JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormánt’zat Képviselő-testületének 2019. szeptember 25. napján
megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés. Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

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

Ne,,, jelentette be távolmaradását: Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő.
Tan ácsko;ási joggal vett részt:
Kálmán Tibor alpolgármester
Támok Lászlóné jegyző
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Tanai Judit Jogász
Váczi Julianna ügyvezető
Erdélyi Irnola igazgató
Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató
Béres Istvánné igazgató
Marton József igazgató-helyettes
Az ülés kezdésének időpontja:

15.34 h

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította. hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert 11 főből 10 főjelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta. Koppné dr. Hajdú
Anikó képviselő nem jelentette be távolmaradását.
A napirend elfogadása ás az ülés megkezdése előtt köszönetet mondott a Képviselő-testület
bizottsúgainak munkájában részt vett külsős bizottsági tagoknak az elmúlt 5 évben végzett
munkájukért. A megjelentek részére emléklap ás ajándék került átadásra.
Túrzv:Napirend módositása
Izsó Gábor polgámiester: Az SZMSZ 12. és 13. *-a szerint a napirend felvételéről, napirendről
történő levételről. a napirendek sorrendjéröl a képviselő-testület vita nélkül. egyszerű
szótöbbséggel dönt.
Javasolta, hogy a képviselő-testület Z!4. jelzéssel vegye fel napirendjére és a zárt ülésen tárgyalja
meg a ..Lakáscsere kérelem elbírálása tárgyú előterjesztést. A javaslatot szavazásra bocsátotta.
Szavazás előtt megállapította. hogy a s:avazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 Jó.
-

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

Békés Város Önkonnányzata Képviselő-testületének
333/2019. (IX. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Z/4. jelzéssel felveszi napirendjére és a
zárt ülésen megtárgyalja a .Lakáscsere kérelem elbírálása” tárgyú előterjesztést.
Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület az NyIl 2. jelzésű, ..Dőntés a Békés,
Szarvasi u. 2. sz. alatti üzlethelyiség értékesitéséröl” tárgyú előterjesztést vegye le napirendről. A
javaslatot szavazásra bocsátotta.
Szavazás elől! inegállapítona,
-

J7O Ci

szOl’CCÚsncU /eknlévő képviselők száma: JOJ7L

Megállapította. hogy a képviselő-testület S igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületé,,ek
334/2019. (IX. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ny!12. jelzésű, a ‚.Döntés a Békés,
Szarvasi ‘i. 2. sz. alatti üzletheliség értékesitéséről” tárgyi elöterjesztést leveszi
napirendjéről.

Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogy a képviselő-testület Ny/l 3. jelzésű, a .‚Döntés a Békés,
Kossuth u. 32. sz. alatti üzlethelyiség értékesítéséről” tárgyú előterjesztést vegye le napirendről.
A javaslatot szavazásra bocsátotta.
Szavazás előtt megállapította. hagy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület S igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
335/2019. «X. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ny/13. jelzésű. a ‚.Döntés a Békés,
Kossuth u. 32. sz. alatti üzlethelyiség értékesítéséröl” tárgyú előterjesztést leveszi
napirendről.

Tárv:Xapirend elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat az
elfogadott módosítással együtt.
Szavazás előtt ;negállapiwua. hogy
-

ci

szavazc’Lvnál jelenlévő képviselők s:áma: lOfő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
336/2019. (IX. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 25. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az elfogadott módositásokkal együtt az alábbiak szerint fogadta cl:
-

-

NAPIRENDI PONTOK:
Nyilvános ülés:
1. Tájékoztató a Képviselö-iestület 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
Előter/esztő: Izsó Gábor polgármester
6. Tájékoztató a Békés Városban müködő óvodák. valamint általános és középiskolák
2018/20 19. tanévben végzett munkájáról és a 20 19/20. tanév elinditásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
7. Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: (zsó Gábor polgármester
8. A településkép védelméről szóló 43/20 17. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10.

Új

szakrendelés engedélyezése a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyiuirdőnél
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

11. Településrendezési eszközök módositása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Döntés telekhatár rendezésre vonatkozó kérelemröl
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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13. Döntés a Békés, Bodoky u. 38. szám alatti (1819/21 hrsz.) ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
15. Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Zárt ülés:

1. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Lakáscélú kamatmentes kölcsön iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
3. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Lakáscsere kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Ráez Attila képviselő: Magyarázattal tartoznak azzal kapcsolatban. hogy miért szavaztak
nemmel, illetve tartózkodással a napirendi pontok levétele tekintetében. Két ingatlan eladásáról
lett volna szó, amelyeket a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyaltak. A bizottság ülésén elmondta,
aggályosnak tartja, hogy a testület még az utolsó ülésén két ingatlan értékesítéséről döntsön. Orül
annak, hogy a város vezetése úgy döntött, hogy az utolsó ülésén nem a vagyon feléléséről szavaz,
hanem inkább leveszi napirendről a két ingatlan értékesítését.
Izsó Gábor polgármester: Nem kíván vitát generálni a témában, de nem a vagyon feléléséről lett
volna szó az ingatlanok értékesítése kapcsán. hanem az egy újabb pályázat önerejét biztosította
volna, ami az önkormányzat vagyonának megduplázódását vagy megtdplázódását segíthette volna
elő. Az ingatlanok értékesítéséről az újonnan felálló képviselő-testület is dönthet majd. Szó sincs
vagyonfelélésről.

Mucsi András képviselő: Véleménye szerint jó azaz elv, amely szerint az ingatlanértékesítésből
befolyt összeget pályázatokba fektetik. Jelezte. hogy nagy igény van a városban bérlakások
építésére. Az új testületnek meg kellene fontolnia azt, hogyha rossz állapotú ingatlanokat éttékesít,
amelyeknek a felújítása többe kerül, mint amennyi a bérbeadásból befolyó összeg, akkor
érdemesebb lenne lakáscélú ingatlanokat vásárolni. Szakember elhelyezésére szolgáló lakásokat
kellene kialakítani, így segítve a helyi vállalkozásokat, illetve intézményeket.
A Pénzügyi Bizottság ülésén szó volt arról. hogy vannak lakók, akik az utcájukba fekvőrendőr
(útburkolaú küszöb) elhelyezését kérik. A választókerületéből megkeresték egy olyan utcából.
ahol már régóta aszfaltozott Út van és megnőtt a forgalom, az utcát terelő vagy menekülő útnak
használják többen, amikor látják, hogy a főúton a rendőrök igazoltatnak vagy mérnek. Amikor
megkereste az egyik lakó azzal, hogy útburkolati küszöböt szeretne elhelyeztetni az utcájukban,
akkor ezzel kapcsolatban kikérte a többi lakó véleményét is. A bizottsági előterjesztésben benne
volt, hogy kik kérik az útburkolati küszöböt. Amennyiben felmerül a Pénzügyi Bizottság ülésén
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átruházott hatáskörben ennek a kérdésnek a kivizsgálása, akkor kérdezzenek meg (levélben)
minden egyes ingatlantulajdonost, akik az érintett utcában laknak. Az, hogy egy megkeresést
aláímak 20-an. az nem fedi le a teljes utcát, mert lehet, hogy az utcában 60 ingatlantulajdonos él.
A tegnapi napon beszélt néhány lakóval. akik elmondták, hogy nem örülnének, ha az utcájukban
útburkolati küszöb kerülne elhelyezésre, de olyan is volt, aki azt mondta, hogy szükség lemw rá.
Az érintett lakosok mindegyikét meg kell kérdezni az adott utcában az ilyen témákban a döntés
előtt.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a Mucsi András képviselő által elmondottakat. de azt
inkább a bejelentéseknél Vagy az interpellációk között kellett volna elmondania.
Barkász Sándor képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén hasonlóan döntött, mint Rácz Attila
képvisel6. Számára az volt az aggályos az énékesitések kapcsán akár heyes az értékesítés, akár
nem hogy a választási kampányban a vetélkedő pártok ezt a döntést kihasználnák. Véleménye
szerint, ha a szóban forgó két ingatlant az önkormányzat egyáltalán nem használja, illetve nincs
belőle jelentős bevétele, akkor a következő testület is értékesíteni tudja, ha nem lehet megfelelő
összegért bérbe adni. Rácz Attila képviselőt megkérdezte a két ingatlan értékesítése kapcsán, hogy
beleköt-e majd a kampány során ebbe a döntésbe vagy sem. és a képviselő azt mondta, hogy igen.
támadni fogja ezt a döntést. Az egyik ingatlan már vagy 15 éve romokban áll. ezért azt célszerű
lenne eladni. A másik ingatlant megfelelő ár mellett érdemes értékesíteni, mert az önkormányzat
úgy sem használja azt.
-

-‚

Izsó Gábor polgármester: A volt Patyolat épülete esetében kb. félévente újították meg a bérleti
szerzödést. mert igazán semmire sem használható, mivel nincsjó parkolási lehetőség a területen.
Elképzelhető, hogy a vevő a vételi szándékát a következő ciklusban is fenntartja majd. és akkor az
új testület dönt az ügyben.
Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Mucsi András képviselő azon törekvése, amely szerint egy adott
utcát érintő döntés előtt minden érintett lakástulajdonost meg kell kérdezni az egyirányúsításról,
nagyon szépen hangzik, ésjó a törekvés a teUes egyhangúságra. de ezt csak akkorköveteljék meg,
ha a képviselő-testület saját magától is megköveteli az egyhangú döntéseket.
Izsó Gábor polgármester úgy nyilatkozott, hogy az ingatlan értékesítésből befolyó 20-30 millió
forint a város vagyonát duplázná vagy tdplázná meg. Véleménye szerint ennyire rosszul nem áll
az önkormányzat, hogy ez az értékesítés megtdplázza a város vagyonát.
Izsó Gábor polgármester: Nem áll rosszul a város, a vagyoni helyzete stabil, jó, amit a Pénzűgyi
Osztály vezetője is alátámaszthat. Arról szólt a dolog. hogy jelentkezett egy Vevő egy összedőlés
előtt álló ingatlanra. és volt egy másik vevő egy évek óta kihasználatlan ingatlanra vonatkozóan.
Ezeket levették napirendről. ezért a vitát lezárja. A következő testület majd dönt a kérdésben.
Niucsi András képviselő: Nem azt mondta, hogy teljes egyhangúságot kell elvárni a lakosságtól
egy adott utcát érintő döntés előtt. hanem azt. hogy ha van egy utca, ahol 60 ingatlantulajdonos
közül I 0-en írnak levelet az önkormányzatnak, hogy egyirányú utcát szeretnének (nem is
egyirányú utcáról volt szó, hanem fekvőrendőr elhelyezéséről), de a többi lakástulajdonost (a
másik 50 lakót) nem kérdezték meg. akkor addig az önkormányzat ne hozzon döntést, amíg az
összes lakástulajdonos véleményét nem ismeri meg. Az összes ingatlantulajdonosnak írni kell egy
levelet, amelyben tájékoztatják a megkeresésről, és kérik a lakosokat, hivatalosan jelezzenek
vissza, hogy a kérést támogatják vagy sem. Akár egy egyirányúsítás is jelentős érdeksérelmet
okozhat bizonyos ingatlantulajdonosoknak. azonban nem egyirányúsításról beszélt. Folyamatosan
5

jelennek meg az igények az útaszfaltozással (pormentesített úttest) kapcsolatban. Ha ez elkészült,
akkor már 2 nap múlva már fekvőrendör elhelyezésére jelentik be az igényüket, mert az autók
nagyon gyorsan mennek. A 30 km/h Óra sebességkorlátozó tábla nem biztos, hogy a legjobb
megoldás. mert nehezen betartható, azonban az útburkolati küszőb megfogja az autósokat, de a
kihelyezése előtt meg kell kérdezni minden lakástulajdonost az utcában.
Rácz Attila képviselő: Mucsi András képviselő által elmondottakkal kapcsolatban az a
véleménye, hogy Fontos lenne, hogy az utca egyformán vélekedjen a forgalomkorlátozásról,
azonban abban is egyformán kellene vélekedniük, hogy a lakosság kijelölhesse, melyik ingatlan
elé kerüljön a fekvőrendőr. és akinek az ingatlan elé kerülne. az vállalja-e annak minden
következményét vagy sem. Hiszen tudják azt, hogy egy-egy Fekvőrendör kihelyezése után a
kővetkező lépés, hogy az inatlan tulajdonosa rendszeresen állagromlás miatt keresi meg az
önkormányzatot. Tud olyan békési lakosról is, akinek az ingatlana előtt, a közúton egy repedés
van és folyamatosan az önkormányzatot és a közútkezelöt hibáztatja azért, mert a háza reped a
dübbenő autók folyamatos rezgése, rezonanciája miatt, ami akár roncsoló hatású is lehet egy
ingatlanra nézve. Nagyon összetett ez a kérdés. Lehet, hogy az utca végén lakók fekvőrendört
szeretnének kihelyeztetni, de az utca elején lakók
ahol kihelyezhető lenne ez a
forgalomcsökkentö megoldás tiltakoznak ellene. Megoldás lehetne a szélesebb aszfalt is az
egirányúsitás ellenében. El kell fogadni. hogy kampány idején hitelből nem telik mindenre.
Biztos lesz olyan testület is, amelyik majd pályázati forrást tud erre a célra felhasználni, és
normális méretű utakat tud építeni.
-

-

Izsó Gábor polgármester: Valóban, ha kormánypárti lesz a testület, akkor nagyobb esélye lesz
arra. amiről Rácz Attila képviselő beszélt.
Napirend tára:

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

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52.9 (1) bekezdésf) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. és megállapította, hogy azzal kapcsolatban
kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.

Szavazás elő/i nwgáUapiioua, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
337/2019. (IX. 25.) határo;ata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekrőF’ tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelös:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
azonnal
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Napirend tárava:

Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Möht 52. (1) bekezdés» pontja

alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem
volt. igy szavazást rendelt cl a tájékoztató elfogadásáról.
S:avazc,.v elő/i megáUnpuioticz. hogr a s:czvccás;záÍ jelenlévő képviselők száma: lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
338/2019. (IX. 25.) határozata

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

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzükönyvhöz az Mörv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem
volt, Így szavazást rendelt cl az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazás dőlt megállapíloua. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lOJŐ
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33 9/2019. «X. 25.) határozata

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

Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos előterjesztés csatolva ü jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. (1,) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt. így szavazást rendelt el az előterjesztés elfogadásáról.
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Szavazás elót megállapította,
-

hogy a

szavazásnál jelenlévő’ képviselők száma: 10fö

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületé,,ek
340/2019. r’IX. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
azonnal

Napirend tárEva:

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

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

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem
volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás c/őt! megállapította. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
341/2019. (IX. 25.) határozata

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

Izsó Gábor polgármester
azonnal

Napirend tárva: Tájékoztató a Békés Városban működő óvodák. valamint általános és
középiskolák 2018/2019. tanévben végzett munkájáról és a 2019/2020. tanév
elinditásáról
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz Mötv. 524 (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent
intézményvezetőket. Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Deákné Domonkos Julianna képviselö, bizottsági elnök: Közel 340 oldalnyi anyagot tekintett át
a bizottság, amely tartalmazza a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde, valamennyi általános iskola
és középiskola elmúlt esztendőben végzett munkájáról és a következő tanév előkészítéséről szóló
beszámolót. Evről évre tapasztalják, hogy nagyon pontos, lelkiismeretes. alapos és részletes
beszámolókat készítenek el az intézmények. A dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola és Alapfokú
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Művészeti Iskola beszámolójának értékes része a tankerületi igazgató asszony által készített
előszó. A Gyulai Tankerületi Központban a dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola megtalálta a helyét. A gyulai tankerülethez tartozik még a dr. Illyés Sándor
Ovoda, Általános Iskola, Szakiskola. Készségfejlesztő Iskola. Kollégium, Egységes
Gyógypedagógiai Intézmény is. Mind a két intézmény kiváló szakmai együttműködésben
tevékenykedik. A 27 köznevelési intézményben 86 feladatellátási helyen több mint 10 ezer
gyermek tanul és 1000 pedagógus tanít a gyulai tankerületben. Büszkék arra, hogy a gyulai
tankerülethez tartoznak, mert mindenféle szakmai segítséget megkapnak. Kiváló
együtimüködésben dolgoznak a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde szakmai közösségével. amit
meg is köszönt Béres Istvánné igazgatónak. Valamennyi békési intézmény vezetőjének gratulált a
munkájához.
Megköszönte Békés Város Képviselő-testületének, kiemelve Izsó Gábor polgármestert, aki az
intézményük Intézményi Tanácsának elnöke is. valamint az alpolgárniestereknek a szakmai
segítséget, amelyet az elmúlt évek során kaptak. Megköszönte valamennyi képviselőtársának.
hogy adott esetben az intézmény mellett álltak és támogatták őket.

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a Deákné Domonkos Julianna képviselő által
elmondottakat. Kérte Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgatót, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Teleki-Szávai Krisztina tankcrületi igazgató: Örül annak, hogy lehetőséget kaptak arra. hogy
elkészítsék a beszámolójukat, amellyel megmutathatták azokat az értékeiket, amelyeket az elmúlt
tanévben értek el. Megköszönte a testületnek. a hivatal munkatársainak, jegyző asszonynak. az
alpolgármestereknek. illetve a polgármesternek az odafigyelést, az együttgondolkodást és a
támogatást. Megköszönte, hogy mindig aktív részesei voltak az iskolák, intézmények életének. Ez
az aktív részvétel az anyagi támogatáson túl a munkájukhoz a mindennapjaikban megadta azt az
erőt, ami a tblytatáshoz szükséges. Izsó Gábor polgármesterrel a negyedik tanévet kezdik együtt.
Megköszönte, hogy négy tanévvel ezelőtt ismeretlenül is bizalommal volt felé és munkatársai felé.
bízott nemes szándékaikban, amivel a feladatot vállalták. Megköszönte a bizalmat, a támogatást,
ami nem fogyott el, hanem erősödött. Hálás a sorsnak azért, hogy az elmúlt 4 esztendőben Izsó
Gábor polgármester személyében egy kiváló emberrel. egy nagyszerű településvezetővel
dolgozhatott együtt a magyar gyermekekért. a békési gyermekekért és O köznevelésért.
Véleménye szerint egy vezetö akár egy település vezetője. akár egy munkahely vezetöje. vagy
egy civil közösség vezetője mindig hatással van á közössétzre, és értékeit átadja annak. Ugy
gondolja, hogy a közösség is mindig úgy szerveződik. hogy ezen az értékeket közösen vallják,
hiszik és tesznek is érte. Bízik abban. hogy az elkövetkező években is hasonlóan erős szövetségben
tudnak együtt dolgozni.
-

-

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a tankerületi igazgató asszony által elmondottakat. A
város és az állami iskola is sokat köszönhet az Új intézményrendszernek. A tankerületnek, az
iskolának és egy polgármesternek is az a célja, hogy a gyerekek a legjobb oktatásban
részesüljenek. Megköszönte a hozzá intézett szép szavakat is.
Barkász Sándor képviselö: Négy tia nevelkedett Békésen a Hepp Ferenc iskolában. Akkor is
divat volt. hogy módosabb szülők, vállalkozók áthordták a gyerekeiket Békéscsabára iskolába.
Minden szülő, tévénéző megnyugtatására elmondja, hogy az ő gyerekei Békésrejártak iskolába és
mégis felvették őket egy jó középiskolába. A hármas ikrei az Andrássy Gimnázium reálszakán
tanulnak. Nem szükséges Békéscsabára elvinni a kisgyerekeket, mert Békésen nagyon jó
pedagógusok vannak.

9

Izsó Gábor polgármester: Az óvoda az egyetlen olyan oktatási intézmény, amely valamilyen
módon az önkormányzat irányítása alatt maradt. Az önkormányzat jó kapcsolatot alakított ki az
Igazgató asszonnyal és a tagóvodákkal is. Az óvónők Igyekeznek folyamatosan a külső-belső
feltételeket javítani, továbbképzéseken vesznek részt, illetve megyei, országos versenyeken
különböző bemutatókat tartanak. A 3-6 éves korban a legfogékonyabbak a gyerekek, ebben a
korban alakulnak ki jelentős mértékben a szokásaik is, még ha a tudásuk nem is ebben az
időszakban gyarapszik a leginkább. Az óvodák. bölcsődék folyamatos továbbképzésekkel.
előadásokkal bizonyítják, hogy Fontosnak tartják a gyerekeket, és igyekeznek a rájuk bízottakat a
legjobb irányba terelgetni. Ez a gyakorlatban is meglátszik. A város elégedett az óvodák
működésével, munkájával. A társadalmi, a közösségi munkában folyamatosan részt vesznek, lehet
rájuk számítani. A szülőkre Is az óvodáskorú gyerekek esetében lehet a leginkább hatást
gyakorolni.
A 13 éves po]gámwstersége idején az óvodákat, általános- és középiskolákat sikerült kívül-belül
felújítani. Most épül a Korona úti óvodában euv tomaterem, másik két óvoda esetében pedig
megkezdődött a hőszigetelés. Valamennyi önkormányzati tulajdonú épületben történt felújítás az
elmúlt időszakban.
Gratulált a Gál Ferenc iskolának Is a városban végzett munkájáért. Evekkel ezelőtt Barkász Sándor
képviselővel küzdöttek azért. hogy a mezőgazdasági oktatás megmaradjon Békésen. Ugy látja.
azzal, hogy az egyház átvette az intézményt és a megfelelő menedzsment került élére, az egyik
motorja lett a városnak. Társadalmi munkában is sokat vállal az intézmény. Az a gyerekanyag.
amivel dolgozik a Gál Ferenc főiskola békési tagozata nem kifejezetten az elméleti tudását akarja
gyarapítani, hanem gyakorlati szakmákat szeretne elsajátítani.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
Szavazás elő/i megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szánw: ]Qő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkornián ata Kép viselő-testületének
342/20 19. «X. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Békés
Városban működö óvodák. valamint általános és középiskolák 208i20l9. tanévben
végzett munkájáról és a 2019/2020. tanév elindításáróV’ című előterjesztést, és a
tájékoztatókat az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárya: Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Bevezetésre kerül a .Kiváló Szociális MunkáérV elnevezésü kitüntetés.
Minden évben a szociális munka napja alkalmából szeretnének egy személyt kitüntetésben
részesíteni. Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális
Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadását Javasolja a képviselő-testületnek.
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Rácz Attila képviselő: Az előterjesztésben az szerepel. hogy a javaslattételt minden év október
15. napjáig kell eljuttatni az önkormányzathoz, ás a díj átadására az októberi testületi ülésen kerül
sor. Kérdése: ez a mostani őszi időszakban kerül elöször kiosztásra? Ki tesz javaslatot a kitüntetett
személyre? Hiszen az új testület még nem alakul meg, igy javaslatot sem tud tenni.
Tárnok Lászlóné jegyző: Az a szándék, hogy az idei évben is átadásra kerüljön a szociális
kitüntetés. November 12-én van a szociális munkanapja, ás azt szeretnék, ha már az Újonnan
megválasztott polgármester adná át a kitüntetést. Erre tekintettel szerepel az anyagban az, hogy
október 15-éig várják a javaslatokat a kitüntetett személyre vonatkozóan. A jövő hét elején
megjelenik a rendelet a Városházi Krónika c. lapban, illetve Békés város honlapján is megjelenik
a felhívás. Az október havi ülést jelölték meg a kitüntetés átadására. Véleménye szerint az alakuló
ülést még októberben meg lehet tartani, mivel október 13-án lesz a választás, 3 napon belül jogerős
az eredmény, és ha nincs kifogás, akkor IS napon belül alakuló ülést kell tartani, amire legkésőbb
október 31-ig sor kerülhet. Nincs akadálya annak. hogy a kitüntetésről az alakuló ülésen döntsön
a képviselő-testület. A rendelet tartalmazza, hogy kik tehetnek javaslatot. A jelenlegi képviselök
mandátuma október 13-án szünik meg. Így ajelenlegi képviselők tehetnek javaslatot arra. hogy ki
kapja a kitüntetést.

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Ha a javaslattétel benyújtásának határideje október 20-dika
lenne, akkor már az újonnan megalakuló képviselő-testü’et tagjai is javaslatot tehetnének a
kitüntetett személyre.
Niucsi András képviselő: Az előterjesztés arról szól, hogy a képviselők, a nemzetiségi
önkormányzatok, szociális bizottság, valamint a városban működő szociális ellátás területén
tevékenykedő intézmények, közösségek, civil szervezetek tehetnek javaslatot. Nyilvánvaló, hogy
politikusok is tehetnek javaslatot, de elsösorban szakmai kitüntetésről van szó. Vannak a városban
szociális intézmények. szociális területen tevékenykedő egyesületek. így az lenne az elegáns. ha
elsösorban nem a politikusok használnák Fel ezt a díjat jutalmazásra vagy bármi másra. Meg
kellene engedni a civil ás szociális szférának azt, hogy javaslatot tegyenek, hiszen ők látják
leginkább, hogy ki milyen munkát végez. A szociális területen dolgozók bérrendezése még mindig
nem történt meg, ezért minden tisztelete azoké, akik ajelenlegi bérviszonyok mentén is kitartanak
a szociális szféra mellett. Minden évben tavasszal. amikor megkapják az intézményi beszámolót
és a gyermekvédelem értékelését, láthatják, milyen komoly munkát végeznek Békés területén a
szociális szakemberek. Elfogadja a rendelet-tervezetet a jelenlegi szövegezéssel. de az Lenne az
elegáns, ha a javaslattétel jogát átengednék a szociális intézményeknek, egyesületeknek.
Izsó Gábor polgármester: A holnapi nap folyamán minden érintettnek kiküldenek egy körlevelet.
Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Fia Mucsi András képviselő szerint nem elegáns, hogy a
képviselök ajavaslatot tevök között szerepeljenek. akkor azt a részt töröljék a rendelet-tervezetből.
Mucsi András képviselő: Azt mondta az előző hozzászólásában, hogy a rendelet-tervezetet a
jelenlegi szövegezéssel elfogadja és támogatja. de azt tartaná korrektnek. ha a szociális szféra
szereplőit kémék meg arra. hogy tegyenek javaslatot a kitüntetett személyre vonatkozóan, mivel
ők ismerik leginkább azokat, akik szociális területen dolgoznak.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a rendelet-tervezetről.
Szavazás e/úti ‘negúllapímtia. ho

ci

s:avccá.vnál jelenlévő képviselők .cá,na: JOfő
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
18/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló
23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. (2)
*
bekezdés b) pontjában biztosított vélernényezési jogkörében eljáró képvisető-testületi bizottságok
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békés Város jelképeiről és a helyi
elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete az alábbi VI/A.
Fejezettel egészül ki:
VI/A. Fejezet
„Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés
27/A. (1) Kiváló Szociális Mimkáért’ kitüntetés adomanvozharó annak a nemélvnek, aki a
szociális ellátásban ci rc’Lvzornlók segitésében. ci Békésen élű nehéz sorsú emberekért folytatott
kimagasló tevékenységével ci szűkebb és tágabb ko nye:eÍéhen kiérdemelte ci megbecsülés!.
(2) A kitüntetéssel Kiváló Szociális Munkáért fdirattal ellátott elismerő oklevél és péir/utalom
Jár anzelvnek összege a mindenkori köztisztviselői illetniémalcip négzerese.
(3) Eveme legfeljebb egy kitüntetés adonzánvozható, melyet a S:ociális Munka Napja alkalmából
rendezett ünnepségeiz kell átadni.
(4) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
a) Békés Város önkormányzati képviselői,
b) a nemzetiségi önkormányzatok,
c ci Képviselő testület szociális ügyekkel jöglalkozó bizottsága.
ci városban működő szociális ellátás területén tevékem’keclő intézmények, valamint cizok
közösségei,
e,) a civil szen’e:etek.
(5) A javaslattételi felhívás Békés Város honlapján jelenik meg. A javaslatot október 15-ig kell
megküldeni a polgármesteri hivatalhoz.
(6) A javaslatok értékelését ci Képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága végzi.
(7) A kitüntetés odaítéléséről ci Kép vtvelő—testüler dönt az október havi üléséiz.
27/B. (1) í’Lvsza kell vonni. igy elveszti ci kitüntetést és ci kitünteiéshez fűződő jogokat az, akit ci
Bíróság a közügyektől jogerősen eltiltott.
(2) Közkegyelem vagy egyéni kegyelem a kitüntetést és ci kitüntetéshez fűződő jogokat kifjezett
rendelkezés hiányában nem adja vissza.
(3) Haa kitüntetett ci kitüntetésre egyéb okbol érdenitelenné válik. ci Képviselő—testület a kitüntetést
hcitározatávcd visszavonjci. A i’isszcmvonc’vt és cinncik okát cm kitümetésről vezetett nyilvántartásba
fel kell vezetni,
2. * E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba ás a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
„

B ék é s. 2019. szeptember.
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Izsó Gábor
polgármester

Támok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. szeptember hó 26. napjóti
Tárnok Lászlóné
jevző
Napirend tár2ya:

A településkép védelméről szóló 43/2017. (XII. 29.) önkormányzati
rendelet módosítása

Írásos előterjesuás csatolva ajegyzó’köiwvhöz

(SZ

Mőh’. 52., (1) bekezdésJ pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A rendeletben átvezetésre kerültek a jogszabályi pontosítások. Az
előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a rendelet-tervezetröl.

Szcn’azás előtt megállapította. ho
-

ci

szcn’azásnál jelenlévő képviselők szcima: 10/ő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló
43/20 17. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXI V. törvény 12. * (2) bekezdésében. az épített környezet alakításáról és védelmérőL szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 57. * (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép
védelméről szóló 2016. évi DCXIV. törvény 2.
(2) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. * (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
* (1)
bekezdésének I. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfej lesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökröl.
valamint egyes településrendezési sajátos szóló 3 14/2012. (Xl.8.) Korm.rendelet 43/A.
* (6)
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében az állami föépítészi hatáskörében
eljáró Békés Megyei Kormányhivatal, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a Nemzeti
Média- és Hírközlési [latóság. a kulturális örökség védelméért felelős miniszter. továbbá a
25/2017. (1X.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban
nevesített Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.
Hatályát veszti a Békés Város Onkormányzata Képviselö-testületének a településkép
védelméről szóló 43/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet,) 1.
*-a.
2.

* Hatályát veszti

a Rendelet 3.

i) pontja.
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3.

Hatályát veszti a Rendelet 4.

(3) és (4) bekezdése.

4.

Hatályát veszti a Rendelet 5.

(1) bekezdése.

5.

A Rendelet 8. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A homloicatok kialakítása során, a rendezett településkép érdekében, a nvUászcí rák
méret- és osztasrendszere nem térhet cl a településképet meghatározó épületek nvílászáró
méret és os’távrendrerétől

6.

A Rendelet 8. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) Utolagos hőstigetelés kivitelezése során a hagyomámos békési
homlokzatdíszítésektől nem lehet eltérni.

7.

A Rendelet 9. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A tető síkjábai fkvő tetőabk,k, Jbnesatorna síkban megjelenő Jén vgvűjtó eleme
bármelyik épület esetében elhelyezhető.

8.

A Rendelet 9. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A tetőablak elhelyezése iieti térhet cl ci homlokzati nyílástengelyektől.

9.

Hatályát veszti a Rendelet 10.

*

(1) bekezdése.

10.

A Rendelet 10. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3 Az épületeket magastetá’vel kell ellátni, ci tetőgerine iránya a két szomszédos épület
vakunelvikének tetőgerine irányátál nem térhet cL

11.

A Rendelet II. * (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(6) A homlokzatok színezése izei;; térhet cl ci: egységes színezéstől ésröhlszinektől eltérő
színezés nem alkalmazható.

12.

A Rendelet 12. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az eredeti téglaarchitekt árát ci homlokzat hőszigeteléssel megszüntetni nem szabad.

13.

*A

Rendelet 12. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A homlokzat hőszigetelése esetén ci lábazatot is hőszigetelve
kialakításá tél eltérni nem szabad.”
—

—

pozitív lábazat

14.

A Rendelet 16. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(J) Az épületeket magastetővel kell ellátni, ci tető,’erine iránya ci két szomszédos épület
vakuneivikének tetőgerine irányától nem térhet cl.

15.

A Rendelet 17. * (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A homlokzatok színezése nem térhet cl ci: egységes szmezéstol ésfbldszínektől eltérő
színezés nem alkalmazható.

16.

A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Magastető kialakításától eltérni nem lehet.
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17.

A Rendelet 18. (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
b) zárísorú ikres beépítést ‚izód szerint elhelyezett Új épület vagy nzeílévő épület
bővítése esetén
ci: épület/ő tetőgerineének kialakítása csak az utcával párlzuzcunosan megengedhető

18.

Hatályát veszti a Rendelet 20. *-a.

19.

Hatályát veszti a Rendelet 22.

20.

Hatályát veszti a Rendelet 23.

21.

A Rendelet 27. * (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
‘3) A sajátos épít mények és műtárgyak elhelyezésére eLsősorban alkalmas területek ci
területi jellegű védelem alatt álló területeken kívül eső területek,
a településképi szempontból nze’hcztározó területeken kívül eső területek,
a parkok területén kívül eső területek

(1) és (13) bekezdése.

*

(1) és (13) bekezdése.

-

—

-

22.

Hatályát veszti a Rendelet 29.

23.

A Rendelet 45. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a) ci: e rendeletben meghatározott építésügvi hatósági engedélyhez nem kötött, egyszerű
bejelentéshez kötött és egyszen7 bejelentésliez nem kötött építési tevékeiwségnek sem
minősülő építési tevékenységek vagy azzal össze/ggő építészeti—műszaki
tendokumentációk készítése,

24.

A Rendelet 48. * b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
b) ci: építmények hondoL-atára. tetőfelületére, űz építési telek előkerti kerítésére.
kerítéskapujára vagy tám/Wára rögzített, űz építési telek előkertjéhen álló cégjelzés.
hirdető berendezés elhelyezése.

*

(5) bekezdés b) pontja.

25.

A Rendelet 48. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
c) közterükten vagy közhasználatra nyitva álló magánterületen hirdető berendezés
elhelyezése
esetén.

26.

Hatályát veszti a Rendelet 49.

27.

28.

*

-

és

(4), (5) és (6) bekezdése.

A Rendelet 51. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2,) Az e rendeletben meghatározott településkép-védelmi bírság megállapításával és
végrehajtásával kapcsolatos hatósági ügyekben a hatáskört Békés város Onkornzánvzata
Képviselő-testülete ci polgárniesterre ruházza át.
A Rendelet 51. * (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A településkép-védelmi bírság megállapítása szempontjából a településképi
követelmények megszegése vagy végre nem hajtása tekintetében e magatartás elkövetője
a) a bejelentési dokumentációhan és ci települévképi bejelentés tuclomásztl vételéről szóló
határozcztban/bglaltczktól eltérően, valamint a polgármester tiltása ellenére végzett
tevékenység esetén a településképi hejelentéseiz Bejelentőként nzegnevezett személy.
b,) a tekpülésképi bejelentés nélkül végzett tevékenység esetén az építtető.
c) a tclcpülésképi kötelezésben jbglaltak végre ?ze;;z hajtása esetén ci kötelezett.”
IS

29.

30.
31.

32.

A Rendelet 51. * (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) A településkép-védelmi bírság összege
a,) településképi bejeletnési kötele:ettség elmulasztása esetén 20.000 forint,
b) tevékennég bejelentési eljárás soráti kiadott igazolás énénvességi Idejét meghaladó
icün túl töi’tenő folytatása esetén 20.000 forint,
e,) ci polgármester tiltása ellenére végzett tevéken vség esetén legféljebb 1.000.000 forint,
cl) ci bejelentési dokzunentáeióban joglaltaktól eltérő tevékenység fblvtatása esetén az
eltérés mértékétől fk7ggően legfkljehh 500.000 forint,
e) bejelentési eljárás sorát; kiadott igazoléLvban előírt kikötések végre nem J;ajtc’Lva esetén
alkalmanként legfeljebb 500.000 forint,
.1) településképi kötelezésbenföglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legfeljebb
1.000.000forint,
g) egyéb esetben (különöset; ci lakóépinném’ egyszerű bejelentéséről szóló 155!2016.
(Vi 13.) Koriij, rendelet hatáh’a alá tartozó építési tevékenység esetén a szakmai
konzultácicín rögzítettektől eltérően vagy anélkül végzett építési tevéken vség esetén és a
településképi követelmények megszegésével végzett építési wvékenvség esetén) legfeljebb
I.000.000forint.’
Hatályát veszti a Rendelet 49. * (4), (5) és (6) bekezdése.
A Rendelet 51. * (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(9,) A településképi kötelezés határidőn túli el,nzdasztása esetén ci polgármester
önkormányzati hatósági jogkörében eljárva. ci legmagasabb összegű telep üléskép—
védelmi bírságot ismételten mindaddig kiszabhatja. wníg ci jogsértő állapot meg nem
szűnik,
E rendelet a kihirdetést követö napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Békés, 2019. szeptember
Izsó Gábor
polgármester

Támok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. szeptember hó 26. napján
Támok Lászlóné
jegyző
Napirend tárna:

A gyermekvédelem helyi rendszeréről
önkormányzati rendelet módosítása

szóló

11/2012.

(111.

30.)

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mön’. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: A rendelet módosításával a képviselő-testület kiterjeszti a támogatással

érintett gyermekek körét a más településen tanuló, vagy óvodai. bölcsődei nevelésben részesülő
gyermekekre is. A módosítás elfogadásával valamennyi békési gyermek
a bölcsődétől a
kőzépiskoláig támogatásban részesül az idei évben. A bölcsödések és óvodások 5 ezer forint, az
általános iskolások 10ezer forint, a középiskolások pedig 15 ezer forint támogatásban részesülnek.
A legiwhezebb azoknak a középiskolásoknak a megtalálása, akik nem Békésre Járnak iskolába.
-

-
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A televízió nyilvánossága előtt is tájékoztatja a lakosokat arról, hogy azok a szülők, akiknek a
gyermekei nem Békésen tanulnak, hozzanak be iskolalátogatási bizonyítványt az
önkormányzathoz, mert ezzel tudják igazolni, hogy a gyerekeik valamelyik intézménybe
beiratkozott tanulók. Sokan tanulnak Békéscsabán vagy Szegeden. Az igényeket október 15-éig
kell benyújtani. Aki ezen időpontig nem jelentkezik, nem részesül támogatásban.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottság, és a rendelet-tervezet elfögadásátjavasolják a képviselő-testületnek.
Az elöterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazást
rendelt el a rendelet-tervezetről.

Szavazás előtt megállapította, hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők szánta: 10/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
20/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
A GYERMEKVEDELEM HELYI RENDSZEREROL
szóló 1112012. (Ill. 30.) önkormányzati rendelet
módosítás á r61

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásróí szóló 1997. évi XXXI. tön’ény 18. (2) bekezdésében és a 131. * (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptön’énye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában
továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI, törvény 14.
(3) bekezdésében és a 94. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város
Onkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/20 15. (II.
14.) önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5.
(1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Nevelési— és tanévkezdési tamogatásra jogosult minden olyan gi’ermek. ciki és akinek ci szülői
fklügveleti jogot gyakorló szülője, c’valádbajbgadó gvánzja vagy nevelőszüláje Békés városban
2019. augusztus hó 1. napján bejelentett lakó hellyel vagy tartózkodási heUyel rendelke:ik,feltéve,
Ízű ci gyermek 2019. szeptember hó 1. napján
a) ci böksődei nevelésben történő részvételt ténylegesen megkezdi vagy
b,) tíz óvodai nevelésben történő részvételt ténylegesen megkezdi. vagy
c) alapfbkú közoktatási intézményben fblvtat ci nappali oktatás niunkarendje szerint
tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagY szellemi
Jbgvatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy
d) középfokú oktatási intézményben folytat ci nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat. avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
fógvatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi.
2. A Rendelet 5. * (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) A nem békési intézményben tanuló, vagy óvodai, böksődei nevelésben részesülő (1) bekezdés
szerinti gyermekek esetében az ellátáv fölyósitávának/dt étele ci gyermek törvényes képvLvelőjének
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e célra rendszeresíien űrlapon 2019. óv október hó 15. napjáig tett nvikzíkozata, vcdam int ci:
intézniénvi (tanulói) jogvfvzonv Lvkolalátogatási bbom’ítvánnval történő igazolása.
3. A Rendelet 5. *-a kiegészül az alábbi (Sa) bekezdéssel:
(5cQ Az ellátás fblvósitása során ci tön’énves képviselú a ;wvelővzülő és a erniek lakeímadatcun
kívül csak a gvernwk tennészetes szenzélyazonosító adatai kezelhetőek
4. A Rendelet 5. (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(‘S,) A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni.
A támogatás írásban dokumentált módon készpénzben kerül kifizetésre
a) ci: (1) bekezdés ci), b) és c) pontja szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig a
Békésen található nevelési-oktatási intézményben előre meghirdetett időpontban.
bJ az (1) bekezdés d,) pontja és ci (5) bekezdés szerinti esetben legkésőbb november hó 30.
napjáig a Polgármesteri Hivatal házipénztárában,
c,) a (2) bekezdés szerinti esetben legkésőbb október hó 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal
házipénztárában,
ci gvennek törvényes képviselője, vagy ci: általa meghcnalmazott személy részére. A: ellátással
kapcsolatos bármeR határidő elnzulasztásajogvesztő.
-

5.

-

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Békés, 2019. szeptember
Izsó Gábor s.k.
polgármester

Támok Lászlóné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. szeptember hó 26. napján
Támok Lászlóné
jegyző
Napirend tár2va:

Új

szakrendelés engedélyezése a Békési Gyógyászati
Gyógyüirdőnél

Központ és

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

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent Erdélyi Imola
igazgató asszonyt. Az előterjesztést tárgyalta az Ugrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság. és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Információja szerint az igazgató asszonynak van szóbeli kiegészítése, amelynek az írásos anyaga
ajegyzőkönyv mellékletét képezi. és a képviselök részére helyben kiosztásra került.
Erdélyi Imola igazgató: Ismertette a képviselő-testülettel. hogy miért tartja fontosnak a klinikai
onkológiai szakrendelés bevezetését Békés városában, illetve a Békési járásban.

IS

Köztudott. hogy a daganatos betegség az egyik vezető halMok nemcsak az országban, de a Békési
járásban is. Ha megnézik a mutatókat, akkor azt látják, hogy a Békési járásban magasabb a
halálozás a daganatosok megbetegedések tekintetében, mint máshol. A kiosztott anyagban az OTH
(Országos Tisztiorvosi Hivatal) adatait kiemelte. Fontosnak tartja, hogy a békési lakosoknak is
közvetlen kapcsolata legyen az onkológiával, és ne csak a Gyulai Pándy Kálmán Kórház ellátásait
vehessék igénybe.
A 2008/337. Korm. rendelet leírja a klinikai onkológiai szakrendelés bevezetésének feltételeit. A
kormányrendelet alapján 10 óra/hét szakorvosi óraszámban vezetné be az onkológiai rendelést a
meglévő kapacitás terhére. A személyi és tárgyi tUtételek adottak. A személyi fehételeket a két,
már a rendelőintézetben dolgozó onkológus szakorvos biztosítja. A rendelöintézet minden
szempontból felszerelt ennek az Új szakmának a bevezetésére. Az onkológiai szakrendelésröl a
betegeket továbbra is a Gyulai Pándy Kálmán Kórházba küldik majd. A békési onkológiai
szakrendelést úgy kell elképzelni. mint egy utógondozást végző szakrendetést. Nem szeretnék a
betegeket csak a helyben lévő szakrendelésen ellátni. ezért ajövőben isa Pándy Kálmán Kórház
Onkológiai Intézete látja el a szakfelügyeletet.
Megköszönte a figyelmet, és kérte a képviselő-testületet, hogy támogassa az Új szakrendelés
bevezetését, amely hataLmas előrelépést jelentene a mostani járóbeteg-ellátás tekintetében.
Izsó Gábor polgármester: Az új szakrendelés bevezetését támogatja. Az onkológián nagyon
hosszú a várólista. A helyi szakrendelés biztosan segítséget jelent majd a zsúfoltság
megszüntetésében.

Mucsi András képviselő: Örül az új szakrendelés bevezetésének és azt támogatja. Láthatóan
Békésen is problémát jelentenek a daganatos megbetegedések. Az Ugyrendi Bizottság ülésén is
elhangzott, hogy a helyi szakrendelésen utógondozást végezne a két onkológus. Orül annak, hogy
Erdélyi Imola a klinika világából került Békésre, így nagyon jó szakmai kapcsolatokkal
rendelkezik, aminek köszönhetően jó szakembereket tud Békésre csábítani. Békésen olyan
szakemberek dolgoznak az intézményben, akik rendelkeznek onkológus végzettséggel. Orül
annak, hogy az intézmény folyamatosan gondoskodik arról. hogy a távozó, vagy nyugdíjba vonuló
orvosokat pótolják. Emellett a békési lakosoknak arra is van lehetöségük. hogy egy-egy
szakrendelésen több szakorvos közül válasszanak.
Ráez Attila képviselő: Az igazgató asszony által ismertetett adatok nagyon ijesztőek a
akosságszárn alapján. Békésen is kiemelkedően magas a daganatos megbetegedések száma.
Támogatják az új szakrendelés bevezetését. Kérdése: a gyakorlatban hol alakítanák ki az
onkológiai rendelőt? Mindenki tudja, hogy súlyos betegekről van szó, akiknek még a mozgás is
nehezükre esik.

Erdélyi Imola igazgató: Fontos szempont a rendelő elhelyezkedése. éppen ezért úgy tervezi, hogy
a rendelőintézet (József Attila u. 5. szám) épületében lesz kialakítva az onkológiai szakrendelés, a
jelenlegi Belgyógyászati rendelőben. Az onkotógiai szakrendelésre a délutáni órákban kerülne sor,
mivel súlyos betegekről van szó, ezért várhatóan nem egyedül érkeznek majd és nem akarja a
zsúfolt folyosóra ültetni őket. Mindkét orvos a délutáni órákban kívánja a szakrendelést ellátni.
Deákné Domonkos Julianna igazgató: Szomorú tény a daganatos megbetegedésben szenvedő
békési lakosságszám. Sajnos családi, illetve munkatársi vonatkozásban is érintett a daganatos
megbetegedésben. Oriási előrelépés lesz a városban az onkológiai szakrendelés bevezetése.
Három évvel ezelőtt a mellrák elleni világnapon rózsaszínszalagos felvonulást szerveztek, amire
október 3-án harmadjára kerül sor. Orül annak, hogy Erdélyi Imola igazgató asszony szem előtt
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tartja a szükséget, az igényeket és maximálisan partner a programok szervezésében is. Az új
szakrendelés a Város javát szolgálja majd. További sok sikert és jó munkát kívánt az igazgató
asszonynak.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Örül a lehetőségnek, hisz a város történetében még nem volt
ilyen. Amikor a szakrendelés bevezetésre kerül és meghirdetik a médiában, akkor figyelmeztetni
kell a lakosokat arra, hogy délután már nem működik a betegszállító szolgálat. Az első rendelés
meghirdetésénél fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a szállításra szoruló beteget valamelyik
családtag vigye el a rendelésre. Az Országos Betegszállító Szolgálat nem vállal délutánra
szolgálatot. Sem a délutáni reumatológiai, illetve ortopédiai rendelésre nem tudnak beutalni. mert
I óra után már nincs betegszállítás.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte az igazgató asszony szóbeli kiegészítését és az Új
szakrendel és bevezetésének kezdeményezését is.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt el a határozati javaslatról.
Szavazás c/ő!! megállapíiotta, ho
-

ci

szavazásnál jekniévő képvLelők száma: 10/ő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkor,nánvzata Képviselő-testületének
34372019. (IX. 25.) határozata

Békés Város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő járóbeteg szakellátásában tervezett bővítéssel (klinikai onkológiai rendelés)
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséröl szóló 2006. évi CXXXI(. törvény
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint
egyetért.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend táruva:

Településrendezési eszközök módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mön’. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Egy külterületi telekmegosztáshoz kapcsolódóan kell a rendezési
eszközöket módosítani. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl határozati javaslatról.
Szavazás előtt megállapította. hogx ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
344/2019. (IX. 25.) határozata
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a
településiendezési eszközeit, hogy a Békés 015 1/6 hrsz. alatti terület megosztása lehetővé
váljon.
2. A módosítás egyeztetési eljárását a 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 32. (1) a) pontja
szerinti egyszerűsített eljárás szerint kívánja leíolvtatni.
3. Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
folyamatban
lévő
településrendezési eszközök módosításának folyamatai ás eljárása során a partnerségi
egyeztetési eljárást A településfejlesztéssel, településrendezéssel ás telepűléskép
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Békés Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (Ill. 01.) önkormányzati rendelete alapján
folytatja le.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tártya:

Döntés telekhatár rendezésre vonatkozó kérelemről

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Korábban már tárgyalta az ügyet a Képviselő-testület, a változási
vázrajzok elkészültek. a telekalakítás lezajlott. az ügy lezárása megtörténhet. Az előterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi Bizottság ás elfogadásrajavaso]ja a határozati javaslatot.
Az előtedesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító Javaslat nem volt, igy szavazást
rendelt el a határozati javas]at elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította. ho a szavazásnál jelenlévő képvtvelők száma: 10/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
345/20 19. (IX. 25.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 2348 helyrajzi szám alatti ingatlanból 5
m alapterületű részletet telekhatár-rendezési eljárás keretében értékesít Szabó Péter
István és Dr. Szabó Ferenc Sándor részére bruttó 1500.- FtIm2 vételáron.
2. Békés Város Onkormánvzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére ás aláírására.
-

-

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

21

Napirend tár2va:

Döntés a Békés. Bodoky u. 38.
értékesítéséről

Írásos előterjesztés csatolva ajegrzőkönn’höz az Mötv.

szám

alatti (1819/21 hrsz.) ingatlan

52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító Javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el határozati javaslat elfogadásáról.

S:avccás elő/i nwgállczpiiotia. hogy ci szc,va:ésncU jekniévá’ képviselők száma: 10/71
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán i’zala Kép viselö-testületének
346/2019. (IX 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29) önkormányzati
rendelet 13. * d) pontja alapján a Békés, 1819/21 helyrajzi számú, 297 m2 területnagyságú
ingatlan értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.
2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonát képező Békés, 1819/21 helyrajzi számú ingatlant Kerepeezki Tamásné (szül:
Gyula, 1982. 03. 25.) és Kerepeczki Tamás (Békéscsaba, 1976. 03. II.) 5630 Békés
Bocskai utca 2. szám alatti lakosok részére bruttó 750.000,- Ft vételár megfüetése
ellenében.
3. Békés Város Onkormányzata Képviselö-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárEva:

Iskolai körzethatárok véleményezése

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.9 (‘1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, és
eLfogadásra javasotj a a határozati javaslatot. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel,
módosító javaslat nem volt, Így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavcmzczs elOl! nwgállaphoucz. hogy cm .vzara:ásnál jelenlévő képvLvelők száimma: iüfő.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
34 7/2019. (IX. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
24. * (1) és (Ib) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva egyetért a Dr.
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Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Békés Megyei
Kormányhivatal Békési Járási Hivatala által
megállapított felvételi körzethatárával
(Békés város és Tarhos község teljes közigazgatási területe), amely a határozat mellékletét
képezi.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
-

-

Napirend tár2va:

Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

TárEv: Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz
Izsó Gábor polgármester: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?
Niucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Izsó Gábor polgármester: Kérte. hogy akinek van interpellációja, az mondja el.
Rácz Attila képviselő: A dánfoki lakosok jelezték felé, hogy a recepció mögötti területen elkészült
egy lakókocsi mosó. Kérdése: ennek megtörtént-e a műszaki átadása? Ki volt a műszaki átvevő,
illetve a mosó rá van-e kötve a hálózatra? A lakók nem láttak semmilyen műszaki megoldást, ami
arra utalna, hogy kiépítésre került egy ülepítő berendezés. Egy ilyen mosónál szükség van
zsírfogóra. olajfogóra. stb. Kérdése, hogy a kötelező műszaki előírásokat teljesítették-e vagy sem?
Gál András osztályvezető: A beruházás még nem került átadásra. de nem is lakókocsi mosó
létesült ott. A lakókocsi mosót az autómosóban kefl lemosni. Egy szennyvízleeresztő hely került
kiépítésre a szóban forgó területen, ami direktbe a szennyvízcsatomába lett bekötve.
Barkász Sándor képviselő: A lakókocsikban lévő tartályt ezen a területen lehet leengedni, hogy
a szennyeződés ne az utcára kerüljön.

Pásztor Szidónia képviselő: Kérte. hogy a Csallóközi ulca elejétől, illetve az átmeneti szállótól
kezdődően a Bánhidai temetőig hozzák rendbe a kátyúkat.
A Csendes utca és Tavasz utca közötti átjáró balesetveszélyes, mozognak a járdák, szétcsúsztak a
járdalapok. Volt olyan lakos, aki elesett. Kérte, hogy ezt a területet állítsák helyre.
A Csallóközi u. 43. szám alatti önkormányzati ingatlan előtt felnőtt a gaz, ezért kérte, hogy vágják
le.
A Tárház utcán van egy szennyvíz átemelö. amiből kiérződik a esatomaszag. Ez már 30 éve Így
van, ezért kérte. hogy ezt vizsgálják meg és tegyék szagtalanná.
Megköszönte. hogy a Veres Péter térre kihelyezték a lámpasorokat. azonban kéne. hogy a
lámpatesteknél vágják le a gallyakat, mert zavarja a világítást.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Megköszőnte a Gál Andrásnak, Műszaki Osztály
vezetőjének. illetve a BKSZ vezetőjének. Váczi Juliannának is az elmúlt időszakban végzett
munkáját. Többször fordultak hozzájuk kéréssel, amelyek rövid időn belül teljesitésre kerültek.
Kérte, hogy a Zeneiskola melletti járdát javítsák ki, mert az rossz állapotban van, és a Református
Templomba menet is nagyon sokan közlekednek a zeneiskola mellett, illetve az ünnepségek
kapcsán is fontos ennek ajárdaszakasznak a megújulása. Kérte, hogy ezt ajelzést vegyék előre a
megoldandó feladatok között. Gál András osztályvezetővel megbeszélte, hogy az ilyen jellegű
kérését, észrevételét eljuttatja hozzá írásban.
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Izsó Gábor polgármester: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be járdafelújitásra, amelyben a
képviselő asszony által említett szakasz is szerepel. A pályázaton összesen 30 millió forintot
nyertek. A Fáy utcán, illetve a Korona u. egy szakaszán teljesen felújításra kerül ajárda. A főtéren
díszburkolatot helyeznek ki, a többi szakaszon pedig aszfaltozás történik.
Rácz Attila képviselő: Most, amikor mindenki igyekszik kapcsolatot teremteni a választókkal,
akkor szembesülnek több olyan problémával is, ami már egyébként bosszú ideje napirenden van.
A Kopasz utcában, éppen a választókerület határán van egy ingatlan, ami lebontás alatt áll. A
környék rendezetlen, ami nagy felháborodást vált ki az ott élőkben. Mucsi András képviselő már
korábban jelezte a problémát. amely szerint a Kopasz u. 3. szám előtt az utcán egy nagy kupac
szemét van, amelynek az elszállítását hosszú idö óta ígérik. de még eddig mindig nem történt meg.
Kérte a BKSZ Kfl-t. ügvezetőjét, hogy legalább a választásokra szállittassák cl a szemétkupacot,
ezzel is megnyugtatva az ott élőket. Ha a tulajdonosi hozzájárulást megkapja az önkormányzat.
akkor fel kellene számolni azt a területet, hiszen tele van patkánnyal. Ujságban is szerepelt már ez
az ingatlan az előtte lévő szemétkupaccal. A legRntosabb dolog, hogy a szemét elszállítása
megtörténjen, amit egyébként már ahogy korábban is mondta, évek óta ígérgetnek.
Mucsi András képviselő: A ciklus legelején kérte, hogy vizsgálják meg az Ady u. 6. számú tömb
és a Kossuth utca 23. szám közötti közvilágítás kérdését. Most. hogyjön 32 őszi időszámítás, ismét
aktuális a téma, hiszen nincs megvilágítva a terü’et ameflett, hogy nem túl jó az úttest sem, Így a
közlekedés balesetveszélyes ezen a területen. Ugy emlékszik, hogy 3-4 éve már felvetette ezt a
témát, de akkor azt a választ kapta, hogy megvizsgálják a kérdést. Továbbra is kéri, hogy
amennyiben lehetöség lesz lámpatest rendelésre, akkor a szóban forgó területre is kérjenek. és
helyezzenek ki lámpatestet a megfelelő közvilágítás érdekében.
Korábban interpellált mára Jámbor u. 20. szám alatti ingatlan ügyében. ami előtt van egy oszlop,
és azt a választ kapta, hogy vezetői döntés alapján megrendelik a lámpatestet. Kérdése, hogy ebben
az ügyben milyen előrelépés történt?
A Rácz Attila képviselő által felvetett Kopasz utcai ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy
figyeljenek oda arra, hogy ne teremtsenek precedenst. Ha az ingatlan tulajdonosa hozzájárul
ahhoz, hogy az önkormányzat saját költségén bontást és szállítást végezzen ami megoldaná a
Kopasz utca 23. szám alatti ingatlan problémáját akkor kérdés, hogy kifizeti a költségeket?
Ha az önkormányzat saját költségén lebontatja és elhordatja a szemetet, akkora többi 500 lakatlan
ingatlan tulajdonosa is kérheti ezt az önkormányzattól.
Már vagy féléve-éve töglalkozik a Kopasz utcai ingatlan problémájával, ami egyben a patkányok
miatt közegészségügyi kérdés is, hiszen a patkányok megjelennek a szomszédoknál, ahol a
háziállatokban is kárt tesznek. Ezt a problémát nyilván kezelni kel], de a még üresen álló 500
ingatlanból legalább 200-300 ingatlannal kapcsolatban hasonló problémák vannak. Az ingatlan
tulajdonosokkal meg kell állapodni abban, hogy ha az önkormányzat elszállíttatja az összedőlt
ingatlan törmelékeit, akkora költségterheket ki milyen arányban viseli.
Kérte, hogy a Kopasz u. 23. szám alatti ingatlan elől szállítsák cl a közterületen található
törmeléket, illetve szemetet. Meg kell nézni, hogy hol húzódik a telekhatár, mert ha az
önkormányzat munkatársa a telken belülre bemegy. az magánlaksénésnek minősül. Ettől kezdve
bármelyik ingatlantulajdonos állithatja azt. hogy a telken belül egy nagy értékű kerékpár volt, ami
eltűnt. Nem feltételezi. hogy a Kopasz utcai ingatlan tulajdonosa ilyet tenne. de körültekintően
kell kezelni az ügyet, hogy ne teremtsenek negatív precedenst.
-

-‚

Dr. Seres István képviselő: A Kopasz utcai ingatlannál botrányos a helyzet. Kisgyermekes
anyukák keresték meg azzal, hogy nagyon sok a patkány azon az udvaron. Mucsi András
képviselővel már több mindent megpróbáltak az ügy rendezése érdekében. Neki magának is voltak
törpe tyúkjai, amiket valószínűleg a patkányok öltek meg.
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Mivel a testület ülésén több tanár. intézményvezető is jelen van. ezért tájékoztatta őket arról. hogy
az idén Rákóczi V Van. II. Rákóczi Freneet 1704-ben Választották Erdély fejedelmévé. Határon
belűl és határon túl is nagyon sok megemlékezés van most a Rákóczi óv kapcsán. Javasolta, hogy
amikor vége lesz a választásoknak, akkora Város jelenlegi és jövőbeli vezetése gondolja át, hogy
ebben az évben, hogy tudnának egy hangulatos eseményt szervezni 11. Rákóczi Ferenc családja és
bujdosása kapcsán. A rendezvény szervezéséhez felajánlotta a segítségét. Lehetne egy
istentiszteletet szervezni, ahol ünnepi beszédre is sor kerülne, illetve a gyerekeknek lehetne
programokat szervezni.
Rácz Attila képviselő: A BKSZ Kft. azonnali intézkedését kéne a Kopasz utca 23. szám alatti
ingatlan előtti közterűleten lévő szemétkupac elszállításában. Ahhoz a tulajdonos hozzájárulása
kell. hogy a telken lévő törmeléket el lehessen szállittatni. Ezt egy későbbi időpontban is meglehet
tenni. A szomszédok elmondták. hogy az ingatlanban lévő értékeket. (cserép, faanyag, nyílászáró)
a tulajdonos elvitte, csak a falmaradékot hagyta ott, Megfelelő garanciák mellett kell megszüntetni
ajelenlegi állapotot, akár a telekre bejegyzett széljegyzettel, mivel az önkormányzatnak kiadása
keletkezik. A közegészségügyi szempontból veszélyes állapotot meg kell szüntetni. Kérte a BKSZ
Kit ügyvezetőjét, hogy a választásokig szállítsák el a közterületén lévő szemétkupacot.
Izsó Gábor polgármester: A választási ciklus utolsó ülésén vannak, és lassan zárt ülés következik.
Megköszönte a képviselő-testület munkáját, amit szűkebb körben is megtesz majd.
Az elmúlt időszakban a lehetőségeket. a pálvázatokat kihasználva, igyekeztek méltóképpen
fejleszteni a várost. A kritika és a dicséret nem a polgármesterjoga. hanem a választóké lesz.
Lezárt egy életszakaszt, hiszen 13 éve tölti be a polgármesteri tisztséget. azonban úgy döntött,
hogy más formában kívánja segíteni a várost és a közéletet. Tanácsolja a következő testületnek,
hogy bölcsen és nem azt mondja, hogy vita nélkül, mert az úgy sem fog menni villongások
nélkül próbálják meg a város szekerét elöretolni azért, hogy jobb legyen, és a fejlődésük töretlen
maradjon.
-

-‚

Nagyon sok olyan pályázat van, ami még nem fejeződött be. Az előző ciklusban megnyert
pályázatoknak kb. 50 %-ában még zajlanak a munkálatok. Van olyan pályázat, aminek a
megvalósításához még hozzá sem kezdtek. Nagy lehetőség lesz a következő időszakban is a
fejlődésre. A város életében a munkahelyteremtés. illetve a turizmus fejlesztés még hátra van.
Fontos. hogy ezek erőre kapjanak. A megvalósuló pályázatokkal Békés hatalmas lehetőséget kap.
A következő időszakban a 44-es út Békés közelében megy el, így abban is gondolkodni kell, hogy
ezt hogyan tudják kihasználni a munkahelyteremtés tekintetében. Mindenki tudja, hogy a városnak
viszonylag szerényebb lehetőségei voltak az infrastruktúra miatt. Békéscsaba és Gyula elszívó
hatása érvényesült és érvényesülni is fog a jövőben is. A három város közeledését Békésnek
mindenképpen folytatni, illetve kezdeményezni kell.
Ha mind a három településen Úgy alakulnak a választások, hogy nemcsak a polgármesterek, hanem
a képviselők is megértik egymást. akkor annak lesz eredménye. mert Békés is felcsatlakozhat erre
a hajóra. Azzal, hogy Békéscsaba a modern várások programra 50 milliárd forintot, Gyula pedig
az egészségügyi központi szerepe miatt 10 milliárd forintot kapott. olyan plusz lehetőségekhez
jutottak. amiből Békés nem részesült. A jövőben várható, hogy a járási központok is kiemelten
lesznek támogatva. Bízik abban, hogy ezt az ígéretet a következő ciklusban be is tartják. Minden
jelöltnek, aki a választásokon megméretteti magát, sok sikert és jó munkát kívánt az
elkövetkezendő időszakra. Megköszönte a figyelmet.
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További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 54
perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt el. amelyről külön jegyzőkönyv készült.
Kérte. hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

K. m f.
.

Izfó Cúbor
pdlgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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