JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormán;’zat Kép viselő-testületének 2019. augusztus 29. napján
megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Városháza Nagvterme (Békés. Petőíi u. 2.)

Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor (később érkeze!;),
Deákné Domonkos Julianna, Balázs László, Mucsi András, Koppné dr. Hajdú
Anikó, Rácz Attila, dr. Gosztolya Ferenc (később érkezett), és dr. Seres István
képviselő.

Nem lelentene be távoknaradását: Pásztor Szidónia képviselő.
Tan ácskozási /ogpal vett részt:
Kálmán Tibor alpolgármester
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
Balog István irodavezető
Az ülés kezdésé,zek időpontja:

15.35 Ii

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította. hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert II főből 8 fő jelen van. így a nyilvános ülést megnyitotta. A hiányzó
képviselők nem jelentették be távolmaradásukat.
Tárv:Napirend elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat az
írásban kiküldötteknek megfelelően.
Szavuzú.v elől! megállapította. hogy ci szavczzásnál jelenlévő képviselők szúina: 8jő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkornián yzata Kép viselótestületének
284/2019. (VIII. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 29. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:
Nyilván os ülés:
1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,
értekezletekröl
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: Tárnok Lászlóné jegyző
4. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előwrjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Beszámoló Békés Város Önkormányzata és intézményei 2019. I. féléves költségvetésének
teljesítéséről. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.)
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. A gyermekvédelmi helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előteresztő: Izsó Gábor polgármester
8. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének
L. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. A Békési Kistérségi Iroda tájékoztatója a Békési Kistérségi Társulás 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Beszámoló a Békés-Tarhosi Zenei Napok rendezvényröl
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

11. Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Tárnok Lászlóné jegyző, HVI vezető
12. Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Tárnok Lászlónéjegvző. HVI vezető
13. A Pannon Antenna Kft. kérelméről döntés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Csatlakozás a Bursa Hungadca Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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15. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. A Békés 6520/l hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelemről döntés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
17. Víziközmű gördülő Fejlesztési terv jóváhagyása 2020-2034.
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
18. A városüzemeltetési feladatok ellátására kötött szerződés módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
19. Költségvetési elöirány7at átcsoportosítások
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
20. Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Zárt ülés:
1. If]úsági díjak adományozása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Elüt er/esztő: Izsó Gábor polgármester
3. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Lakáscsere kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

5. Lakásfelújítási támogatási kérelemről döntés
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Soron kh’üli elhelyezéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Szakember elhelyezési kérelmekről döntés
Előterjesztő. Izsó Gábor polgármester
8. Lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor pogármester

Napirend tárva:

Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt Fontosabb
eseményekről. értekezletekröl

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 524 (1) beke;désJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
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Szavazás elől! megállcipííoíta. hogy a szm’azas, zúl jelenlévő képviselők száma SfŐ
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Ö,,korn,á,, t’zata Képviselő-testületének
285/2019. (VHL 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ‚Jájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekröl tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:
Napirend tárEva:

Izsó Gábor polgármester
azonnal
Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkőnyvhöz az Mötv.

52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgámwster: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, észrevétel, módosító
Javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.

Szavazás előtt ‚negállapitotla, hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8f25

Megállapította, hogy a képviselő-testület S igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
286/2019. (VIII. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató az elözö testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásórór tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.

Felelős:
Határidő:
Napirend tárva:

Izsó Gábor polgármester
azonnal
Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőköm’vhüz az Mötv. 52.$ (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés. észrevétel, módosító
javaslatnem volt, igy szavazásra bocsátotta atájékoztatő tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás elől! megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szúina: 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28 7/2019. (VIII. 29.) határozata

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

Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.W (‘1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben Foglaltakat. Kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, igy szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás elő/t megállapította, hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8/5’.

Megállapította. hogy a képviselő—testület 8 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
288/2019. (VIII. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
felhasználásáról’ tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Ilatáridő:
azonnal
Napirend tárQya:

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megáUcipitotta. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8jő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
289/2019. (VIII. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átwházott
hatáskörben hozott döntéseirőV tárgyú elöterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
azonnal
(A képviselő-testület ülésére megérkezett di-. Gosztolya Ferenc képvhvelő A testük! létszáma: 9fő,

Napirend tárgya:

Beszámoló Békés Város Önkormányzata és intézményei 2019. I. féléves
költségvetésének teljesítéséről, az Onkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019. (II. Ül.) rendeletének módosítása

írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötn S2. (1) bekezdés» pontja alapját:.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztést mindegyik
bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet elfogadását javasolják
a képviselő-testületnek. A város költségvetése egyensúlyban van, a kiadások és a bevételek
időarányosan teljesültek. folyószámlahitel felvételére nem került sor.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szcn’azcís e/ó’!! nwgú//czputouu. i;ogj
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők szó ina: 9/ő

Megállapította, hogy a képviselö-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
290/2019. (VIII. 29.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
költségvetésének I. féléves teljesítéséröl szóló beszámolót tudomásul veszi.

2019.

évi

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/20 19. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó
indoklást tudomásul veszi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgánnester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
S:cn’azás elől! megáUczpííolta. hogy
-

ci

szcn’azósnól jelenlévő képvLvelök száma: 9/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az Onkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés D
pontjában meghatározott feladatkörében eljána a következőket rendeli el:
1. (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. * (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő—les; ti/e; Békési Gyógjúvzati Központ és Gvógvfirclő költségvetési szer’ működési
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hevételeü ci következők szerint határozza meg:
ci,) intézményi működési bevétel
91.896.000 Ft
b) irányító szerv/ül kapott támogatás
64.91 7.838 Ft
c) működési célú átveti pénzeszköz
150.982.23 9 Ft
cl) maradvánv igénvbevétele
111.424.827 Ft
(2) A Rendelet 1. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő—testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfiirdő költségvetési szerv működési
kiadásait ci következők szerint határozza meg:
ci,) személyijuttatások
398.048.049 Ft
b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájándási adó
80.927.345 Ft
c) dologi kiadások
22 7.299.888 Ft
cl,) egvéb működési célú kiadások
4.420.000 Ft
e,) engedélyezett létszánikerete
104/ő
(3) A Rendelet kiegészül az alábbi I. * (3) bekezdéssel:
(3) A Képviselő-testület Békési Gyóvászati Központ és Gyógyflirclő költségvetési szerv
felhalmozási kiadásait ci következők szeri;?! határozza meg:
ci) beritházások,feli/itások
8.525.622 Ft
2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ költségvetési szerv működési bevételeit ci következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek
47.800.000 Ft
b) működési célú átvett pénzeszköz
10.930.042 Ft
c) irányító szen’től kapott támogatás
63.326.401 Ft
d) maradvánv igénybe vétele
47.941.605 Ft
(2) A Rendelet 2. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
költségvetési szerv működési kiadásait ci következők szerint határozza meg:
ci) személyi juttatások
90.488.285 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájándási adó
15.454.183 Ft
c,) dologi kiadások
62.853.061 Ft
d) engedélyezett létszámkerete
1 7/ő
(3) A Rendelet kiegészül az alábbi 2. (3) bekezdéssel:
(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecsketiz éti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
költségvetési szen’fdhalmozási kiadásait ci következők szerint határozza meg:
a) beruházások, /d4jítások
1.202.519 Ft
3. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület ci Békés Városi .Iantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési
hevételeit ci következők szerint határozza meg:
a,) működési bevételek
1.450.000 Ft
b) irámító szervtől kapott támogatás
20.247.625 Ft
c,) maradvány igénybevétele
4.597.039 Ft
cl) működési célú átvett pénzeszköz
1.020.094 Ft
(2) A Rendelet 3. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő—testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szer’ működési
kiadásait ci következők szerint határozza meg:
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ci,) szemé1vijztratások
b) mzmkaaclókat terhelő járulékok
hozzájárulási adó
c,) dologi kiadások
d) engedélyezett létszámkerete

16.289.523 Ft
és

szociális
4.401.616 Ft
6.623.619 Ft
5/ő

4. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő—testület ct Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési
bevételei! ci következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek
1 585 000 Ft
b) irámító szervtől kopoG támogatc’Lv
32.669.238 Ft
c) niaradvány igénvbevétele
21.348.303 Ft
d) működési célú pénzeszköz átvétel
598.491 Ft
(2) A Rendelet 4. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2 A Képviselő—testület ci Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési
kiadásait ci következők szerint határozza meg:
a,) szeméhi juttatások
34.128.391 Ft
h) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárztlévi
7.162.641 Ft
adó
c,) dologi kiadások
11.923.240 Ft
cl) engedélyezett létszámkerete
8./ő
(3) A Rendelet kiegészül az alábbi 4. (3) bekezdéssel:
(3) A Képviselő-testület ci Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szen’ felhalmozási
kiadásait ci következők szerint hcttározza meg:
a,) beruházások jel4jitások
2.986. 760 Ft
5. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő—testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit ci
következők szerint határozza meg:
ci) intézményi működési bevételek
138.174.000 Ft
b) Irányító szervtől kapott támogatás
438.652.254 Ft
c) péizznzaradvánv igénvbevétele
4.623.599 Ft
d) működési célú pénzeszköz átvétel
3.511.862 Ft
(2) A Rendelet 5. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő—testület ci Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait ci
következők szerint határozza meg:
a) szemel vi Juttatások
281.237.287 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
62.090.428 Ft
hozzájárulási adó
c,) dologi kiadások
240.324.754 Ft
d) engedélyezett létszámkerete
72/ő
(3) A Rendelet 5. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Képviselő—testület ci Békési Polgármesteri Hivatal alkahnctzósáhan álló köztLztviselők
ifletménvalapJát 2019. Január 1. napjától 50.000,- Ft-baiz, azaz önenezer/brintban határozza
meg.
(4) A Rendelet kiegészül az alábbi 5. * (4) bekezdéssel:
(4,) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szen’fklhalmozási kiadásait
a következők szerint határozza meg:
a,) beruházások ésfehWítások
1.309.246 Ft
S

6. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő—testülei az Önkormányzat. mm! ;örzskönn’i Jogi személy működési bevételei! ci
következők szerint határozza meg:
ci) intézményi működési bevételek
244.882.000 Ft
b,) közhatahni bevételek
580.041.000 Ft
c,) államtól kapott támogatás
1345.333.232 Ft
cl) működési célú átveti pénzesz közök
253.858.455 Ft
e)finanszirozási bevételek (működési célú pénzmaradvám’)
504,530.027 Fi
(2) A Rendelet 6. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képvtvelő-iestület az Onkormányzw. mint törzskönyviJogi személy felhalmozási bevételei! a
következők szeriii határozza meg:
a,)felhalmozási célú átvett pénzeszköz
290.606.322 Ft
b)felhalmozási és tőke Jellegű bevételek
76.513.900 Ft
e,) belföldi finanszírozás bevételei
250.000.000 Ft
d) pénzmaradvám’ igéizvbevételefJlesztési célra
2.648.658.331 Ft
(3) A Rendelet 6. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(‘3) A Képviselő—testület ci: Önkormányzat. mini tör:skönyvi Jogi személy működési kiadásait a
következők szerint határozza meg:
a,) személyi Juttatások
301.211.091 Ft
b) munkaadókat ierhelőJándékok és szociális hozzáJc’wulási
41.004.414 Ft
adó
c) dologi kiadások
614.711.796 Ft
d) ellátottak pénzbcliJuttatása
136.392.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
991.286.304 Ft
186.184.3 78 Fi
‚1) működési célú tartalékok
gfinanszírozási kiadások (államháztartáson belüli
47.170.372 Ft
megelőlegezés)
(4) A Rendelet 6. * (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(‚4) A Képviselő-testület az Onkonnánvzat, mint to zskönvvi Jogi személy felhalmozási kiadásait a
következők szerint határozza meg:
a) beruházások, fehWtások
1.371.662. 718 Ft
b,) egvébfelhabnozási célú kiadások
39.200.000 Ft
c,)feJlesztési célú tartalékok
1.845.786.838 Ft
(5) A Rendelet 6. * (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) A Képviselő-testület az Onkormányzat, mint törzskönyvi Jogi személy engedélyezett
létszámkeretét ci következők szerint határozza meg:
a) a Mi., KJ alapJán foglalkoztatott munkavállalók
9fő
b) közfoglalkoztatottak
150 Jó’
7. A Rendelet 7 * bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület Békés város 2019. évi működési költségvetésé! a következők szerint hagy/a
Jóvá:
a) működési bevételek:
aa,, intézményi működési bevételek
525.787.000 Ft
ab,) közhatalmi bevételek
580.041.000 Ft
ac,) állami támogatások
1.345.333.232 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök
720.901.183 Ft
b) működési kiadások:
ba) s:emélviJuttatások
1.121.402.626 Ft
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bb,) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
211.040.627 Ft
hozzájárulási adó
bc,) dologi kiadások
1.163.736.352 Ft
bd) ellátotrak pénzbeli jiitt atása
136.392.000 Ft
be,) egvéb működési célú kiadások
995.706.304 Ft
bj) működési célú tartalékok
186.184.378 Ft
bg.)fhianszírozási kiadások (államháztartáson belüli
47. 170.372 Ft
;negelőkgezés,)
c) ci működési költségvetés hiánya 689.570.250 Fi
d) z működési célú uzaradváni igénybevétele ci hiány betvő finanszírozására 694.465.400
Ft
8. A Rendelet 8 bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A KépvLelő-iestülei Békés város 2019. évi fklhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja
jóvá:
a)felhahnozási bevételek:
ag) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
290.606.322 Ft
ab.)fdhalmozási és tőkejellegű bevételek
76.5 13. 900 Ft
Wfelhalmozási kiadások
bíz) beruházások, fdzjítások
1.385.686.865 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások
39.200.000 Ft,
bc,)felhalmozási célú tartalékok
1.845.786.838 Ft
c) afelhalmozási költségvetés hiánya 2.903.553.481 Ft
d) belföldi Jinanszírozás bevételeinek igémbevétele a klhalmozás hiányának belső
finanszírozására 250.000.000 Ft
e) a fdhalmozási célú maradvánv igénvbevétele a fdhalmozási költségvetés hiányának
belsőfinans:írozására 2.648.658.331, Ft
a
működési
célú egyéb pénzeszköz igénvbevétcle afelhalmozási költségvetés hiányának
.1)
belsőjinanszirozására 4.895. 150 Ft
-

9. A Rendelet 9 bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő—testület Békés város 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előiránvzcztainak
•főösszegét 7.132.306.368 Ft-baiz állapítja meg.

10.

*A

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

11.

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

12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

16.

* A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

17.

A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
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18.

A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

19. * A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
20. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi 1. féléves előirányzatok módosításának
indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
21.

Ez a rendeleta kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követö napon hatályát veszti.

Békés, 2019. augusztus 29.
Izsó Gábor
polgánTiester

Támok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. hó 30. napján.
Támok Lászlóné
jegyző
Napirend tár2va:

A gyermekvédelem helyi rendszeréről
önkormányzati rendelet módosítása

szóló

1/2012.

(III.

30.)

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az M/ki’. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztést tárgyalta az
Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság és a
rendelet-tervezet elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Nevelési- és tanévkezdési
támogatásokról dönt a képviselő-testület. A javaslatban az áll, hogy a bölcsődés és óvodás
gyermekek részére egyszeri 5.000,- Ft, általános iskolások részére egyszeri 10.000,- Ft, és
középiskolások részére egyszeri 12.000,- Ft támogatás kerül kifizetésre. A további részletekről a
sajtó és a média útján részletesen tájékoztatva lesz a lakosság.
A szociális támogatás biztosítására azért kerülhet sor, mert az önkormányzat igyekezett Úgy
gazdálkodni, hogy a tanévkezdési támogatást az idei évben is tudja biztosítani. Bízik abban, hogy
a családok számára ez a támogatás segítséget jelent majd.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Szavazás előtt megáflapít ot/a, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő.
-

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
17/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
A GYERMEKVEDELEM HELYI RENDSZEREROL
szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. * (2) bekezdésében és a 131. (1) bekezdésében
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kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában
továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügvi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14.
* (3) bekezdésében és a 94. * (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében elján’a, Békés Város
Onkormánvzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 112015. (11.
14.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 5. -a helyében következő rendelkezés lép:
„Nevelési.- ás tanévke;dési támogatás
5.

(1) Nevelési— és tcmévkezdési tániogatásra jogosult minden olyan gyermek. ciki és akinek cm szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülője vagi’ cscdáclbaJogadó gyám/a Békés városban 2019. augusztus
hó 1. napján bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, 1w a gvennek
2019. szeptember hó 1. napján
a) ci bölcsőde! nevelésben történő részvételi helyben található bölcsődében ténylegesen
megkezdi, vagy
b,) az óvodai nevelésben történő részvételt helyben található óvodában tém’legesen megkezdi,
vagy
e) helyben található alapfokú közoktatási intézményben folytat a nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi
vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy
d) bármely közép/bkú oktatási intézményben folytat a nappali oktatás mwzkarendje szerint
tanulmányokat. avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
fbgvatékossága miatt tanulmányait magánrnnulóként végzi.
(2,) Nevelési— és tanévkezdési támogatásra jogosult az gyermek Is aki, és akinek szülője vagy
családbafogadó gvámja az (1) bekezdés szerinti lakó-, vagy tartózkodási helyre vonatkozó
általános feltételeknek ezvéhként megfdel. és akit a böksődéhe a 2019i’2020-as nevelési évtől
kezdődően irattak be. fkltéve, hogy a bölcsőde! nevelésben történő iénjleges részvételt 2019. év
szeptember hó 30. napjáig megkezdi.
(3) A nevelési- és tanéikezdési támogatás összege
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti gyermek esetében 5.000 fbrint,
b) az (1) bekezdés c,) pontja szerinti gyermek esetében 10.000forint,
c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti gyermek esetében l2.000forint.
(4) Az (1) bekezdés a), b) és c,) pontja szerinti gyermek esetében a gyermek nevét és lakcímét,
valamint ci szülői fdügyeletet gyakorló szülő vagy esaládbajögadó gyám izevél és lakcímét az arra
rendszeresített nyomtatvánvon a bölcsőde. vagy cm neveíési—oktwc’isi intézmény vezetője 2019,
szeptember hó 15. napjáig megküldi a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére.
(5) Az (1) bekezdés cl) pontja szerinti gyermek esetében tűz eyctás fbljósitásánakfdtétele ci szülői
fdügveleiet gyakorló szülő vagy esaláclhafögadó gyáműz e célra rendszeresített űrlapon 2019. év
október hó 15. napjáig lett nyilatkozata a gyermek és a saját adatairóL valamint a tanulói
jogyiszony iskolalátogatási bizonyít vánnval történő igazolása.
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(6) Ha a gyermek tön’énves képviseletét esaládbafogadó gyám látja cl, a nvonztan’ányhoz
mellékebzi kell ci gvámhhatal gvámrendelés táigvában hozott Jogerős határozatát. Határozat
hiányában ci támogatás nem fizethető ki.
(7) Ha a gvennek lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, és azok egyike nem Békés
városban található, ci szülő vagy törvényes képviselő nyilatkozata szük%éges arra vonatkozóan,
hogy a gyermek a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzattól nem részesül a
nevelési— ús tanévkezdési támogatással azonos jellegű támogatásban.
‘8J A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni.A
támogatás írásban dokumentált módon készpénzben kerül kifizetésre
ci,) az (1) bekezdés a,), b,) és e) pontja szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig a
nevelési—oktatási intézményben előre meghirdetett időpontban,
az (1) bekezdés cl,) pontja szerinti eset ben legkésőbb november hó 30. napjáig ci
Polgármesteri Hivatal házipénztárában,
cm (2) bekezdés szerinti esetben legkésőbb október hó 15. napjáig ci Polgármesteri Hivatal
házipémiztárában,
ci szülői /klü’eletet gyakorló szülő vagy családbafogadó gyám részére. Az ellátással kapcsolatos
bármely határidő elmulasztása jogvesztő.
-

-

2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Békés, 2019. augusztus
Izsó Gábor s.k.
polgármester

Támok Lászlóné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. augusztus hó 30. napján
Támok Lászlóné
jegyző
Izsó Gábor polgármester: Ezzel a támogatási formával közel 26 millió forinttal támogatja az
önkormányzat a tanévkezdésben érintett családokat.
Napirend tár2ya:

Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntanó Társulás 2019. évi
költségvetésének 1. félévi teljesítéséről

Írásos előterjesztés csatolva a jegvzó’könyvhöz az M/lív. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az elöterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapította, hogy cm szavazásnálJelenlévő képviselők száma: 9Jő
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületé,,ek
2 91/2019. (VIII. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás és intézményei 2019. I féléves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva:

A Békési Kistérségi Iroda tájékoztatója a Békési Kistérségi Társulás 2018.
évi rnunkájáró

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.W (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Balog István irodavezetöt. aki már a
szabadságát tölti, mivel napokon belül nyugdíjas lesz. A továbbiakban a feladatait Kiss Gábor látja
e]. Megköszönte Balog István munkáját. A kistérség megalakulása óta ő látja el a vezetői
feladatokat. Békés városa túlnyomó súllyal van jelen a kistérségben. Az irodavezető mindig
lelkiismeretesen. pontosan, precízen látta cl feladatát. Összegyűjtötték, hogy az elmúlt időszakban
a kistérség megalakulása óta mennyi olyan fejlesztés, pályázat, egyéb pénzügyi tranzakció
került lebonyolításra a kistérségnél, amit az irodavezető Úr vezényelt le és sikereseknek
mondhatóak. A közeljövőben lesz a kistérségnek ülése, ahol értékelni fogják az irodavezető
munkáját, és a nyugalomba vonuló irodavezetőtől Ünnepélyes keretek között elköszönnek majd.
Megköszönte az irodavezetőnek azt a munkát, amit Békés városáért végzett, és a nyugdíjas
évekhezjó pihenést kívánt.
-

-

BaIo István irodavezető: Megköszönte az önkormányzatnak a sok-sok éves együttműködést,
támogatást és bizalmat. Mindenkinek sok sikert kívánt.
‘A képvíselő—resrüfet ülésére megérkezett BarkcíszScindor képviselő Így ci testület létszáma: 10 Jő,).
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
eltbgadásátjavasolja a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

S:ava:áx előtt inegáüapitona. hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 10/5.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
292/2019. (VIII. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 2018. évi
munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
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Napirend tárEva:

Beszámoló a Békés-Tarhosi Zenei Napok rendezvényröl

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Túri Andrea igazgatót. Az
előterjesztést tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az igazgató asszony nem kívánta szóban
kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Deákné Domonkos JuHanna képviselő, bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Megköszönte Túri
Andrea igazgatónak. a munkatársainak és a program művészeti vezetőjének. Bagoly László
tagintézmény-vezetőnek a sikeres rendezvénysorozatot. KWőn gratulált Bagoly László
tagintézmény-vezetőnek az Augusztus 20-án kapott magas állami kitüntetéséhez.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a szervezőknek a munkájukat, hiszen a megszokott magas
színvonalon, színes repertoárral nagy érdeklődés mellett zajlott az idei BETAZEN. Oröm számára,
hogy nem vált sablonossá a rendezvény. és egyre nagyobb a hazai közönség érdeklődése.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Szczvazá.v dőlt megállapította, hogy’ a szavanz’snál jelenlévő képviselők szómci: 10,/ő
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
293/2019. (VIII. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi Békés-Tarhosi Zenei
Napokról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint
Napirend tár2va:

Szavazatszámláló
megválasztása

Bizottság

(SZSZB)

tagjainak

és

póttagjainak

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.’ (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az dőterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és
Szociális Bizottság. és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az
előterjesztést Támok Lászlónéjegvző. a Helyi Választási Iroda vezetője készítette elő.
Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Korábban az önkormányzati választás Úgy nézett ki
Békésen. hogy 16 szavazókörben potgármesterre. kerületi képviselőre és a megyei közgyűlési
listákra lehetett szavazni. Az idei októberi őnkormányzati választásoknál annyi változás van, hogy
a nemzetiségi szavazókör megszüntetésre került, ezért a Békés városban regisztrált nemzetiségek
(roma, román, szlovák és német) is a meglévő 16 szavazókörben adhatják le szavazataikat. A
választópolgárokat részletesen tájékoztatni kell erről, mert lesz olyan választópolgár, aki 6
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szavazólapot kap majd egy szavazókörben: lesz, amelyiken egyéni jelöltre, lesz, amelyiken
nemzetiségi listára és tesz olyan, amelyiken pártiistára kell szavazni.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a Mucsi András képviselő által elmondottakat, azonban
a választási tudnivalókról majd ajegyző asszony ad tájékoztatást.
Tárnok Lászlóné jegyző: Az ilVl tagjai fel vannak készülve az önkormányzati választásokra.
Igaz, hogy nem lesz külön nemzetiségi szavazókör, azonban két névjegyzék lesz minden
szavazókörben. mert a különböző nemzetiségekhez tartozók számára lesz külön névjegyzék. A
Helyi Választási Iroda tagjai (a jegyzökönyvvezetök és SZSZB tagok) kellően fel lesznek erre
készítve. A nemzetiségekre vonatkozó szavazólapokat zöld borítékba kell majd tenni, amit le kell
zárni és úgy kell az urnába helyezni. Ezeket a szavazólapokat nem a szavazatszámláló bizottság
számolja meg, hanem behozza azokat a Helyi Választási lrodához, ahol a zöld bodtékok átadásra
kerülnek a Helyi Választási Bizottságnak, akik kibontják és megszámolják azokat. A
nemzetiségeknél egy szavazólapon jelenik meg az összes jelölt, ők ..kislistás” rendszerben
szavaznak.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés. észrevétel nem volt, illetve a törvény
alapján módositó javas’at nem nyújtbató be, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szcn’azós előtt nwgállapítoiia, hogy a szavazc’Lv;lál jelenlévő képviselők száma: lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán i’zata Kép viselő-testiiletének
291/2019. (VIII. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24. (1) bekezdése alapján Békés városban a szavazatszámláló
bizottságokba az alábbi tagokat és póttagokat választja meg:
TaEok:
1)
2)
3)
4)
5)

Lipcsei Zoltán 5630 Békés. Babilon sor 17.
Kolarovszki Ernő 5630 Békés. Hunyadi utca 18.
Jeneiné Lagzi Mária 5630 Békés, Vásárszél utca 11. II. em. 6.
Farkasné Lólé Rita 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 10/A. II. em. 14.
Pardi Lászlóné 5630 Békés, Hídvégi utca 16/l.

Pótta2ok:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Túri Andrea Magdolna 5630 Békés, Keserűsor utca 10.
Megyedné Szabó Eszter 5630 Békés, Szanasi utca 14. I. em. 7.
Molnár Mária 5630 Békés, Vásárszél utca 13. III. cm. 1.
Futaki Edina 5630 Békés. Rákóczi utca 55.
Váczi Julianna 5630 Békés, Drága utca 162.
Rabatin Balázs 5630 Békés, Szarvasi utca 16. IV. em. 22.
Czinanó József 5630 Békés. Szabadkai utca 93.
Gábor Ferencné 5630 Békés. Széchenyi tér 2. 11. em. 12.
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9) Németh Márta 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 10/A. fsz. 2.
10) D. Nagyné Kecskeméti Nóra 5630 Békés, Csokonai utca 2.
11) Molnár Norbert 5630 Békés, Vásárszél utca 4. fsz. L
12) Molnár Ildikó 5630 Békés, Hajnal utca 41.
13) Szalay István 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 7. II. em. 24.
14) Csökmei-Szuroveez Nóra 5630 Békés, Ady Endre utca 5/B. IV. em. Ii
15) Czinanó Malvina 5630 Békés, Szabadkai utca 93.
16) Dornokosné Komáromi Ildikó Judit 5630 Békés, Daru utca 2/1.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárva:

azonnal
Tárnok Lászlóné jegyző HVI vezető
Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjainak és póttagjainak megválasztása

Írásos előterjesztés csatolva a jcgyzökönyvhöz az Mötv. S2. (1) beke:dés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Tárnok Lászlóné jegyző: Ez az előterjesztés annyiban más, mint az előző volt. hogy ott pótolták
azokat a kieső tagokat, akik a tavalyi országgyűlési választások óta összeférhetetlenség, egyéb
törvényi ok miatt az önkormányzati választásokon nem vesznek részt, vagy bejelentették, hogy
nem kívánják tovább ellátni a feladatot. Szükségesnek látta, hogy a 3+2 Fő biztosítva legyen. A
Helyi Választási Bizottság mandátuma az általános önkormányzati választások előtt. a HVB
alakuló üléséig tart, ezért őket Újra kel! választani. A kiküldött anyaghoz képest annyi személyi
válLozás van, hogy dr. Csiby Miklós helyett Vida Krisztina. 5630 Békés, Kalászsor u. 20. szám
alatti lakos látná el a feladatokat, ig kérte. hogy öt válassza meg a testület póttagnak.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, nem volt, Így
szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról azzal, hogy dr. Csiby Miklós helyett Vida
Krisztina, Békés, Kalászsor u. 20. szám alatti lakost válassza meg a testület póttagként.
Szavazás dőlt megállapílú l/a. hogy a s:m’azásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyvise1ótestü1etének
295/2019. (VIII. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23. *-a alapján Békés városban a helyi választási bizottságba
az alábbi tagokat és póttagokat választja meg:
Tagok:
1) Kádasné Öreg Julianna 5630 Békés, Hajó utca 12.
2) Palatinus Pál 5630 Békés, Széchenyi tér 8. A lph. Ill. em. 26. ajtó
3) Zseák Sándomé 5630 Békés, Kikötő utca II.
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Póttaok:
1) Bondárné Pásztor Emma 5630 Békés, Mikes utca 15.
2) Vida Krisztina 5630 Békés, Kalászsor u. 20.
Határidő:
azonnal
Felelös:
Tárnok Lászlóné jegyző ElVI vezető
Napirend tárEva:

A Pannon Antenna Kit kérelméről döntés

Írásos előterjesztés csatolva ajegy;őkönyvliöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra Javasolja
a határozati javaslatot. A Pannon Antenna Kik. megkereste az önkormányzatot azzal, hogy átvenné
az önkormányzattól a mobiltávközlési tornyok bérbeadási jogát, Így egy nagyobb összeggel
megváltaná a jogot. és a későbbiekben ö adná tovább bérbe a tornyot az Antenna [tungáriának.
Ezzel az üzlettel akár 20-25 millió forint bevételhez is juthatna az önkormányzat, azonban a
továbbiakban a bérbeadási jogot a Pannon Antenna Kik. gyakorolná.
Az önkormányzat megkereste a mobiltávközlési tornyok bérlőit. mert a közeljövőben lejár a
szerződésük. és megkérdezte. hogy kívánják-e azt meghosszabbitani vagy sem. A feltett kérdésre
nem kaptak még választ, azonban küldtek egy levelet az önkormányzatnak. amiben a Pannon
Antenna Kit tevékenységét meglehetősen negatívan ítélik meg. A kit több helyen felvásárol ilyen
bérbeadási lehetőséget a kisebb, esetleg anyagi gondokkal küzdő önkormányzatoktól, hogy utána
ők adják bérbe a tornyokat.
A kérelemben leírt területeken jelenleg telefonos bázisállomás/torony üzemel, melyek
vonatkozásában Békés Város Onkormányzata 2007. november I. napjától bérleti szerződést
kötött. A bérleti szerzödés 2020. december 31. napjáig tartó határozott időre szól.
A Békés, 1051 és Békés, 4806/25 hrsz-ú területeket jelenleg bérlő Magyar Telekom Távközlési
Nyrt. tájékoztató levelében leírja, hogy az elektronikus hírközlési technológiák fejlödésével, a
lefedettség és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítását célzó fejlesztések abba az irányba
mutatnak, hogy a meglévő bázisállomások megtartása mellett egyre több bázisállomás létesítése
válik szükségessé.
Javasolta, hogy az önkormányzat ne értékesítse a kérelemben foglalt területeket.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás elő’i megállapítomi. hogy a szava:ásnáljelenlévő képviselők száma: IOJŐ
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Onkormányz,ata Kép viselő-testületének
2 96/2019. (VIII. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt. hogy nem értékesíti a Pannon
Antenna Kit (adószám: 25866065-4-42., székhely: 1068 Budapest. Benczúr utca 47.)
részére az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Békés, 1051 és Békés, 4806/25
helyrajzi szám alatti ingatlanokat.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
1$

Napirend tár2va:

Csatlakozás a Bursa Kungadca Ösztöndijpályázathoz

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.’ (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Tárnok Lászlóné jegyző: Információi szerint dél körül megjelent a pályázati kiírás, amiben nincs
változás, ugyanazok apályázati feltételek vannak, mint korábban is voltak. ezért javasolta, hogy a
képviselő-testület fogadja el az előterjesztést.
Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Örülhetnek annak, hogy a
bölcsődésektől a felnőtt korúvá vált fiatalokig tud az önkormányzat támogatást biztosítani.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, igy szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szcn’azas előzi mcgáUapííottci. ho’ ci szavazásnál /elenlévő képviselők száma: 10 tő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnán yzata Kép viselő-testületének
29 7/2019. (VIIL 29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghirdetése esetén,a korábbi évek
feltételeinek megfelelően csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Osztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.
-

-

A támogatás forrását, legfeljebb 6 millió forint összegben Békés Város Képviselő-testülete
az Onkormányzat 2020. évi költségvetésében a szociális támogatások keretén belül
biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelös:
Napirend táreva:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Településrendezési eszközök módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mön’. 52.9 (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatokat.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a I-es határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előzi megállapította, hagy ci szm’azásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.
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-

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

Békés Város Önkormányzata Kép viselóttestületének
298/2019. (VIII. 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2005. (L 11.) Korni. rendelet
szerinti beérkezett véleményeket elfogadja, azokkal egyetért.
Határidö:
azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgániiester
Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendelt el a II-es határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás eMu megáüapííotía, hogy a szcnazásnál jelenlévő képviselők szánic,: 10/ő.
-

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

Békés Város Önkonnányzata Kép viselő-testületének
299/2019. (VIII. 29.) határozata
I. Békés Város Önkormányzatának képviselő- testülete megállapítja, hogy a partnerségi
egyeztetési eljárás folyamán vélemény nem érkezett a ten’ezett módosítással
kapcsolatban
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az egyeztetési eljárást lezárja és
a mellékelt dokumentációt végső szakmai véleményezésre megküldi.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend táruva:

A Békés 6520/l hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelemről döntés

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.

) beke;dés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Barkász Sándor képviselő kiment az ülésteremből. mivel személyesen
érintett az ügyben. A képviselő sem a napirendi pont tárgyalásában. sem pedig a szavazásában
nem vesz részt.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot.
Kérdése Nánási Zsolt osztályvezetőhöz: mekkora területet (m2-t) érint a kérelem?
Nánási Zsolt osztályvezetö: A vásárlás 375 m2-t érint.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, Igy szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás elő’;; inegállapiíoua, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata KépviseIóteMü1etének
300/2019. (VIII. 29.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 13. d)
pontja alapján a 6520/1 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból megosztással keletkező 375
m2 nagyságú terület értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.
2. Békés Város Őnkormányzata Képviselő-testületének szándékában áll értékesíteni a
tulajdonát képező a 652011 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból megosztással keletkező,
375 m2 nagyságú területet a Békés Drén KR (cégjegyzékszám: 04-09-003298. székhely:
5630 Békés. Petőli S. u. 20.) részére.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete felhatalmazza polgármesterét a
telekalakítási eljárás vonatkozásában a szükséges egyeztetések lefolytatására,
jognyilatkozatok megtételére, valamint az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosítására. A telekhatár rendezési eljáráshoz szükséges díjakat Békés Város
Onkormányzata Képviselő-testülete továbbszámlázza a kérelmező felé.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva; Víziközmü gördülő fejlesztési ten’jóváhagvása 2020-2034.
Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’köm’vhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
(Bw*ás:Sc’mdor képviselő visszatér! ci: ülésterembe.A testület lét,cáma.’ 10,/ő).
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásrajavasolja
a határozati javaslatot.
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az Almldvíz Zrt. a héten tartotta a közgyűlését, ahol
elhangzott, mennyire tragikus a helyzet, hiszen az AlfZ5ldvíz lassan fizetésképtelenné válik, és a
hitelkeret kimerülése is folyamatban van. Ha még emellett ki kell fizetnie a 460 millió forintos
közműadót, akkor fizetésképtelenné válik a cég. Ez nem azt Jelenti, hogy a lakosság víz nélkül
marad, hanem azt, hogy az Alfóldvíz Zrt. gyakorlatilag tönkremegy. Az ivóvíz biztosítása állami
és önkormányzati feladat is. Az önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek helyzetét illetően
katasztrofális a helyzet. A víziközmű adóval és a vízdíjak bekorlátozásával a szolgáltatók felélték
a tartalékaikat. Békés városa is vesztese ennek a történetnek, hiszen a több mint 150 millió forint
értékü részvényük jelenleg nulla forintot ér. A történet vége várhatóan az lesz. hogy ezeket a
vállalatokat államosítani fogják. de a lakosság addig sem marad víz nélkül. A problémát a dolgozói
bérek kifizetése jelenti. ami miatt egyre több régi dolgozó hagyja ott a vállalatot.
Barkász Sándor képviselő: Véleménye szerint nem annyira tragikus ahelyzet, mivel az Alföldvíz
Zrt. olyan speciális helyzetben van, hogy regionális vizellátó rendszerrel rendelkezik. Ez azt
jelenti, hogy a fajlagos lakosokhoz képest túl nagy a vezetékhossz. Az országban ez egy sajátos,
egyedi helyzet, mert a legtöbb víziközmű szolgáltatónak nincs ekkora vezetékhossza, hanem szinte
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csak a településre korlátozódik. Az Alféldviz Zrt. vizellátó rendszere bejárja egész Békés megyét.
A víziközmű adó az országban leginkább az Alrőldviz Zrt-t sújtja. Van olyan víziközmű
szolgáltató, amelyiket egyáltalán nem sújtja az adó, mert amíg az Alfóidvíz 450 millió Forint körüli
éves vezetékhossz díj adót fizet, addig más szolgáltatók 20 millió forint adót fizetnek. Nem
szelektíven vizsgálják a gazdálkodást. Az államnak át kellene gondolnia, hogy azt a szolgáltatót,
amelyik úgy tudja megoldani az ivóvízellátást, hogy utaztatja a vizet és nem helyben készít
tisztítómüvet mert csak speciális helyeken vannak jó minőségű vizek a vezetékhossz adóval
ellehetetleniti. Vannak helyek. ahol már nem eredendően tiszta víz van, hanem a tisztított vizet
kapják. Az Alfdldvíz Zrt-nél zömében eredendően tiszta víz jön messziről. a vezetékeken
keresztül. Ez az adó eflehetetleníti a gazdáikodást. és nincs versenyegyenlőség a többi viziközmű
szolgáltatóval. Az Alföldvíz Zrt. nem azért van nehéz helyzetben, mert rosszul dolgoznak a
vezetők vagy a dolgozók, hanem az adó speciálisan az Alfőldvizet sújtja leginkább az országban.
-

-

Izsó Gábor polgármester: Ennek a helyzetnek az orvoslása érdekében a szolgáltató vezetése
rendszeres kapcsolatot tart a miniszterrel. az államtitkárral, és együtt keresik a megoldást. A
legutóbbi látogatáskor kaptak egy olyan ígéretet, amely szerint szeptemberre kidolgoznak egy
olyan koncepciót. amivel a hátrányos helyzetben lévő viziközmű szolgáltatókat kompenzálják. A
dolgozók tekintetében újabb csökkentésre került sor. Például Budapesten, ahol egy háztömbben
van 100 lakás, nincs annyi vezeték, mint Békésen 10 lakás tekintetében van. Ennek oka, hogy
Békésen hosszúak az utcák, a telkek, és a vezetékek is a települések között. Bízik abban, hogy a
szolgáltató életképes marad, és nem omlik össze teljesen.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Barkász Sándor képviselő által eimondottakból azt értette meg,
hogy országosan nem tragikus a helyzet, csak az Mföldvíz Zrt-nél van gond. Biztos abban, hogy
megtalálják a megoldást, ami lényegében egyfajta államosítást jelent majd. A közművezeték
adókból erre lesz Forrás. Nem az Alféldvíz Zrt. lesz az első cég. amelyik a közművezeték adónak.
és hasonlóan egyéb. más adóknak köszönhetően a kényszerállamosítás sorsárajut. Nem gond, mert
állami pénzből, állami adóból a szokásos, a több évszázados és világszerte ismert technikáknak
megfelelően feljavítják a monopol cégeket, majd kiadják a maszekoknak, hogy bevételük legyen
belőle. A maszekok 30-40 év után leamortizálják a céget, ami ismét visszakerül állami tulajdonba.
Ez a folyamat ismétlődik már évszázadok óta.
Rácz Attila képviselö: Jelen esetben teljesen másról van szó. Az alkotmányos közüzemi
szolgáltatások állami monopóliumba kerülnek, és nem adhatók cl soha többé. Az üzemeltetésnek
nonprofit jellegűvé kell válnia. Ez mind az áram, mind a gáz. mind a víz üzletág tekintetében így
működik majd. Korábban az áramszolgáltatási szektorban, amelyet 1994-1998 között
értékesítettek. olyan befektetők jelentek meg például Franciaország tekintetében, amelyek
helyben, saját országukban lakossági szolgáltatók voltak, ezért a magyaroknak magasabb
áramdíjat kellett fizetniük azért, hogy a francia szolgáltató a saját, hazai ügyfeleinek olcsóbban
tudja adni az áramot. Ez az alkotmányban rögzítettek szerint soha többet nem ismétlődhet meg
Magyarország esetében. Emiatt kell a közüzemi üzletágakat állami tulajdonba venni. Amíg az
alacsonyan tartott vizdíjakkal a meglévő őnkormányzati. vagy egyéb tulajdonú viziközmüvek
üzemelni tudnak. addig működnek. de utána állami tulajdonba kerül a szektor. Ha megnézik a
vasútfejlesztést. azt látják. hogy ott is kezdetben magántőke bevonásával műkődtek a vasutak. és
nagyon sok számyvonal magántulajdonban volt. Amikor kiderült, hogy így nem gazdaságos, és
csak az állam tudja gazdaságosan. egy felületként kezdve működtetni ezt a szolgáltatást. akkor
létrehozták a Magyar Allamvasutakat. Ugyanez az elképzelés a víziközmű tekintetében is, amire
megfelelő kormányzati akarat van, ami hamarosan megvalósul.

T)

Izsó Gábor polgármester: Akárhogy is lesz, Békésnek veszteséget okoz, mert vagyont veszít, de
reméli. hogy valamilyen módon visszakapják azt. A Rácz Attila képviselő által elmondott
koncepció nem rossz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így
szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás elől! inegállapílolkz, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselö-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
301/2019. (VIIL 29.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a békési ivóvizellátó rendszer és a
szennyvizelvezető és tisztító rendszer 2020 2034. évekre vonatkozó gördülő Fejlesztési
tervét a határozat I. sz. és 2. sz. melléklete alapján jóváhagyja.
-

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a mellékletekben
szereplő meghatalmazásokat, véleményező nyilatkozatokat aláírja, valamint a gördülő
fejlesztési tervben szereplő Feladatok vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának
közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolizáltatásokat
rendeljen meg, beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az
Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.
Határidő:
azonnal
Felelős:
12só Gábor polgármester
Napirend tárva:

A városüzemeltetési feladatok ellátására kötött szerzödés módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Möh’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásrajavasolja
a határozati javaslatot. Köszöntötte a testület ülésén a BKSZ Kft. ügyvezetőjét.
Tárnok Lászlóné jegyző: Az előterjesztés kiküldése után a támogatásokat vizsgáló Iroda
megküldte az állásfoglalását, amely szerint a szerződés nem ellentétes az európai uniós
versenyjoggal. Ez az állásfoglalás mindenkinek kiosztásra került. A szerződés előkészítése során
is folyamatosan tartották a kapcsolatot az irodával.
Izsó Gábor polgármester: Az elöterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, igy szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás elől! megállcipuíoücz, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormány;ata Kép viselóttestületének
302/2019. (VIII. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kit-vel kötendő, az egyes xárosüzemeltetési feladatok
ellátásáról szóló támogatási keretszerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
értelemszerűen
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárgya:

Költségvetési elöirányzat átcsoponosítások

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

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásrajavasolja
a határozati javaslatokat.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt cl a I-es határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás elől! nwgáflapí!o l/a, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lOfő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
303/2019. (VIII. 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett, személyi
jellegű kiadások K12l rovat, 011130 kormányzati funkció terhére 290.000,- Ft, a
munkaadókat terhelő járulék előiránvzat K2 rovat. 011130 kormányzati funkció terhére
50.003.- Ft átcsoportosításáról dőnt a K5l2-03 Működési célú támogatás nyújtása egyéb
civil szervezetnek elnevezésű rovat. 84031 kormányzati funkció javára 340.003,- Ft
összegben.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: Szavazást rendeli cl a II-es határozati javaslat eLfogadásáról.
Szavazás előu mnegállapílotkz. hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lOfő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület I O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Kép viselóttestületének
304/2019. (VIII. 29.) határozata

1. Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéröl szóló 412015. (11. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
családé,’t Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Malom u. 5. képviseli: Király Eszter
kuratóriumi elnök,) támogatására 34.8S9 EL
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 jogszabálysértö. vagy nem rendeltetésszerü
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
2. Békés Város Onkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rende’et) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Békés Média Alapín’ánv (székhelye: 5630 Békés, Rákóczi u. 4. képviseli: Berta Gvögv Ísn’átz)
támogatására 34.859,- Ft.
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete fe1hatamazza 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 fellUggeszt. A támogatás jogszabálysértő. vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
3. Békés Város Onkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/205. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Békési Polgárörség Közhasznú Szervezet (székhelye: 5630 Békés, Pc/ő/i u. 12. képviseli:
Gyarmati Sánc/ot) támogatására /88.000,- Ft.
Békés Város Onkormányzat 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 megküldésévei
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.
4. Békés Város Onkormányzat 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:
Szilági’i László Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 2]. képviseli: Katona Gyula)
támogatására 82. 285,- Ft.
Békés Város Onkormányzat 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 jogszabáíysértő. vagy nem rendeLtetésszerű
felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kőtelezettség terheli.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
—

—

—

—

—

—

—
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Napirend tárya:

Interpellációs válaszok, interpellációk bejelentések

TárRv:Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz
Izsó Gábor polgármester: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: elfogadja-e az interpellációjára
adott választ?
Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Tár2v:

Barkász Sándor képviselő interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Barkász Sándor képviselőhőz: elfogadja-e az interpellációjára
adott választ?
Barkász Sándor képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Izsó Gábor polgármester: Kérte a képviselőket, mondják cl interpellációjukat vagy tegyék meg
bej elentéseiket.
Mucsi András képviselő: Két dologban kéri a polgármesteri hivatal segítségét. A Kossuth ti. 10.
szám alatti ingatlannak Új közös képviselője van. aki jelezte felé. hogy az ingatlan elött
megsüllvedt ajárdatest. és a külső burkolat megsérült. megrepedt. Ennek helyreállítására valami
megoldást kért.
A másik probléma a Gagarin és Szikszai utca sarkát érinti, ahol nem folyik le a víz, így 2-3 ingatlan
udvarát rendszeresen elönti a víz. Ez a mostani nagy felhőszakadások idején derült ki. A BKSZ
Kit munkatársai készítettek egy viznyelőt. de nem tudja benyelni a sok vizet. A tulajdonos
megkereste, megnézte a területet és sajnos, ha nem lesz valamilyen megoldás, felázik a terület és
tönkre megy az ingatlan. A tulajdonos által készített fényképek nála megtekinthetők. Kérte az
érintetteket, menjenek ki a helyszínre, nézzék meg az ingathnt és valamilyen megoldást találjanak
a problémára.
Izsó Gábor polgármester: További interpelláció, bejelentés nem volt, Így a képviselő-testület
nyilvános ülését 16 óra IS perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt el. amelyről
külön jegyzökőnv készült. Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a
jogszabá’y lehetőséget biztosít.

K.m.f.

Iz,%ó Gábor
pdtgármester
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