.

A kiegészítésben szereplő II-es határozati javaslatról név szerint kell szavazni, amiről nem kell a
képviselő-testületnek külön döntenie, mert törvény Írja azt elő. Fia polgármester úr szavazásra
bocsátotta az 1-es határozati javaslatot, akkor utána a II-es határozati javaslat szavazásánál ABC
sorrendben olvassa fel a képviselők nevét.

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a jegyző által elmondottakat. További hozzászólás.
kérdés, észrevétel nem volt, igy szavazást rendelt cl a l-es határozati javaslatról.

S:ctvazás előtt nwgáUap [I ot/a. lzogj’ a .carazésncW jelenlévő képviselők szónza: 10 tő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormán j’zata Képviselő-testületének
80/2019. ali. 28.) határozata

Békés Város Önkonnánvzatának Képviselő-testülete a „Közétkeztetés” közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meizbozatalához. 2019-2021. évekre vonatkozóan a többletforrást.
évi nettó 23.300.680,- Ft-ot az éves költségvetési rendeleteiben, a saját működési bevételek
terhére biztosítja.
ilatáridő: értelem szerint
Felelős: Közbeszerzési Bírálóbizottság

Izsó Gábor polgánnester

q



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

Tárnok Lászlóné jegyző: Kérte a képviselőket, hogy a nevük után hallhatóan jelezzék szavazati
szándékukat, amely a kiegészítés szerinti II-es határozati javaslat elfogadására vonatkozik.

Név szerinti szavazás:

- Balázs László Igen
- Barkász Sándor Igen
- Deáknú Domonkos Julianna Igen
- Dr. Gosztolya Ferenc Igen
- Izsó Gábor Igen
- Koppné dr. Hajdú Anikó Nem
- Dr. Pálmai Tamás Igen
- Pásztor Szidónia Nem
- Rácz Attila Nem
- Dr. Seres István Igen

Szuvuzús elő/l nwgállcqílotiu, l?o cl ‚vzavn:úvnál jelenlévő képviselők száma: I Ütő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület - név szerinti szavazás alapján - 7 igen. 3 nem

szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Ö,,kormánrz.ata Képvisdő-testületének
81/20 19. (‘HÍ. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatás”
megnevezésü közbeszerzési eljárás nyertesének a

Junior Vendéglátó Zúrtkörüen Müködö Részvénytársaság Ajánlattevő
Székhelye: 1134 Budapest Róbert Károly Körút 76-78.
Összesitett nettó ajánlati ár (Ft): 157 637 945
Változatossági mutató értékelése: 100

ajánlatát hirdeti ki.

I ndokolás:
Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. valamint Ajánlatevő ajánlata a megadott értékelési
szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét. hogy
az eljárást lezáró döntést. valamint a vállalkozási szerződést aláírja.
I latáridő: értelem szerint

Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Az ajánlatban szereplő időtartamra a Junior Zrt. ajánlatát hirdeti ki a
képviselö-testület érvényesnek és győztesnek. Ennek értelmében az önkormányzat a Junior Zit-t
bízza meg a közétkeztetési Feladatokkal a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően.
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Boros Attila cégvezető: Megköszönte a lehetőséget.

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte Boros Attila cégvezető részvételét. Bízik abban. hogy az
étkeztetés területén az utóbbi időben tapasztalt Fokozatos javulás ajövőben is érezhető lesz. Több
mint 400 minősítő Lap van nála, de az utóbbi 1.5 hónapban végig járta az összes óvodát, iskolát
többször is. me!lkóstolta a-e ételüket. így meggyőződött arról. hogy az étel minősége javult, ás a
szavazatok jelentős része is pozitív irányba változott. Kérte. hogy a jövőben is megfelelő állagú.
minőségű étel kerüljön a gyerekek elé, mert Így a szülők, pedagógusok részéről is nöni fog a
közmegeégedettség, és a Junior Zit. felé továbbra is meglesz a bizalom.

Napirend tárva: Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb
eseményekről, értekezletekről

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

Izsó Gábor polgármester: Az elmúlt hétvégén volt a városi nagytakarítás. amelyen több mint 400-
un vettek részt. Kitakarították Dánfokot. megújultak a játszóterek. a Körös parton is nagyon sok
szemetet szedtek össze a részvevők, akiknek ezúton is - és levélben is - megköszönte a részvételét.
Bízik abban, hogy a M évvel ezelőtt kezdődött akció ajövöben is Folytatódik majd.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.

Szcn’azás előn lnegáUapítoucL hogy ci vzcn’azás;zál jelenlévő képviselők száijic,: JOJŐ

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

Békés Város Önkorn,ánj’zata Képviselő-testületének
82/2019. 1L 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató a Képviselö-testület két
ülése között történt Fontosabb eseményekről. értekezletekről’ tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
határidő: értelem szerint

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

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könrvhöz az M/ki’. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javasbt
nem volt, így szavazást rendelt cl a tájékoztató elfogadásáról.

Szavazás elő/l megállcipíloila. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma. ]Qj5’
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
83/2019. (‘HÍ. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató az előző testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridő: értelem szerint

Napirend tártva: Tájékoztató a Fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előteijesztés csatolva íz jegyzőkönyvhöz az Mütv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, Így szavazást rendelt cl az előterjesztés elfogadásáról.

S:uzvc,zús elő/i nwgóllupíioiia, ho’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők ‚ccnzcz: I Ufó.

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
84/2019. (‘HÍ. 28.) határozata

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

Napirend táruva: Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkön.rvhöz az Mötv. 52. (1) bekczdésf) poi.tja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, így szavazást rendelt el az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazás elő/i megállapíioua. hogy ci szavazásmW jelenlévő képviselők száizza: 10/ő

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
85/2019. H. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
felhasználásáról” tárgyú előteijesztésben fbglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridő: értelem szerint
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Napirend tárva: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Miki’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító Javaslat
nem volt, így szavazást rendelt cl az előteijesztés elfogadásáról.

S:ttva:ús eMuf ‚it’t’ólkijiÍü/íti, hm,’) C, vzcn’ccásnál iv/un/érő képi’/se/űk s:ónw: ]OfYi.

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

Békés Város Önkormányzata Kéyviselótestületének
86/2019. (IlL 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: tzsó Gábor polgármester
I laláridő: értelem szerint

Napirend tár2ya: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 208. évi működéséről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőköm’vhöz űz Mötn 52., (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az anyagot Erdősné Sági Mária igazgató asszony készítette elő, aki
nem tud jelen lenni a testület ü’ésén. Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport
Bizottság, és a határozati Javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Kérte Deákné
Domonkos Julianna bizottsági elnököt, mondjon néhány szót az előterjesztésről.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: A bizottság tárgyalta a beszámolót, amely alapos,
részletes és mindenre kiterjedő. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek az előterjesztést.

A város nagy örömére és büszkeségére tájékoztatta a képviselö-testületet arról, hogy 2018
novemberében a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár minősített könyvtári címet kapott, amelyet
Fekete Péter adott át részükre. A könyvtár működtetéséhez gratulált az igazgató asszonynak, és
munkájához további sikereket kívánt.

Izsó Gábor polgármester: Gratulált az igazgató asszonynak a könyvtár működtetéséhez. és a
kitüntetéshez is. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem volt,
így szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.

Szava:ás elui Inegá//clpuÍoIkL hogr a szavccásnól /clenlévo képviselők száitia: JOfő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkonnánvzata Kép viselő-testületének
87/2019. (IlL 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
2018. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridő: értelem szerint

Napirend tárva: Tájékoztató a 2018. évi belső ellenőrzés végrehajtásának tapasztalatairól

Írásos előterjesztés csatolva (I jegrzőkönj’vhöz az Mik;’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgáni-iester: Köszöntötte a testület ülésén Juhos Józsefhé belső ellenőrt. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.

Az előtetjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javasbt nem volt, Így szavazást
rendelt cl a határozati javaslatról.

Szavazás Ufó/I fliegálh,píIolIci. hogy ci sflflazásilálJdUiilév képviselők száma: lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2019. (HÍ. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési terv
végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja és az ellenőrzések tapasztalatai alapján a 2W9. évi ellenőrzésekkel kapcsolatban a
következő feladatokat határozza meg:

- Az intézményeknél, önkormányzati vállalkozásoknál a soros vizsgálatok alkalmával
eLlenőrizni kell a költségvetési szerv vezetője áLtal kialakított belső kontrollrendszer
működtetését és az ehhez kapcsolódó, előírt belső szabályzatok meglétét.

- A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, felszámolása
érdekében megtett intézkedések végrehajtását utóvizsgálat formájában ellenőrizni kell.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Balázs László Pénzügyi Bizottság elnöke

Napirend tárva: Békés Város Önkormányzata 1/2015. (II. 04.) rendeletének (SZMSZ) és
törzskönyvi nyilvántartásának módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegrzűkönrvhöz 0z Mik-v. 52., (1) bekezdés» pontja alapjáiz.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, ésjavasolja, hogy a képviselő-testület fogadja cl a határozati javaslatot és a
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rendelet-tervezetet. A képviselő-testületnek külön kell szavaznia a határozati javaslatról és a
rendelet-tervezetről.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat.

Szavazás elő/t megállapűotta, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10fö

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

Békés Város Ö,zkonnánrzata Képviseló’-testületének
89/20 19. aít 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi
nyilvántartását az alábbi kormányzati funkció kódokkal egészíti ki:

q) 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmaijdadatai
b) 062020 Településf@Iesztési projektek és tánzogatásuk

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.

[latáridő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

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

Szavazás előtt megállapííotla, hogy ((szavazásnál jelenlévő képviselők szánta: lOfő

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2019. (III. 29.) ön kor m á n y z a t i 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 önkontányzatairól 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.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési
jogko éhen eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
cl:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32. -a a következő (5)
bekezdéssel egészül ki:
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(5) A Kúpvisc/ő-testüler ci: 1. ‚ne//ék!ci 1. pontjában meghatározott hatáskorit ci

polgánncstenr ruházza.

2. A Rendelet 1. melléklete az alábbi 1.9 ponttal egészül ki:
ci költségvetési é’ elején, c/e leg/kijebb niáteizís 31. izapjáigjóváhaga ci: éves közbeszerzési

tervet és a;mak ‚nóclosításait.

3. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép.

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

Békés, 2019. március

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. március 29. napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tár2va: Az „Esélyt a fiataloknak — Békés Város iljúságsegítő programja” pályázat
kiírásával kapcsolatos döntések meghozatala

Írásos ekíterjesztús csatolva ajegvzűkönyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés f) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság. és a határozati javaslat ellbgadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt cl a határozati javaslatról.

Szavazás e/őt! ozegá//apította, hogy ci szavazásná2’ je/enlévő képrLve/ők szánza: 10/ő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2019. ű. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy dönL hogy az EFOP-l.2.1 1-16-2017-00046
azonosítószámú. „Esélyt a fiataloknak - Békés Város iljúságsegitő programja cimü pályázat
keretében nyújtható lakhatási támogatásról szóló

ci,) pákázauif’lhíi’ást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal,
b,) pályázati ac/aílczpot a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal,
c,) pályázati felhívásra benyújtott pályázatok értékelési szempontrendszerét a határozat 3.

melléklete szerinti tartalommal
elfogadja és a pályázatot meghirdeti.
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A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert n szükségessé váló intézkedések
megtételére.

Határidő: a pályázati kiírás azonnal, a lebonyolítás a kiírás szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tártva: Lakásgazdálkodási koncepció elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőÁönn’höz űz Mötv. 52., (1) hekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság. Mindkét bizottság Javasolja a határozati
javaslat elfogadását a képviselő-testületnek.

Az előteijesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt cl a határozati javaslatról.

Swia:ás elő/i nzegáflapííouo, hogy c, snnuzávnál jelenlévő képviselők .có;,,a: 10/ő

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

Békés Város Önkormányzata Kéyviselót.testületének
91/2019. (‘HÍ. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés Város Önkormányzata
lakásgazdálkodási koncepcióját a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend táruva: Pályázati kiírás civil szervezetek 2019. évi támogatására

Írásos előterjesztés csatolva a jegjzőkönrvhöz az Mön’. 52., (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgánester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. valamint az Oktatási.
Kulturális és Sport Bizottság, és a határozati Javaslat elfogadását Javasolják a képviselő-
testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító Javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslatról.

Szavazás elő/i megáUapís’otia, hogy ci szavazasnál jelenlévő képviselők szánta: 10/ó’.
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- Megállapította, Hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
92/2019. UH. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal pályázatot Ír ki a civil szervezetek 2019. évi támogatására, valamint Mkéri
polgármesterét a pályázati felhívás kőzzétételére és a szükséges intézkedések megtételére.
I latáridő: intézkedésre azonnal

beszámolásra: 2019. június

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: 2019. évi I. félévi sporttevékenységek támogatása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhőz űz Mötv. 52. (1) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az döterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság.
valamint a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat elfogadását javasolják a képviselő-
testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem volt, így
szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás e/öU nwgállapíioiía. hog ci szavccc’w;ál /eleizlévo képviselők szá,;zc,: lOfő

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

Békés Város Önkornián i’zata Képviselótestületé,,ek
93/2019. UH. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2019. I. félévi
támogatását az alábbiak szerint Hagyja jóvá:

2019. I. félévi

SPORTSZERVEZET Javaslat
E Ft-ban

BTE Asztalitenisz Szakosztűly 1600
BTE Ökölvívó Szakosztály 250
BTE Sakk Szakosztály 160
BTE Súlyernelő Szakosztály 160
Békési AFESZ SE (női kosárlabda) 350
Békési Szabadidős és Spori.játék Klub (Férfi kosárlabda) 1400
Békési Diákok Atlétikai Clubja 480
Békési Kajak - Kenu CIub 1400
Békési Futball CIub 1440
Békési NKTE (női kézilabda) 400
Surman Box CIub 250
Jóbarát Biliárd Klub 30

ÖSSZESEN: 7920
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Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a szervezetekkel kösse meg
a támogatás felhasználására, illetve az arról való elszámolás feltételeire és módjára
vonatkozó megállapodásokat.

I latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárgya: Költségvetési előirányzat átesoportosítások

Írásos előteijesztés csatolva ajegrzőkönyvhöz az Mötv.5Z9 (1) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra
Javasolja a határozati javaslatokat. A I. és 11. határozati javaslatokról atestület külön-külön szavaz.

Az előteijesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító Javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt cl a 1-es határozati javaslatról.

Szavccus előtt ;negállcij;ított ci. Izom) O szavaztisnál jelenlévő képviselők száma: ION.

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületé,wk
94/2019. ‘HÍ. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett, személyi
jellegű kiadások K121 rovat. 011130 kormányzati funkció terhére 2.142.500,- Ft, a
munkaadókat terhelő Járulék elöirányzat K2 rovat, 011130 kormányzati fUnkció terhére
376.0 ló,- Ft átcsoportosításáról dönt a K512-03 Működési célú támogatás nyújtás egyéb
civil szervezetnek elnevezésü rovat. $4031 kormányzati funkció javára 2.51$.516,- Ft
összegben.
határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt cl a II-es határozati javaslatról.

Szavazás előtt ;negáUapúoua. hagy ci szma:ásnál jelenlévő képviselők szánza: lOfő

- Megállapította, hogy a képviselö-testü!et 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkorniá,;yzata Kép viselő-testületéizek
95/2019. (HÍ. 28.) határozata

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
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Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (székhelye: 1016 Budapest, Aladár utca 17. fzt.74.
képviseli: Juhosiózsefiié elnök,) támogatására 111.673,- Ft.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a kntiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról
azzal, hogy a támogatottnak 2020. május 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az Onkormányzat minden
további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő. vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 412015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez müködési célú támogatást nyújt:

Héikrajeár Eg’i’esüleí r’széklwhe: 5630 Békés. PetőfI u. 2.. képviseli Pkigvné Hídvégi A fúria
elnök,) támogatására 111.673,- Ft.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgántesterét, hogy a fentiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról
azzal, hogy a támogatottnak 2020. május 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az Onkormányzat minden
további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálsértő. vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszatizetési kötelezettség terheli.

3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:

Békési Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztálya (székhelye: 5630 Békés. Petőfi u.4. vezető
edző: Balogh József) támogatására 111.673.- Ft.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét. hogy a fentiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról
azzal. hogy a támogatottnak 2020. május 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia. melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az Önkormányzat minden
további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő. vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.

4. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:

C’saláclért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Malom ig. 5. képviseli: Király Eszter
kuratóriumi elnök) támogatására 767.016, - Ft.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról
azzal, hogy a támogatottnak 2020. május 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az Önkormányzat minden
további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszahálysértő. vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszatizetési kötelezettség terheli.
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5. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéröl szóló 4/2015. (11. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:

Békési Muzsikáló Gyenuckekért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés. Petőfi S. it. 1. képviseli:
Kovács Gabriella elnök,,) támogatására 170.448,- Ft.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás fclhasználásáról
azzal, hogy a támogatottnak 2020. május 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az Önkormányzat minden
további támogatást fel lTiggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.

6. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:

Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány (‘székhelye: 5630 Békés, Dózsa György u. 57.
képviseli: iff Samu Gábor kuratóriumi elnök,) támogatására 170.448,- Ft.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról
azzal, hogy a támogatottnak 2020. május 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az Önkormányzat minden
további támogatást fel Wggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszatizetési kötelezettség terheli.

7. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:

Békési Diákok Atlétikai Chibja (‚székhelye: 5630 Békés, Szan’asi it. 34. képviseli: Fábián

Tamás elnök,.) támogatására 308.569,- Ft.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról
azzal, hogy a támogatottnak 2020. május 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az Önkormányzat minden
további támogatást felltiggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.

8. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:

Békés Média Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Rákóezi u. 4. képviseli: Beila Gvögv István)
támogatására 767.016,- Ft.
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás íelhasználásáról
azzal, hogy a támogatottnak 2020. május 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az Önkormányzat minden
további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő. vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszatizetési kötelezettség terheli.

I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: A 2019. évi vizterhelési egységdíjak tudomásul vétele

Írásos előterjesztés csatolva ajegrzőköm’vhöz az Mötv. 52.’ (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra
javasolja ahatározati javaslatot. A vízterhelési egységdijak összege jelentősen csökkent az elmúlt
évihez képest.Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így
szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

S:mc,:ós e/őr! megállapííoucí, Izov ci szc,vcizásná/ jelenlévő képviselők száma: IOfő

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

Békés Város Önkonnánvzata Kéyviselótestületének
96/2019. (IlL 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az Alföldvíz Zrt. mint
közszolgáltató által Békés város vonatkozásában meghatározott vízterhelési egységdíjak
összegét, az alábbiak szerint (AFA nélkül):

Vizterhelési egységdij
‚. 20l9.04.0l-töl

Fogyasztoi szegmens

(Film3)
lakossági fogyasztó 3,60
önkormányzati fogyasztó 4,00
hatósági díjas fogyasztó 6,00
szippantott szennyvíz után 9,00

[latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti
„Kazamata” ingatlan használatára vonatkozóan

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.’ (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgánnester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
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Az elöteijesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás elé’!! nzegállapí!oua. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: I UfYL

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9 7/2019. (ilL 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012 (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. (1)
bekezdése ás 23. * (2) bekezdése alapján a 2019. április I. napjától 2020. március 31.
napjáig tartó határozott időre a Békési Motoros Baráti Kör részére (‘5630 Békés, Beildc;z
Gábor n. 16. képviselő: Bánya! Inne elnök kedvezményes használatba adja az
Onkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés belterület 2236 helyrajzi szám alatt
felvett, természetben Békés, Széchenyi tér 4. szám alatt található ingatlan 290 m2
alapterületű ‚.Kazamata” pincehelyiségét.

A kedvezményes használat díját - a rezsiköltség megRzetése mellett - 10.000,- Ft + ÁFA/hó
összegben határozza meg.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az
előterjesztés 1. mellékletét képező, kedvezményes használati szerződés aláírására.

I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: A Madzagfalvi Horgásztó haszonbérletére vonatkozó döntések

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönvvhöz az Möh. 52. (1) bekezdésB pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatokat. A testület külön szavaz a I-es határozati javaslatról, majd a 11-
es és Ill-as határozati javaslatról együtt szavaz. A Pénzügyi Bizottság által bekért melléklet
csatolásra került.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt el a l-es határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás elől! megáflapiíoua. Izo ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő

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

Békés Város Önkormán rzata Kép viselő-testületének
98/2019. UH. 22.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 31. napjával közös
megegvezéssel megszünteti a közte ás a Békési Horgász Egyesület (nyilvántartási száma:
04-02-0000329. székhelye: 5630 Békés. Ilőzsó u. 4.. adószúma: 19978071-1-04) között a
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Békés 0151/6/C helyrajzi szám alatt Felvett, ..Madzagfalvi Horgásztó” megnevezésű
ingatlanra megkötött haszonbérleti szerződést.

[latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt cl ali-esés III-as határozati javaslatok elfogadásáról.

Szm’cizás elő/i megállapílolici, lzo’ a szcn’c,zúsncW jelenlévő képviselők szóina: Jüfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2019. (IlL 28.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező 0151/6/C helyrajzi szám alatt felvett, ..Madzagfalvi Horgásztó” megnevezésű

ingatlanra vonatkozó halgazdálkodási jogát a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló

2013. évi CII. törvény 23. *-a, továbbá az önkormányzati vagyonról és a

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 10. * (1)

bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. *-a alapján

Balog Hunor Zoltán egyéni vállalkozó (székhelye: 5630 Békés, Hajnal u. 60.,

nyilvántartási száma: 53370307, adószáma: 69565416-1-24) részére haszonbérbe adja a

2019. április 1. napjától 2032. november 30. napjáig tartó határozott időre, 60.000,- Ft
+Áfa /év haszonbérleti díj megfizetése mellett.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert
a haszonbérleti szerződés aláírására. a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va: Vállalkozói alap 2019. évi pályázati felhívása

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és ellbgadásra
javasolja a határozati javaslatot.

Az előteijesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szczvczzás elő/i megcWapíioua, lzo’ ci szm’azúsnúl jelenlévő képvLvelők száma: lOfő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testüktének
100/2019. (IlL 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vállalkozói Alap 2019. évi pályázati
lélhívását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri polgármesterét a
Pályázati felhívás közzétételére.

I laáridö: 2019. júniusi képviselő-testületi ülés
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárina: Interpellációs válasz kivizsgálása

Írásos előteijesztés csatolva ajegrzőkönvvhöz az Mön 52., (1) bekczdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen Barkász Sándor képviselő nem
fogadta cl az interpellációjára adott választ. és ezt követően a képviselő-testület sem fogadta cl,
igy a Pénzügyi Bizottsághoz került véleményezésre. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
bizottság elnöke az írásban kiküldött tájékoztatást adta a képviselő-testületnek. Az SZMSZ
rendelkezései alapján a véleménvezés eredményéről a soron következő ülésen kell tájékoztatást
adni, amelynek elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a tájékoztatás eWogadásáról.

Szuvccás elüt! megáUupííoua, hon a s:c,ru:ásnál jelenlévő képviselők .cá,nu: 1 Ütő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéj) viselő-testületének
101/2019. (IlL 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Barkász Sándor képviselö
inteipellációjára adott választ elfogadja.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridő: értelem szerint

TárEv: Koppné dr. Ilajdú Anikó képviselő interpelláció jára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Koppné dr. I lajdú Anikó képviselőhöz: az interpellációjára
adott választ elfogadja-e?

Koppné dr. Hajdú Anikó képviselö: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Tárv: Deákné Domonkos Julianna képviselő interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgánTiester: Kérdése Deákné Domonkos Julianna képviselőhöz: az interpellációjára
adott választ elfogadja-e?

Deákné Dornonkos Julianna képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
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Tárgy: Dr. Pálmai Tamás alpo’gármester interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése dr. Pálmai Tamás alpolgármesterhez: az interpellúciójára adott
választ elfogadj a-e?

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Tárgy: Dr. Seres István képviselő interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése dr. Seres István képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?

Dr. Seres István képviselő: Az interpellúciójára adott választ elfogadta.

Tárgv:Mucsi András képviselő interpelláeiójára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Mucsi András képviselő nincs jelen a testület ülésén, ezért az
interpellúciójára adott választ a következő ülésen tárgyalja meg a testület.

Tárgy: Rácz Attila képviselő interpellációjúra adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Rácz Attila képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?

Rácz Attila képviselő: Napirend előtt említette. hogy jogszabályi háttér miatt is van kifogás a
rendelőintézet felújítása kapcsán, így az interpellációjára adott válaszok közül az I. pontban
foglaltakat nem Fogadja el. [la ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak. úgy akár a működési engedélye
is megszűnhet a rendelőintézetnek. Kérte a képviselő-testületet, hogy ezt a kérdést sürgősségi
ügyként kezelje és hozzon minél előbb döntést. Onhatalmúlag nem lehet megszüntetni ablakokat,
amelyek a vizsgálóhelyiségnek részei, csak azért, mert költséget szeretnének csökkenteni. Világos
előírások vannak, amit a februári testületi ülésen még nem is tudtak. Ezért kell sürgősséggel
foglalkozni a témával, mert az ablakfelületeket meg kell nyitni, hiszen a működési engedély részei
az előbb említett jogszabály miatt. A fák kivágúsával kapcsolatban el kell fogadni, ha ez a
vélemény. Az 1. pont kivételével a többi pontban fogla’t interpellációjára adott válaszokat
elfogadja.

Izsó Gábor polgármester: Kérte a képviselő-testületet, szavazzon arról, hogy a Ráez Attila
képviselő interpellációjára adott 1. pontban szereplő választ elfogadja-e.

Szavazás elő/l megállapílolla, Izom’ a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 tő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselótestü1eté,,ek
102/2019. H. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testületc a Rácz Attila képviselő
interpellációjára adott válasz I. pontjában foglaltakat elfogadta.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
FIatáridő: értelem szerint
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Izsó Gábor polgármester: A válasz elfogadása nem azt jelenti, hogy a képviselő-testület nem
foglalkozik a rendelőintézet világításával.

Kérdése: kíván-e valaki interpellációval élni, vagy van-e valakinek bejelentése?

Pásztor Szidónia képviselő: A Csallóközi u. 48. szám alatt önkormányzati Ingatlan található, és
kérte. hogy ezt a területet kívül belül kaszáUák le. mert nagyon nagy a gaz és a járókelők nem
tudnak közlekedni.

A Csallóközi u. 80-82. szám alatti lakók közvilágítást kérnek. mivel előttük nincs. Kérik ebben az
önkormányzat segítségét. Ugyanez a helyzet az Akácfa u. 5. szám alatt is, itt sincs lámpatest. és
kérik az önkormányzat segítségét.

A Csendes u. L szám alatti lakos kereste meg azzal. hogy lakossági összefogással megjavítanák
az utcájukat, ha kapnának homokot és apró követ. A lakó azt mondta, hogy a korábbi években is
kaptak homokot is ás követ is, és megcsinálták az utat az utcájukban.

A Rákóczi u. 64. és 64/l. szám alatt fákat kellene kivágni, amit meg kellene beszélni a lakókkal.
Két fát is látott, amelyek ajárdát megemelik.

A Fülöp u. 21. számtól a 64/1. számig földút van, és szeretnének a lakók oda is homokot meg apró
köveket, hogy ne a sárban kelljen közlekedniük. A kerékpár sáv mellett tudnak megállni a lakók,
ami miatta rendőr megbünteti őket. A sár miatt nem tudnak a földúton bemenni gépjárművel.

A Veres Péter térnél, a Farkas Gyula utca kereszteződésében az utóbbi időben megszaporodtak a
balesetek, mert nem adták meg a Szőlő utcán. a főúton közlekedö járműveknek az elsöbbséget a
Veres Pétertől kifelé jövet. Erre tekintettel kérte. hogy erre a területre helyezzenek ki fekvőrendőrt,
amennyiben lehetséges. A lényeg, hogy lassítsák a forgalmat.

Izsó Gábor polgármester: Meg kell vizsgálni. hogy a fekvörendőr Vagy a Stop tábla kihelyezése
a célszerűbb.

Dr. Seres István képviselő: Kérdése a Rákóczi u. 3. szám alatti elektronikai bolttal kapcsolatos
kérdésére adott válasz kapcsán, hogy mit jelent „az ingatlan közterületi besorolású udvara1’
kifejezés? Allítólag ezen a területen keresztül Fel lehet tölteni az elektronikai boltot áruval. Hol
található ez az udvar?

Izsó Gábor polgármester: Igen, ez a terület hátul található az udvarban, csak az a probléma, hogy
az udvar nagyon szűk. A Rákóczi u. 3. szám alatt lévő ingatlanok tulajdonosai szeretnének
parkolót az üzletek előtt, amivel a lakók nem értenek egyet, ezért aláírásokat gyűjtenek. Az egyik
üzlet tulajdonosa mozgáskorlátozott. és szeretne az üzlete előtt megállni.

Gál András osztályvezető: Az árufeltöltés biztosítására írták. hogy az a közterületi besorolású
udvarról megoldható. Közterületről van szó. azonban a lakóközösség udvarként használja az
épület mögötti közterületet, amin nagykapu is van. Ezt a lakók szokták bezárni, ás gyakorlatilag
nem is engednek be mást az udvarra csak az ott lakókat, illetve az üzlet tulajdonosokat.
Amennyiben rendeződne a viszony az üzlet és a lakóközösség között, Úgy nem lenne akadálya
annak, hogy hátulról - sokkal közelebbről - fel tudják tölteni az üzletüket a tulajdonosok.
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Izsó Gábor polgármester: Van egy udvar. ami viszonylag szűk, Így parkolásra nem igazán
alkalmas. Az udvarról fel tudják tölteni az üzletet. A házbizalminak kellene valamilyen
konszenzusra jutni az üzlettulajdonosokkal.

Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő: A Szántó Albert utcai Ilivés Sándor iskola előtti járda
ügyében kíván interpellálni. A járda nagyon rossz állapotban van.
Tájékoztatás kér a Dántbkon készülő lakókocsi parkkal kapcsolatban. Kérdése: nem lehetne a
dánfoki üdülőközpont területére elhelyezni a lakókocsi parkot? A lakók nagyon tiltakoznnk ellene.
Régen a mozinak volt ez a bekötő útja és terűlete. ahova a lakókocsi parkot tervezik. Elég nagy a
dánfoki tábor területe ahhoz, hogy a lakókocsikat be lehessen vinni. Véleménye szerint biztosítani
kell tusolót és WC-ét is a lakókocsi parkhoz. Kérdése: ezt, hogy oldják meg?

Izsó Gábor polgármester: A tervek rendelkezésre állnak, amelyek a Műszaki Osztályon
megtekinthetők. Az ominózus terület lakókocsi parkoló volt régen is, és az űt is önkormányzathoz

tartozik. A lakók illegálisan használják a területet. Találni kell egy olyan megoldást, amely minden
érintett számára elfogadható. Régóta nem használják a területet, évtizedek óta nem volt igény arra.
hogy lakókocsi park legyen ott. Pályázatot nyújtottak be. amelyen nyertek is, Igy fel lesz újítva a
lakókocsi park. A szóban forgó területre nyertek. A lakók hátulról közelitik meg a saját
ingatlanjaikat - ez aszfaltos, Így könnyebb ezen közlekedni -‚ és nem a dánfoki lakóterületen lévö
utcáról. Konszenzusra kell törekedni. A lakók jelenleg önkormányzati területen járnak be, amit
elnézett az önkormányzat és a mindenkori üzemeltető is, mert nem volt arra a részre szükség.
Megtalálják majd a közös megoldást, hiszen nem akarják kizárni erről a területről a lakókat, de a
bejárást úgy kell biztosítani, hogy a létesítendő lakóautópark is megkapja a megfelelő védettséget.

Tárgyalásokat folytatnak majd ebbe a kérdésben, és javaslatot tesznek majd a lakók felé. Valaki
eltávolította a dánfoki területen a kaput, és ott közlekednek a lakók.

Rácz Attila képviselő: Dr. Seres István képviselő említette a Rákóczi u. I. szám alatti üzlet
anomáliáját. Ebben a témában már maga is többször interpellált. Akkor is elmondta, hogy a ‘80-
as években a tömb úgy lett átadva május l-jén. hogy két sor betonjárda készült cl gyorsan azért,
hogy a május 1-jei felvonuláson az akkori párt és kormány meg tudja mutatni. hogy épül és szép
a város. Az akkor beköltözök még emlékeznek arra. hogy ugyanolyan parkoló szerepelt a terveken,
mint, amilyen a szemben lévő DEMASZ épületnél található, ami a sietve átadott építkezés miatt
később sem valósult meg. Mivel nagyon kevés a parkolóhely a városban, hosszú távon azon
kellene gondolkodni, hogy arra a területre tervezzenek egy parkolót, még akkor is, ha jelenleg
nincs forrás rá. Evek során biztos lesz lehetőség erre a célra támogatást szerezni. Folyamatosan

gazdaságélénkítésről beszélnek, de ha az ott lévő üzlethelyiségeket nem lehet autóval
megközelíteni. ellehetetlenítik az üzleteket. Gondoljanak csak a Rákóczi úti gyógyszertárra: ha
nem lenne mellette a Hözsö utca kicsit hira bejárata. akkora gyógvszertár előtt meg sem lehetne
állni autóval. Ez a probléma nemcsak Pálü Sándort érinti. akinek ott van üzlete. és ő maga pedig
mozgáskorlátozott, hanem az összes ott lévő, azon a soron található üzlethelyiség problémájáról
van szó.Amelvik üzletet nem lehet autóval megközelíteni, az üzletileg cl is lehetetlenedik.

A Koppné dr. I lajdú Anikó képviselő által említett dánfbki autóskemping témájával kapcsolatban
elmondta, hogy nagyon sokakat érint a probléma, és nehéz kizárni azokat a lakókat, akik azért
vették meg adott esetben még drágábban is az ingatlanjaikat, mert aszfaltos útról lehetett
megközeliteni. Sokan nem tudtak arról, hogy az út az önkormányzat tulajdonában van. Az ott élő
emberek úgy használták ezt a területet, mintha közút lett volna. El kell gondolkodni azon, hogy

egy ilyen döntés. hogyan érinti az ott élő embereket.
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Izsó Gábor polgármester: További napirendi pont, interpelláció, bejelentés nem volt, így a
képviselő-testület nyilvános ülését ló óra 45 perckor befejezettnek nyilvánította, és szünetet
rendelt el. A szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, amelyről külön
jegyzőkönyv készül. Kérte. hogy csak azok jöjjenek vissza az ülésterembe, akiknek erre a
jogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

fla
$só (rabor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

29


