JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 27. napján
megtartott nyilvános üléséről

A; ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés, Pető6 u. 2.)

Jele,: vannak:

Izsó Gábor polgármester, dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor (később érkezetO,
Deákné Domonkos Julianna, Balázs László, Rácz Attila, dr. Gosztolya Ferenc és
dr. Seres István képviselő.

Igazoltun volt távol: Pásztor Szidónia. Mucsi András és Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő.
Tan ácskozási joggal vett részt:
Kálmán Tibor a’polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Tanai Judit jogász
Sápi András osztályvezető-helyettes
Váczi Julianna ügyvezető
Az ülés kezdésének időpontja:

15.40 Ii

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert 11 főből 7 Fő jelen van, Így a nyilvános ülést megnyitotta.
Az ülésre meghívást kapott dr. Józsa Csaba is, mert szerette volna átadni részére a címzetes
főorvosi címért járó oklevelet itt az ülés elején, azonban a főorvos Úr visszajelzett, hogy nem tud
részt venni az ülésen, nem tartózkodik a városban sem, igy egy későbbi időpontban kerül átadásra
részére a főon’osi Cím.
Tár2v:Napirend módosítása
Javasolta, hogy a Z!l „Közbeszerzési eljárás megindítása a TOP-4.3.l-15-BSI-20l6-0001O
kódszámú pályázat részekénf tárgyú elöterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.
A javaslatot szavazásra bocsátotta.
.

Szavazás elől! megállapítoua. ho ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7fő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán ;‘;ata Képviselóttestületének
228/2019. (VI. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete aZ/l. „Közbeszerzési eljárás megindítása
a TOP-4.3.I-15-BSI-2016-000lO kódszámú pályázat részeként” tárgyú előterjesztést zárt
ülésen tárgyalja.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
azonnal

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat, az
fent elfogadott javaslattal együtt.

Szavazás előtt megállapította. hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 7fő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán ;‘zata Kéyviselóttestületének
229/2019. (VI. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 27. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta cl:
NAPIRENDI PONTOK:
Nyilván os ülés:
1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt Fontosabb eseményekről,
értekezLetekről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Támok Lászlóné jegyző
4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Tájékoztató a Békési Gyógyászati Központ és Gvógvltrdő szakonosi rendeléseinek
szüneteléséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. 2019. 11. félévi sporttevékenységek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Tájékoztató a Békési Helyi Ertéktár Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Középiskolai ösztőndíj-pályázat kiirása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. 11. félévi munkaterve
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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12. Telekhatár rendezésre vonatkozó kérelemröl döntés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

13. Költségvetési előirányzat átcsoportosítások
Előterjesztő: Izsó Gábor po]gármester
14. Local Agenda 21 felülvizsgálata
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

15. Hiánypótlás az önkonTiányzati étkeztetési
pályázathoz
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

fejlesztések

támogatására

benyújtott

16. A helyi és regionális autóbusz járatok menetrendjének módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő. Izsó Gábor polgármester
I 8. Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Zárt ülés:
1. Közbeszerzési eljárás megindítása a TOP-4.3.l-15-BSI-2016-000lO kódszámú pályázat
részeként
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Az „Esélyt a fiataloknak Békés Város itjúságsegítő programja című pályázat elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
—

Napirend tárva:

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

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Írásban minden képviselö megkapta az anyagot. Az előterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítés, kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta
a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapította. hogy
-

ci

szava:ásnáljelenlévő képviselők száma: 7fő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
230/2019. (VI. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelös:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
azonnal
Napirend tár2va:

Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.9 (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Írásban minden képviselő megkapta az anyagot. Az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás elől! megállapította, hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselá’k száma: 7/ő’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkor,nán vzata Kép viselő-testületének
231/2019. (VI. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jájékoztató az előző testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelös:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
azonnal
Napirend tárva:

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Möt’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazásra bocsátotta a
tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megáUapíioua. hogy ci szavazávnál jekniévő képviselők száma: 7/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormá,zvzata Képviselő-testületének
232/2019. (VI. 27.) határo;ata

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

tárgya:

Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

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

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt nzegáUapítona. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7fő.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormánj’zata Képviselő-testületének
233/2019. (VI. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
felhasználásáról’ tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
azonnal
(Barkós: Sándor képviselő megérkezett ci testület ülésére, így atestület létszáma: 8 fő).
Napirend tár%va:

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

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

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8$
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület S igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
234/2019. (VI. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átwházott
hatáskörben hozott döntéseiröP’ tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:
Napirend tárya:

Izsó Gábor polgármester
azonnal
Tájékoztató a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő szakon’osi
rendeléseinek szüneteléséről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhőz az Mön’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Erdélyi Imola igazgató asszony előzetesen bejelentette, hogy nem tud
részt venni a testület ülésén.
Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt
tárgyalásra alkalmasnak minősítette. A rendelőintézetben a szabadságok ideje alatt a nyári
5

hónapokban nem szünetelnek a szakrendelések. Ez mindenképpen jó hír, hiszen korábban a
szabadságok idején Békésesabára kellett átutaznia a betegeknek szakrendeésre. Az igazgató
asszony megoldotta ezt a problémát belső helyettesítéssel, Így nem kell szüneteltetni a
szakrendeléseket.
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a rendelőintézet Felújítása utáni átadására július 8-án kerül
sor, amelyre mindenki meghívást kap.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.
Szavazás előtt ínegállapítova, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8,/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
235/2019. (VI. 27.) határozata
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfl’irdő
a szabadságok ideje alatt a nyári hónapokban nem szünetelteti a szakrendeléseket.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató

Napirend tárEva:

2019. évi II. félévi sporttevékenységek támogatása

Írásos előterjesztés csatolva ajerzőkönyvhöz az Mötv. 5Z’ (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolják a képviselő
testületnek. Ajavaslat az elsö félévi támogatásokkal megegyező összeg.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.
Szavazás előtt ;negállapítottc,. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8,/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
236/2019. (VI. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2019. II. félévi
támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

SPORTSZERVEZET
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
BTE Súlyernelő Szakosztály
Békési ÁFESZ SE (női kosárlabda)
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (fért kosárlabda)

2019. II. félévi
javaslat
EFt-ban
1600
250
160
160
350
1400
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Békési Diákok Atlétikai Ciubja
Békési Kajak Kenu CIub
Békési Futball Ciub
Békési NKTE (női Lézilabda)
Surman Box CIub
Jóbarát Biliárd Klub
ÖSSZESEN:
-

480

1400
1440
400
250
30
7920

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

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Civil szervezetek támogatása

Írásos előterjesztés csatolva a jegrzőkönyvhöz aZ Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat elfogadását javasolják a képviselőtestületnek. A javaslat megegyezik a Civil Tanács által tett javaslatokkal, minden kérelmező
támogatásban részesül. A civil szervezetek támogatásának a főösszegét határozza meg a
képviselő-testület. de a kérelmezők közötti elosztására a Civil Tanács tesz javaslatot. Az elosztás
demokratikus módon történik.
Rácz Attila képviselö: Az eddigi gyakorlattól eltérően magasabb összegü támogatásban
részesülnek most a civil szervezetek. Kérdése, hogy e mögött milyen szándék húzódik meg, vagy
csak egy Új metodika szerint történt most az elosztás?

Izsó Gábor polgármester: A támogatás főösszege nem változott. csak kevesebben nyújtottak most
be pályázatot, mint korábban.
Sápi András osztályvezető-helyettes: Ahogyan polgármester úr is mondta a támogatás föösszege
ugyanannyi, mint tavaly és tavaly előtt volt, azonban tizenöttel kevesebb pályázat érkezett be az
idei évben. mint korábban.
Izsó Gábor polgármester: A sporttámogatásoknál elég gyakran előfordul, hogy egy-egy
sportegyesületre rá kell telefonálni, hogy nyújtsa be pályázatát, mert lejár a határidő. miközben
minden sportszervezetet értesítenek a pályázatról. Sajnos az adminisztrációban nem járnak élen a
sportszervezetek. A civil szervezeteket is egyesével értesítették a pályázati lehetőségröl.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.
Swva:ós elől; nzegúllczpítoilu. hogy a s:avccasnal jelenlevő képviselők szúmci: 8/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Ö,,kormán;’zata Kép viselő-testiiletének
23 7/2019. (VI. 27.) határozata
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéröt szóló 4/2015. (I 1. 4.) önkormányzati rendelet 6. -a alapján a
Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet számára 1.000.000,- Ft azaz egymillió forint
vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéröl szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet 6. *-a alapján a
Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület számára 2.165.000,- Ft azaz kétmillió
százhatvanötezer Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/20 15. (11. 4.) önkormányzati rendelet 5. *-a alapján a
határozat L mellékletét képező ‚.Civil szervezetek támogatása cimü táblázatban foglaltak
szerinti összegekkel
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének az
Onkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében megállapított civil
szervezetek működési támogatása keret terhére
támogatja a városban működő civil
szervezeteket.
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön a támogatások
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottaknak 2020. január 31. napjáig kell írásos
tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén annak pótlásáig az
Onkormányzat minden további támogatást felüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszaflzetési
kötelezettség terheli.
5. A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. (1) bekezdése
szerint letétbe helyezett beszámoló meglétének igazolása.
—

—

—

—

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend táruva:

Tájékoztató a Békési Helyi Értéktár Bizottság 2018. évi munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkőnyvhöz űz M/ki’. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az Értéktár Bizottság a kormány javaslatára hierarchikus rendszerben
épül fel: helyi értéktár, megyei érték, országos értéktár és ennek a csúcsán a hungaricum áll. A
hungaricumba a kőzéletnek és a gyakorlati életnek a legkiválóbb szellemi termékei, ételei és
építészeti értékei tartoznak. Az előterjesztés melléklete tartalmazza, hogy milyen termékeket
javasol felvenni a helyi értéktár bizottság az értéktárba. A békési értéktár is bemutatkozik a Békés
megyei édéktár napon, ami egybeesik a Madzagfalvi Napok rendezvénnyel (szeptember 7.).
Tudomása szerint az Ertéktár Bizottság a megyei értéktár közé kívánja fe]tedeszteni Jantyik
Mátyás festömüvész alkotói munkásságát is. Előkészületek alatt van még jó pár épület helyi
értékek közé történő felvétele is (Városháza. a bérház. a Hosszúfoki Palota, stb.). Bíró Györgyöt
kérték fel ennek az előkészítésére. Az Ertéktár Bizottságjúlius közepén tartja ülését. amikor ebben
a kérdésben is dönt majd.
Rácz Attila képviseiő: Az előterjesztés tartalmazza, hogy „A bizottság munkáját felkért szakértők
segítik.” A szakértők között szerepel Csökmei László is, mint a Békési Polgármesteri Hivatal
főépítésze. Tudomása szerint ez a titulus már nem Csökmei Lászlóé, ezért kérte ezt javítani.
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Izsó Gábor polgármester: Kérte. hogy az előterjesztésben a Rácz Attila képviselö által felvetett
hibát javítsák ki. Csökmei László helyett nem választottak még senkit. Az Ertéktár Bizottság
általában évente egyszer ülésezik.
Rácz Attila képviselő: Bíró Györgyöt be lehetne választani a szakértők közé.
Izsó Gábor polgármester: Jó a javaslat, Bíró Györgyöt fel lehet kérni szakértőnek. Az
előterjesztést tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás előtt megáüapíroua, hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselők száina: 8fö
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Ónkormán yzata Kép viselő-testületének
238/2019. (VI. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Békési Települési Értéktár
Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

Napirend tárEva:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Középiskolai ösztöndij-pályázat kiirása

Írásos előterjesztés csatolva íz jegyzűkönyvhöz az Müfl’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, és
javasolja a határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. A pályázat benyújtási határideje
október 15-dike, és 12 fő részesülhet támogatásban a tanulmányi eredmény és aszociális helyzet
rnggvényében. A pá]yázati kiírás megjelenik majd a honlapon, illetve a békési újságban is.
A előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.
Szavazás elől! megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Ö,zkonnán yzata Képviselő-testületének
239/20 19. (VI. 27.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019/2020. tanévben az EFOP-1.5.316-2017-00097 kódszámú projekt keretében és terhére 12 főt részesít kőzépiskolai
ösztőndíj-támogatásban.
2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ir ki a Békési Középiskolai
Osztönd(j 2019. évi fordulójára. és a pályázati kiírást. valamint pályázati űrlapot a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
9

Napirend tártya:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi
munkaten’e

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta valamennyi bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl határozati javaslatról.
Szavazás elő/i megáUapíiotia, ho ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 8J6.
-

Megállapította1 hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
240/2019. (VL 27.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. II. félévi munkatervét ahatározat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Felelős:
Napirend tár2va:

Telekhatár rendezésre vonatkozó kérelemről döntés

trásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönrvhöz az Möw. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A telekrendezés kb. 1,5 m2 területet érint, de ezek a
részfeladatok is hozzátartoznak a képviselői munkához.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás elős’i megállapíioua. ho a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Onkormán vzata Képviselő-testületének
241/2019. (VI. 27.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2112012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 13. * d)
pontja alapján a Békés, belterület 2348 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból, mintegy 1,5
m2 nagyságú terület értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.
2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki. hogy a Békés Város
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Békés. belterület 2348 hrsz-ú és a Szabó
Péter István és Dr. Szabó Ferenc Sándor tulajdonát képező Békés, belterület 2379 hrsz-ú
ingatlan kapcsán telekhatár rendezési eljárást kezdeményez.
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3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületea Békés belterülcÉ 2348 hrsz-ú szám alatt
felvett mgatlanbol, mintegy 1,5 m nagysagu terukt arat bwtto I 500- Ft/nt aron allapitja
meE.
4. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi előszerződés megkötésére.
Határidő: előszerződés-kötésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tár,va:

Költségvetési előirányzat átesoportosítások

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőköm’vhöz az M/Itt’. 52.’ (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgárniester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásrajavasolja
a határozati javaslatot. Az ülésen kiegészítés került kiosztásra, amelyek figyelembe vételével
javasolta a határozati javaslatok elfogadását. Ismertette a támogatásban részesülők nevét. A
képviselők rendszeresen lemondanak a tiszteletdíjukról, amelyekből az önkormányzat olyan civil
szervezeteket, alapítványokat támogat, amelyek a legaktívabbak a városi közéletben.
A kiegészitéssel egYütt Összesen négy határozati javaslatot tartalmaz az anyag. amelyekről a
képviselő-testület külön-külön szavaz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazást
rendelt el az eredetileg kiküldött határozati javaslatról.
Szavazás elől! ‚negállapíwua. ho
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők szóina: 8fő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének
242/2019. (VI. 27.) határozata

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (11. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett, személyi
jellegű kiadások K121 rovat, 011130 kormányzati funkció terhére 33.500,- Ft, a
munkaadókat terhelő járulék elöirányzat K2 rovat, 011130 kormányzati funkció terhére
6.533,- Ft átcsoportosításáról dönt a K5 12-03 Működési célú támogatás nyújtás egyéb civil
szervezetnek elnevezésű rovat. 84031 kormányzati funkció javára 40.033,- Ft összegben.
2. 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 Földrár Bölcsőde C’söppségeiért Alapínány (‘széklwlye: 5630 Békés. Fábián utca
2572.) képviseli: Feké es-Szabó Ildikó kurazórimni elnök,) támogatására 40.033,- Ft.

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

—

II

nem rendehetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszaflzerési
kötelezettség terheli.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt el a kiegészítés szerinti I. határozati javaslatról.
Szavazás elő/t inegálíapíiouci, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8/ő.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Onkonná,, i’zata Kép viselóttestületének
243/2019. (VI. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett. személyi
jellegű kiadások K121 rovat. 011130 kormányzati funkció terhére 230.000.- Ft, a
munkaadókat terhelő járulék előirányzat K2 rovat. 011130 kormányzati funkció terhére
40.365,- Ft átcsoportositásáról dönt a K512-03 Működési célú támogatás nyújtás egyéb
civil szervezetnek elnevezésű rovat. 84031 kormányzati funkció javára 270.365,- Ft
összegben.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt el a kiegészítés szerinti II. határozati javaslatról.

Szavazás elől! megáUapiiotta. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma.’ 8/ő.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Onkormáni’zata Kép viselő-testületének
244/2019. (VI. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/20 15. (11. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. !4-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Szilágyi László Alapítvány (székhelv: 5630 Békés, Széchenyi tér 2].; képviseli: Katona
Gyula elnök,) tóinogatására javasolt összeg 82.285, 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
Onkormányzatminden további támogatást feltdggeszt. A támogatás jogszabálysénő. vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
—

—

Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt el a kiegészítés szerinti III. határozati javaslatról.
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Szavazás elüt: nwgállapííoua. hagy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8/ő.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének
245/2019. (VI. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/20 15. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Békési Polgárőrség Közhasznú Egyesület (‘székhely: 5630 Békés Petőfi n. 42.: képviseli:
Gyarmati Sá,ulo;) támogatására javasolt összeg: 188.080,- Ft.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáről 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 jogszabálvsénö. vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafzetési
kötelezettség terheli.
—

Határidő:
Felelős:
Napirend tárEva:

—

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Local Agenda 21 felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönvvhöz űz Mütv. 52.,’ (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést Gál András osztályvezető készítette elő, amelyet
megtárgyalt a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Az anyagban
Békés történetétől, morfológiájától, az éghajlaton keresztül a népesedés, a szociális helyzet és a
munkaügyi helyzet is megtalálható. Az anyagot 2 évente felül kell vizsgálni és aktualizálni kell,
ezért került most a testület elé az előterjesztés. Aki az anyagot elolvassa, az reális képet kaphat
Békés város pillanatnyi helyzetéről.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelte! a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás elő/t ;negáüapitotta, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselö-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
246/2019. (VI. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés Város Local Agenda 21
Fenntartható Fejlődés Helyi Programját felülvizsgálta, és azt a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

-
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Napirend tárva:

Hiánypótlás az önkormányzati
benyújtott pályázathoz

étkeztetési

fejlesztések támogatására

Írásos előterjesztés csatolva ajegvzőkönyvhöz az Mötv. 52.N (1) beke;dásj) pontja alapját:.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot. A korábbi ülésen döntött a képviselő-testület a Gólyafészek
Bölcsőde konyhájának felújítására benyújtott pálázatról. Ehhez hiánypótlást kell teljesiteniük,
ezért került most az anyag a testület elé.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hagy ci szavazásnáljelenlévő képviselők szánta: 8/ő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkornián yzata Kép viselő-testületének
24 7/2019. (VI. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 207/2019. (V.30.) határozatával
megegyezően nyújtja be pályázatát a pénzügyminiszter—a belügyininiszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására az alábbi
kiegészítéssel:
—

a) 2018. április 24-e előtt a pályázati céllal kapcsolatos fejlesztés nem valósult meg.
b) 2019. március 31-e előtt a pályázati céllal kapcsolatos fejlesztés nem valósult
meg.
c) A pályázati céllal kapcsolatos beruházási tevékenység állapota 0%.
d) Az 5630 Békés, Rákóczi utca 16. szám, 76 helyrajziszám alatti Gólyafészek
bölcsőde konyha felújítása, korszerüsitése időszerű és indokolt, mivel az
élelmiszerek feldolgozási útvonalát ajelenlegi elöírásokhoz szükséges igazítani.
Az épület az 1980-as évek közepén épült középblokkos technológiával, tégla
blokkokból. elöregyártott vasbeton pallós födémszerkezettel .A bölcsőde
magastetős kivitelben készült. összetett alaprajzzal. Alaprajzilag két egységre
bontható, gondozási egységre. és gazdasági egységre. Mindkét épületrész
föLdszint + tetötér beépitéses. A két egységet földszintes közlekedőfolyosó köti
össze. Az épület a 2007-2013-as pályázati ciklusban energetikai korszerüsítésen
esett át, azonban a belső felújítása eddig nem valósulhatott meg.
e) Nyertes pályázat esetén a felújítási munkálatokat a 2020-as év nyári szünetére
szükséges tervezni, amely 2020. június 22-től 2020. július 24-ig tart. Ezelőtt
szükséges sikeres versenyeztetési eljárást lebonyolítani mind a kivitelezésre,
műszaki ellenőrzésre és az eszközbeszerzésre. Mivel egyik eljárás sem éri cl a
közbeszerzési értékhatárt, ezért egyszerű három ajánlatos eljárás keretében lehet
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kiválasztani a nyertes ajánlattevőt. Az eljárások kiírásának tervezett idöpontja
2020. május 25. A szerződések tervezett aláirásának időpontja 2020. június 5. A
kivitelezési munkák kezdésének időpontja 2020. június 22. Sikeres műszaki
átadás tervezett időpontja: 2020. július 24. Az eszközök szállításának tervezett
időpontja beszereléssel: 2020 július 22. A pénzügyi ütemezés szerint a felújítás
és akadálymentesítés kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott kivitelező
számlájának kiállitásának léltétele a sikeres műszaki átadás- átvételi eljárás
lebonyolítása. A műszaki ellenőr teljesitésének igazolásának feltétele szintén a
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolitása. Az eszközök átvétele után
állítható ki a szállító szúmlája. A számlák kiállításának tervezett időpontja: 2020.
július 24.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárEva:

A helyi és regionális autóbusz járatok menetrendjének módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és

Szociális Bizottság, és elfogadásra javasolja ahatározati javaslatot. Minden évben fetülvizsgálatra
kerül az autóbuszjáratok alakulása, az utasforgalom számlálása miatt. A helyi autóbusz járat
biztosítását az önkormányzat jelentős összeggel támogatja, elsősorban azén. hogy az iskolába járó
diákok könnyebben meg tudják közelíteni az iskolát a távolabbi részekről is. Közösségi
közlekedésre nagyon kevesen használják ajáratot. Az is előfordult. hogy egy héten csak 1-2 utas
utazott a buszon. ami jelentős anyagi veszteséget jelent az önkormányzatnak. de racionalizálták a
járatokat. Megnézik minden évben, hogy milyen igény van az egyes buszjáratokra.A menetrendet
közzétették a Városházi Krónika című újságban. de a város honlapján is megtekinthető. hogy
milyen változások lesznek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma. 8/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkorn,ánvzata Kép viselő-testületének
248/2019. (VL 27.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAKK Dél-alföldi Közlekedési
Központ Zrt.
a) Békés Város helyi autóbusz-közlekedésére vonatkozó menetrend módosítási javaslatát
a határozat I. számú melléklete szerinti tartalommal.
b) Békés Várost érintö regionális menetrend módosítási javaslatát a határozat 2. számú
melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja és felkéri a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok és intézkedések
megtételére.
Határidő: 20l9.június 30.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárEva:

Településrendezési eszközök módosítása

Írásos előterjesztés csatolva

ajegyzőkönyvhöz az

Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az elöterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásrajavasolja
a határozai javaslatot. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem
volt, Így szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás elő/i megállapilolla, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 Jő’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testiiletének
249/2019. (VI. 27.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a
településrendezési eszközeit, hogy a szabályozási terven az Ln-2 övezetre kijelölt
garázshelyek számára a telkek megoszthatóvá váljanak.
2. A módosítás egyeztetési eljárását a 3M/20l2. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.
szerinti egyszerűsített eljárás szerint kívánja lefolytatni.

(1) b) pontja

3. Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
folyamatban
a
lévő
településrendezési eszközök módosításának folyamatai és eljárása során a partnerségi
egyeztetési eljárást A településfej lesztéssel, településrendezéssel és településkép
érvényesítéssel összertiggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Békés Város
Onkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (Ill. Oh) önkormányzati rendelete alapján
folytatja le.
Határidő: intézkedésre azomial
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárEva:

Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

TárRv: Balázs László képviselő interpellációjára adott válasz
Izsó Gábor polgármester: Kérdése Balázs László képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?
Balázs László képviselö: Az interpellációjára adott választ efogadta.
Tár2v: Deákné Domonkos Juliarma képviselő interpellációjára adott válasz
Izsó Gábor polgármester: Kérdése Deákné Domonkos Julianna képviselőhöz: az interpellációjára
adott választ elfogadja-e?
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az interpeflációjára adott választ elfogadta.
Tárv:Dr. Seres István képviselő interpellációjára adott válasz
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Izsó Gábor polgármester: Kérdése dr. Seres István képviselöböz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e’?
Dr. Seres István képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
TárRv:Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz
Izsó Gábor polgármester: Mucsi András képviselő nincs jelen a testület ülésén, ezért az
interpellációja elfogadásáról a következő testületi ülésen nyilatkozik majd.
Tárv;Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz
Izsó Gábor polgármester: Kérdése Ráez Attila képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?
Rácz Attila képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Izsó Gábor polgármester: Kérte a képviselőket, mondják el interpellációjukat vagy tegyék meg
bej el entései ket.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: A fogadóóráján megkereste egy idősebb hölgy, aki a Kubikos
Kodály u. sarkán lakik. és kérte, hogy a Kodály utcán lassutsák a forgalmat, még ha a legolcsóbb
módszert alkalmazzák is. A Kubikos utca nem aszfaltos, és Sajnos többen nagyon gyorsan
közlekednek autóval az utcán.
Barkász Sándor képviselő: Kérte, hogy a Közútkezelő KR-vel vegye fel az önkormányzat a
kapcsolatot, mert a Békésen átmenő utak nagyon rosszak, kátyúsak és az autók felnije tőnkremegy.
A Tárház utca felé is akkora kátyúk vannak, hogy majdnem olyan az utca, mintha egyirányú lenne,
ha szembe jönnek, félre kelt állni, hogy elférjenek és kikerüljék a kátyúkat.

Izsó Gábor polgármester: A kátyúzások jelentős részét megrendelte az önkormányzat. a helyi
erők meg is kezdték a munkálatokat, de meleg aszfaltozással történő kátyúzásra is hamarosan sor
kerül. A Közútkezelő Kik-t majd írásban megkeresik az illetékesek.
További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 05
perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt el, amelyről külön jegyzökönyv készült.
Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben. akikiiek erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

Izsó Gábor
pSlgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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