
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzat Képviselóttestiiletének 2019. imViis 30. napján
megtartott Ii yilván os illésérői

A: ülés kelve: Városháza Nagylenne (Békés. PetöÍi u. 2.)

Jeleit ‚‘annak: Izsó Gábor polgármester. Pásztor Szidónia, dr. Pálmai Tamás. Deákné
Dornonkos Julianna. Balázs László. Mucsi András, Koppnú dr. Hajdú Anikó,
Rácz Attila, ár. Gosztolya Ferenc képviselö.

kazoltan volt távol: Barkász Sándor és ár. Seres István képviselő.

Tanácskozás! joggal vett M:t:
Tárnok Lászlóné jegyző
Kálmán Tibor a’polgármester
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Tanai Judit jogász
Sápi András osztályvezető-helyettes
Túri Andrea igazgató
Kádasné Oreu Julianna Igazgató
Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató
Váezi Julianna üuyvezető
Ladányi Zoltán r.ezredes
[ludák Pál f’őkapitány-helvettes
Szabados Mónika osztályvezető
Lipcsei Andrea hivatalvezető-helyettes
Nagy Richárd, Békési Férfi Kézilabda Kft. munkatársa
Apáti Nagy Lajos. Békési Férfi KézHabda Kit részéről

Az ülés kezdésének időpontja: 15.38/i

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította. hogy a képviselö-testület
határozatképes, mert 11 főböl 9 fő jelen van, Igy a nyilvános ülést megnyitotta.

Tárv:Napirend módosítása

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület vegye fel napirendre és a zárt ülés
utolsó napirendi pontjaként tárgyalja meg a 34. számú ‚Javaslat ..Békés Megyéérf’ kitüntető díjra’
tárgyú elöteijesztést. amelyet az illetékes bizottságok előzetesen megtárgyaltak. A javaslatot
szavazásra bocsátotta.

S:cn’:zás eláll nwgóllapi o/Ici, IU)y cl SZcfVtIzáw7LlI jelenlévő képviselők száma: 9/ő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:



Békés Város Ö,,kor,nányzata Képviselő-testületének
177/2019. (V. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi napirendjére és a zárt ülés utolsó
napirendi pontjaként tárgyalja meg az Ny/34. „Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra”
tárgyú elötetjesztést. ameLyet az illetékes bizottságok megLrgva!tak.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridő: azonnal

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület vegye fel napirendre és egyben
döntsön arról, hogy zárt ülésen, 7. napirendi pontként tárgyalja meg a Z!7 . „Vállalkozói Alap
felhasználására érkezett pályázatok elbírálása” tárgyú előteijesztést. amelyet a pénzügyi bizottság
előzetesen tárgyalt. A javaslatot szavazásra bocsátotta.

Szavazas előtt ;iegáUapüoíui. l;on’ a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9jő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Onkorn,ánvzata Képviselő-testületének
178/2019. (V. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete I Iveszi napirendjére és a zárt ülés 7.
napirendi pontjaként megtárgyalja a „Z17. Vállalkozói Alap felhasználására érkezett
pá’yázatok elbirálása” tárgyú előterjesztést. amelyet a Pénzügyi Bizottság előzetesen
tárgyalt.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridő: azonnal

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület az SZMSZ 10. -a alapján
sürgősségi indítvánnyal vegye fel napirendre és egyben döntsön arról, hogy zárt ülésen, 8.
napirendi pontként tárgyalja meg a Z!8 .„Közbeszerzési eljárásra meghívandók módosítása”
tárgyú előterjesztést. A javaslatot szavazásra bocsátotta.

Szavazás előit megállcipitona. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
179/2019. (V. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ 10. *-n alapján sürgősségi
indítvánnyal felveszi napirendjére és a zárt ülés 8. napirendi pontjaként megtárgyalja a
„Z!8. Közbeszerzési eljárásra meghívandók módosítása tárgyú előteijesztést.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Izsó Gábor polgármester: Javasoha, hogy a 12.,,Közbeszerzési eljárás megindítása” tárgyú
elöteriesztést zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület. A javaslatot szavazásra bocsátotta.
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Szavazás elŐtt megállapűoua, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
180/2019. (V 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Z!2 . „Közbeszerzési eljárás
megindítása” tárgyú előteijesztést zárt ülésen tárgyalja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Tárgy:Napirend elfogadása

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat az
elfogadott módosításokkal együtt.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9f5

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Onkormán i’zala Kép viselő-testületének
181/2019. (V 30.) liatározatci

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 30. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt Fontosabb eseményekről,
értekezletekről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2. Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Támok Lászlóné jegyző

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

5. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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6. A Békési Városi Rendőrkapitányság tájékoztatója Békés város közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

7. A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója Békés város
munkanélküliségének helyzetéről
Előicilesztő Izsó Gábor polgármester

S. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásának átfogó értékelése
Lloierjes:io: Izsó Gábor polgármester

9. Tájékoztató a Békési Városi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról
Elöierjesziő: Izsó Gábor polgármester

10. Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
2018. évi működéséről
Előieriesziő: Izsó Gábor polgármester

11. Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2018. évi működéséről
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

12. A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása
E/őterjesztő: Izsó Gábor polgármester

13. A Békési Férfi Kézilabda Kít. Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
E/őterjesztő Izsó Gábor polgármester

14. A BKSZ Kit. 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló. valamint a
2019. évi üzleti terv elfogadása
Elöterjesdő: Izsó Gábor polgármester

15. BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. folyószámla hitelkeretével kapcsolatos
dőntések
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

16. A BKSZ-PLUSZ Nonprofit KFt. 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgánriester

17. A BÉKÉS-FERMENT Kit 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló. 5 32019. VI üzleti terv elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

18. A KBC Nonprofit Kft. 208. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elFogadása. 2019. évi üzleti terv jóváhagyása
E/őterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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19. Az önkormányzati vagyonról ás a vagyongazdálkodús szabályaitól szóló 21/2012. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Elő/ezfeszlő: Izsó Gábor polgármester

20. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról ás költségtérítéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Elő/wjeszűí: Izsó Gábor polgármester

21. A temetőkről ás a temetkezés rendjéről szóló Önkormányzati rendelet módosítása
Elő/ej Jesztő’ Izsó Gábor polgármester

22. A Békési Középiskolai ÖsztöndU alapításáról szóló 5/2017. (1. 30.) rendelet módosítása
Elő/e,les:/ő: Izsó Gábor polgármester

23. Az általános iskolai tanulók ás Msöoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2009. (ill. 27.)
rendelet módosítása
ElőÍer/esz/ő: Izsó Gábor polgármester

24. Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtása
Elő’w/esziő: Izsó Gábor polgármester

25. A Békés, 6612 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó döntés
Előierlesz/ő: dr. Pálmai Tamás alpolgármester

26. A Békés 0151/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelemről döntés
Előleileszlő: Izsó Gábor polgármester

27. Az „Esélyt a fiataloknak Békés Város iljúságsegítő programja” pályázat kiírásával
kapcsolatos döntések meghozatala
E/őwr/esz/ő: Izsó Gábor polgármester

28. Békési Önkormányzati Tűzoltóság támogatási szerzödése
Előier/eszíő: Izsó Gábor polgármester

29. Kiemelt fejlesztési területté nyilvánitás
Előíe, lesz/ő.’ Izsó Gábor polgármester

30. Pályázat az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
EhJ/e,lesziő: Izsó Gábor polgármester

31. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Elöie’Jesz/ő: Izsó Gábor polgánnester

32. TOP-7.l.l-16-H-I23-4 „Kulturális ás közösségi terek Infrastruktúra fejlesztése1’ pályázat
benyújtása
EIőie,feszíő: Izsó Gábor poLgármester

33. Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések
Elő/eilesz/ő: Izsó Gábor polgármester



Zárt iilés:

1. Díszoklevél ás címzetes főorvosi cím adományozása
Előíw/esztő: Izsó Gábor polgármester

2. Közbeszerzési eljárás megindítása
EMIwJcxztő: Izsó Gábor polgármester

3. 2019. évi szociális jellegű hérheadási néjcgvzék készítése
E/őíwJaciű: Izsó Gábor polgármester

4. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
EUííwjesztó’: Izsó Gábor polgármester

5. Szakember elhelyezési kérelem
ElőtwJeszíő: Izsó Gábor polgármester

6. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
EIőtwJacto Izsó Gábor polgármester

7. Vállalkozói Alap felhasználására érkezett pályázatok elbírálása
Előw;’/eszíő: Izsó Gábor polgármester

8. Közbeszerzési eljárásra meghívandók módosítása
Előleresztő: Izsó Gábor polgármester

9. Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Előleriesztő: Izsó Gábor polgármester

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

Írásos elők’ijesztés csatolva a jegyzőköm’vhöz az j1iöh’.52.$ (1) bekezdés,» pontja alapját;.

Mucsi András képviselő: Örömmel tájékoztatta ajelenlévőket an’ól. hogy megjelent a „Fejezetek
Békés város történetéből” című könyv. Reméli, hogy ennek lesz majd egy folytatása is. Nem
véletlenül Békés város néprajza címlapjának a mintájára lett elkészítve. A megyei településeknek
vannak reprezentatív kiadványai, amelyeket odaadnak a turistáknak, vagy ha mennek látogatóba,
akkor magukkal viszik. A ciklus kezdete elején ígért egy trilógiát, ami teljesítve lett. Az első kötet,
ami megjelent az az „Odvözlet Békésről”, a második kötet az „Izig-Vérig Békés”, a harmadik
kötet pedig a „Fejezetek Békés város törknetébőF című könyv. Megköszönte azoknak a munkáját,
akik ingyen energiát. időt fektettek a könyv elkészítésébe.

Megköszönte a jegyző asszony ás az apparátus munkáját, amit az EP választásokon nyújtottak.

Közeledik az ősz, sokan be vannak zsongva az önkormányzati választások miatt, és többen
önkéntes munkát végeznek. Olyan is van, aki kutat fest, majd megjelenik a hivatalban, hogy az
önkormányzat fizesse ki annak a költségeit.
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Az önkormányzat vissza akarta szerezni a volt 636. számú szakmunkásképző intézet épületét. ami
a Vásárszél utcán található. Ez nemzeti vagyon, így a MNV Zrt. tulajdonában van. Tudomása
szerint a járási bíróság jelezte, hogy szeretné az államtól elkérni használatra a volt 636. sz.
szakmunkásképző Intézet épületét. és akkor a jelenlegi épületből kiköltöznének. Kérdése a
polgármester felé: ez az információ igaz-e? Ha igen, akkor milyen szinten vannak a tárgyalások?
Sajnálja, hogy ennyLre le van lakva a volt szakmunkásképző Intézet épülete. I la az önkormányzat
visszakapta volna, akkor most nem ilyen lepusztult állapotban lenne ez az épület. Reméli, ha a
bíróság megkapja az épületet, akkor rendbe teszi majd.

Izsó Gábor polgármester: Valóban évek óta tárgyalásokat folytatnak az állammal az épület
hasznosítását illetően. A bíróság 1,5 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, többször meg
is nézték az épületet. Legutóbb Budapestről, a bíróságok vezető szervei részéről magas beosztású
tisztviselők nézték meg, és alkalmasnak találták az épületet, de természetesen nem a jelenlegi
állapotában. Fél évvel ezelőtt egy statikussal is megvizsgáltattúk az épületet, amit felújítással
alkalmasnak találtak. A bíróság kérte ezt az épü’etet az államtól, de nem tudja, hogy megkapták-e
vagy sem. bár a tárgyalások biztatóak voltak. Ugy néz ki, megoldódik az épület sorsa, bár kicsit
lassan haladnak a dolgok.

A börtön építése kapcsán a múlt héten volt egy széleskörű megbeszélés a kormányhivatalnál, ahol
a szakigazgatási szervek, a börtön tervezői, illetve a BV illetékes főosztályvezetője vett részt. A
BV 2 héttel ezelőtt véglegesen tulajdonba vette a területet, és megkezdődött az építési
engedélyezési eljárás. A tervek elkészültek, a látványterveket megtekinthette, amelyek egyelőre
nem publikusak. Elindul az építéshatósági munka, ami kiemelt kormányzati beruházásnak
minősül. Konkrét határidőket nem mondtak nekik. de a döntés megszületett. és úgy tűnik. hogy
hamarosan elkezdődik a börtön építése. Az idén nem lesz még átadva. de megkezdődik a Folyamat.

Dr. Cosztolva Ferenc képviselö: Mindenki látja. hogy mit eredményezett az a döntés, amikor a
szakmunkásképzőt minden indok nélkül kiköltőztették. Megpróbált megyei szinten is
információkat szerezni, de senki nem merte megmondani, hogy mi volt az elképzelés és mi a cél.
Valószínűleg nem volt olyan alkalmas, mint az Új hely. mert az Új helyen már vannak bör(önráesok
is.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így a szóbeli
kiegészítésekkel együtt szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.

Snzrciws cimi ;ncgcWapítoiiu. hogy ci Sc1WiZ(ísi1ái/ClCI?/U kcpiieIők szótiza: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Öi,horn,á,,vzala Képriselő—testiik’tének
182/2019. (V 30.) határo:ata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történi Fontosabb eseményekről. értekezletekról” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridö: értelem szerint
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Napirend táruva: Tájékoztató az előző testületi üléseken elthgadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előteijesztés csatolva a jegyzőköin’vhöz az Mötv. 52.? (1) bekezdésJ) pontja alapján.

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

.Szai’a:ás c/ő/I i;zegáI/apiioita. lnmi ci ccivccá.v;zú/ jelen/evő kúpv/sc’/ők száijic,: 9/ő,

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéyvisekí-testületének
183/2019. (V 30.) 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: értelem szerint

Napirend tárgya: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előteijesztés csatolva a jegrzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés D pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Minden testületi ülésre leíiják, milyenjogszabályi vúltozások történtek,
mert azokhoz napról napra igazodnia kell a hivatalnak. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el az előterjesztés elfogadásáról.

Szai’a:ás elő/i ‚ncgá//apííoiici, /;o’ ci szavazás;iá/ je/ciikvő képviselők szúina: 9/ő

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 Igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkornuíni’zata KéyviseÍö-testük’tének
184/2019. (V 30.) határozata

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

Napirend tárgya: Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos e/őterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Möt; 52. (1) bekezdésf) pontja alap/án.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat
nem volt. így szavazást rendelt cl az előterjesztés elfogadásáról.
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s:avuts előtt ine,gállapíutici, lw,5: a szavazásnál jelen/óvó kópiselök z,nci: 9/6,

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéyi’iseiótestületénelc
185/2019. (V. 30.) liatúrozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató a civil tartalék
felhasználúsárór tárgyú elöteijesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridő: értelem szerint

Napirend tár2va: Tájékoztató a polgármester átruhúzott hatáskörben hozott döntéseiről

ÍráSOS előteijesztés csatolva ajegj’zőkönyi’höz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

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

Szavazás elől! megállapiioüa. hagy a szcn’azásnál jekniévő képviselők száma: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkonnán yzata Képviselő-testületének
186/2019. (V. 30.) határozata

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

Felelős: Izsó Gábor polgármester
liatáridő: értelem szerint

Napirend túrva: A Békési Városi Rendőrkapitányság tájékoztatója Békés Város
közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Írásos elők’ijesztés csatolva ajegyzőkönrvhöz az Mötv.52.g (1) bekezdésf) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntötte a testület ülésén Iludák Pál rendőr ezredest.
rendészeti főkapitánv helyettes urat és Ladányi Zoltán rendőr ezredest. rendőrségi főtanúcsost,
kapitányságvezetöt.
kz eloterjesztest tarualta az Uguendi I akasuau Eges,seauuu es Szocialis Bizottsag es azt
targyalasra alkalmasnak minositette.
Az ezredes urak nem kívánták szóban kiegészíteni az előterjesztést. A rendőrkapitány a bizottsági
ülésen részletesen kiegészítette az írásos beszámolót.

Mucsi András képviselö. bizottsági elnök: Megköszönte a rendőrség magas színvonalú munkáját.
Két dologért külön köszönetet mondott: az egyik a Suli rendőr program. amelyet nagyon szeretnek
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a gyerekek. A program keretében a rendőrség egyik munkatársa kimegy az iskolákba és beszélget
a gyerekekkel. Így megwnulják. hogy a rendörtöl nem kell félni, hiszen azért vannak, hogy
segítsenek. Ennek pozitív hatásait látja a gyerekeknél.
A másik dolog, amit megköszönt, hogy a rendőrség lehetővé teszi számára, hogy a gimnazistákat
Történelem és állampolgári ismeretek tantárgy keretében elvigye a rendőrségre. Igy akár
pályaorientáeiós módszer is lehet ez a látogatás, mert most is vannak olyanok, akik a rendőr
szakma iránt érdeklődnek. Fontosnak tartja, hogy megismerkedjenek a gyerekek a különböző
állami szervek működésével. A rendőrség egy biztos. kiszámítható életpályának számiL
Az ügyrendi bizottság tagjai június IS—án látogatást tesznek a rendőrségen, amelyre minden
képviselőt meghívott. Az ügyrendi bizottság közrendvédelmi feladatokkal is foglalkozik. A
beszámoló alapján szakmai beszélgetést tudnak folytatni a rendörkapiuinnyal és munkatársaival.

Deákné Donionkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Egyetért Mucsi András képviselő által
elmondottakkal. Megköszönte a rendőrség együttműködését. Az elmúlt időszakban két
alkalommal is munkamegbeszélésen vehettek részt, amelyen aktivan részt vett. Ezt a fajta
kommunikációt nagyon jónak tartja az intézmények és a rendőrség között. Megköszönte, hogy
akár a szabadidős programjaik biztositásában, akár a gyermeknap színesítésében is aktívan részt
vállal a rendőrség.

Rácz Attila képviselő: Megköszönte a kapitányságvezető eredményes munkáját. ameI a
statisztikákban is megmutatkozik. A nyomozás eredményessége százalékos arányban is
növekedett a bűnügyi területen.
Megdicsérte a közterületen megjelenő rendőröket, mer szinte mindenhol jelen vannak és ezt
mégis észrevétlenül teszik. A lakossági visszajelzések azt mutatják, hogy nincs felesleges vegzálás
a kapitányság munkatársai részéről. Amikor intézkedés alá vonnak jármíívezetőt. stb. akkor annak
mindig oka van. Ez Így van jól. Gratulált a rendőrkapitányság dolgozóinak a munkájukhoz.

Izsó Gábor polgármester: Békés megye az elmúlt évben - ha van ilyen cím - a legbiztonságosabb
megye címet kapta meg a statisztikai adatok alapján. Ezt megköszönte a rendőrségnek és a
polgárőrségnek is. Ezen belül Békés város, illetve a békési járás is előkelő helyet foglal cl. ez azt
jelenti egy kis túlzással, hogy Békés az ország egyik legbiztonságosabb városa. Véleménye szerint
a lakosság maximálisan meg van elégedve a rendőrség munkájával. A lakosság szubjektív
biztonságérzete tekintetében is biztonságosnak mondható a város. Az elmúlt időszakban hozzá
nem érkezett semmilyen kitbgás a rendőrség munkájával kapcsolatban. Együtt szokták tárgyalni
a rendőrség és a polgárőrség beszámolójáL most a rendörnap miatt a rendőrség később tudott
beszámolni. A polgárőrök és a rendőrség nagyon jól együttműködik a városban. Megköszönte a
rendőrség munkáját, és gratulált a tevékenységükhöz.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.

Szavazás elő/t ;negáüapitouta, hogy a szavazás;ál /e/enlérő képviselők szá,nc,: 9fő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkonná,,vzata Képviselő-testületének
187/2019. (V 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Rendőrkapitányság 2018.
évi munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
I latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
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Napirend tártva: A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója Békés
Város munkanélküliségének helyzetéről

Írásos dűtt’ijt’sziés csatolva ajegyzóicönyrhöz űz Mön’. 52. (1) bekezdésf) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Szabados Mónika osztályvezető asszonyt.
Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. és azt
tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Az osztályvezetö asszony nem kívánta szóban kiegésziteni az írásos előterjesztést.

Mucsi András képviselö. bizottsági elnök: Megköszönte a gyors és udvarias munkavégzést, amit
a Foglalkoztatási osztályon tapasztalt. Békés jó helyzetben van. hisz a kormányhivatal ás a
különböző szakigazgatási szervek munkatársai tisztelettel, gyorsan ás rugalmasan végzik a
munkájukat. A munkaügy különösen neuralgikus pont, hiszen, Ha valaki munkanélküli lesz,
frusztrált állapotba kerül ás fontos, hogy olyan emberek dolgozzanak ezen a területen, akik segíteni
akarnak. Gratulált a fog’alkoztatási osztály vezetésének ás munkatársainak, ás köszönetet mondott
nekik a lakosság nevében is.

Az előterjesztésben szereplő adatokból is látható. hogy a miniszterelnök által elörevetitett
statisztika igaz, hiszen szemmel látható, hogy nőtt a Foglalkoztatottak száma. Jelenleg
munkaerőhiány van még olyan szakmák tekintetében is. amelyekkel korábban nem volt gond, mint
p1. a tanári szakma. Folyamatosak az úlláshirdetések ás alig van jelentkező. Országosan 9 ezer
pedagógus vonul majd nyugdíjba ás 4 ezer pedagógus végez a tanári képzésen. akik közül 1000-
1500 Fő nyilatkozik Úgy, hogy a szakmájában akar elhelyezkedni. Ez a békési régiót is érinti. Olyan
szakma is, mint az óvónő, amiből korábban nagyon sok volt, hiányszakma lett. Egyre kevesebben
választják ezt a pályát. Az értelmiségi munkakörökhen is fellép a munkaerőhiány. Aki ma
Magyarországon dolgozni akar, az talál állást magának. A társadalomnak oda kell nyúlnia azokhoz
az emberekhez. akik nem tudnak dolgozni valamilyen ok miatt. A következő anyagból is az derül
ki, hogy elég erős a szociális háló Békésen.

Rácz Attila képviselő: Vannak olyan nem látható számok. amelyeket csak közvetlenül éreznek
akkor, amikor egy munkát szeretnének elvégeztetni. de nem találnak rá vállalkozót. A kormány
elképzelése a teljes foglalkoztatás tekintetében majdnem megvalósult. Van egy olyan réteg,
amelyik nem mérhető, ás van, amelyik nem akar dolgozni, illetve van olyan réteg, amelyik nem
tud dolgozni. Egyre inkább országszerte munkaerőhiány van, ami vonzerő lehet azoknak, akik
külföldön vagy a Dunántúlon dolgoznak. Most már itthon, vagy a szűkebb régióban is találhatnak
munkát. Beszélt egy csökmői lakossal, aki emondta neki, a piacon arról beszélnek, Hogy Békésen
esokoládégyár lesz, és többen gondolkodnak azon, hogy emiatt ideköltözzenek a városba. A
munkahelyteremtés ás fejlesztés a munkaerőt is bevonzza a településre. Ennek köszönhetöen az
ingatlanok ára is emelkedhet, az üresen álló házak is keresettebbekké válhatnak, ás a város
élhetősége is javul. Megköszönte a foglalkoztatási osztály ás a kormányhivatal munkáját.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A Foglalkoztatási osztály mindent megtesz annak érdekében,
hogy aki cl szeretne helyezkedni. az találjon állást. Azt sajnálja, hogy a kormány7at csak az utóbbi
2-3 évben emelte jelentősebben a minimálbért. Rendkívüli módon sikerült elkésni ezekkel az
intézkedésekkel, mert közben többszázezer magyar ember elment a városból, akár külföldre is.

Izsó Gábor polgármester: Radikálisan csökkent Békésen is a munkanélküliség száma. Nehéz
olyan embert találni, aki akar dolgozni ás még színvonalas munkát is végez. A televízión keresztül
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tájékoztatta a lakosságot arról. hogy kátyúkezelő gép kezelésére keres munkatúrsakat az
önkormányzat. Békés tele van kátyúkkal és vásároltak egy elég drága gépet. ami meleg aszfaittal
kezelnó a problémát. Nem találnak olyan embert, aki kezelné a kátyúzó gépet. Olyan embert
keresnek, aki elvállalna egyfajta aszfaltozási munkát. Nem szeretnék közmunkásokkal végeztetni
ezt a feladatot. A start munkában és egyéb közfoglalkoztatásban meg kell osztani a Feladatot és az
embereket is. A városnak a jövőben saját erőből is több költséget kell fordítania a
városüzemehetésre, mert nem lesznek közfoglalkoztatottak. Békésen a-i adóerő-képesség ló ezer
forintra tehek.
Megköszönte a Foglalkoztatási osztály beszúmolój\t és az együttműködést is.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, igy szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.

Szcn’ccós előit ;negáflopíiniia, hop o szavcizósiz1l /elenléiő képviselők ccnzu: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép visel/i.testük’tének
188/2019. (V. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának Békés város 208. évi munkanélküliségének helyzetéről szóló tájékoztatóját
tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridö: értelem szerint

Napirend tárva: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásának átfogó
értékelése

Írásos előteijesztés csatolva a jegrzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Kádasné Öreg Julianna igazgatót.

Az elöteijesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és Szociális Bizottság. valamint
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a határozati javaslat elfogadását javasolják a
képviselő-testületnek.

Deákné Dornonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: Tartalmas és minőségi beszámolót
kaptak. A számadatok Uesztőek: nő az öregedési index és a halmozottan hátrányos, veszélyeztetett
diákok száma is. Az anyagban különösen tetszik számára, hogy az aktuális problémákat és a
jelzőrendszer erősségeit és tennivalóit határozottan megfogalmazza. A közös tennivaló is látszik
az anyagban. Megköszönte a kiváló együttműködést. amit tapasztalhatnak az intézmények és a
yermekjóléti rendszer között. Bizik abban, hogy közösen tudják orvosolni a problémákat.
Kitartást. jó munkát kívánt az igazgató asszonynak és megköszönte az igényes beszámolót.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt, Igy szavazást rendelt
cl a határozati javaslatról.

Snivazás elő/i mególlopí/oiíci, hogy ci s:ovcizésnól jelenlévő képviselők s:6;;zu: 9jő.

12



- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkorwá,:rzata Képviselií—testületének
189/2019. (V 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 201$. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és a határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja azt.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az elfogadott értékelés
Békés Megyei KormányhivaLl I latósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya
részére történő megküldéséről.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
I latáridő: azonnal

Napirend tárEya: Tájékoztató a Békési Városi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi
munkájáról

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Miki’. 52.W (1) bekezdésf) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Az igazgató asszony nem kívánta szóban
kiegészíteni az előterjesztést.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az ügyrendi
bizottság június 17-én látogatást tesz a szociális szolgáltató központban, amelyre minden
képviselőt meghívott. Megköszönte az igazgató asszonynak a lehetöséget. Legutóbb a bizottság
az idősek napközi otthonaiban tett látogatást, ahol beszélgettek a dolgozókkal és az idősekkel. A
Földhivatal épülete az önkormányzat tulajdonában van, és lesz lehetőség arra. hogy megnézzék az
épületet. A látogatás alkalmával a beszámolóban foglaltakról is tárgyalni tudnak. Büszkék
lehetnek az intézményre, hiszen nehéz körülmények között dolgoznak. azonban minden tőlük
telhetőt megtesznek, hogy segítsenek a rászorulóknak. A szociális szféra alulfinanszírozott. Bízik
abban, hogy ezen a területen is lesz változás. Az igazgató elég heroikus munkát végez ahhoz, hogy
meg tudja tartani a dolgozóit. A szolgáltató központ sokat pályázik, amin keresztül plusz pénzhez
tudnak jutni a dolgozók, és eszközfejlesztésre is van lehetőségük. Megköszönte az igazgató
asszony munkáját, aki sokszor még a szabadideje terhére is dolgozik.

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte mind a két beszámolót az igazgatónak és a dolgozóknak
is. A szociális szolgáltató központnál nemcsak a fizikai körülmények a nehezek. hanem a lelki
körülmények is. Mentálisan felemészti a dolgozókat ez a terület. hiszen hátrányos helyzetű. nehéz
anyagi helyzetben élő. családi problémákkal küzdő emberekkel foglalkoznak. Nagyon könnyen ki
lehet égni ebben a szakmában, ami a dolgozókat passzívvá teheti. Orül annak, hogy ez nem
tapasztalható a szociális szolgáltató központnál.

A közelmúltban összeült a szociális kerekasztal, ahol különböző szereplők voltak jelen: civil
szervezetek, önkormányzati, egészségügyi és szociális Intézmények vezetői, stb. A kerekasztal
beszélgetésen elhangzott, hogy a szociális és az egészségügyi szféra között, hogyan lehetne
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közvetlenebbé. rugalmasubbá tenni a kapcsolatot, a kommunikációt ás az inihrmációáramlást.
Ezek megkönnyítik a mindennapi munkát, hisz egy ember több szektorban Is megjelenhet, ás jó,
ha tovább tudják adni az információkat egymásnak. Elhangzott az is, hogy erkölcsi elismerésként
létre kellene hozni a szociális ás egészségügyi terülten dolgozók számára egy kitüntető díjat. Erre
javaslatot tesz majd a képviselő-testületnek.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazást rendelt cl a határozati javasbtról.

Szavazás elő/i ;negáUapíiolla, hogy ci szcnazásnál /clenkh’ő kc.pi’iselők száma: 9,/ő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéyviselő-ta%iületéJwk
190/2019. (V 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Városi Szociális Szolgáltató
Központ 2018. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

1 latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport ás
Turisztikai Központ 2018. évi működéséről

Írásos dők’rjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52.’ (1) bckc:désj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Túri Andrea igazgató asszonyt, aki a
beszámolót elkészítette, és szóban nem kívánta kiegészíteni az írásos anyagot.
Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság. ás javasolja a határozati
Javaslat elfogadását a képviselő-testületnek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő, bizottsági elnök: A bizottsági ülésen is jelen volt az
igazgató asszony, ás a beszámolót megtárgyalták. A lehetőségekhez mérten a kulturális központ
munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a város lakói elégedettek legyenek a
munkájukkal. Az időjárás és nem várt események is akadályt gördítenek egy-egy sikeres
rendezvény megszervezése elé. A leírt számadatok és események meggyözik arról, hogy
kiemelkedően végzi a kulturális központ a munkáját. Orömmel olvasta, hogy igazgató asszony
segítsége visszatért gyesről. és számíthat a többi kollegája munkájára is.
Dánfokon is a tjlesztések mellett egyéb helyi Segítséget is kapnak majd. Bizik abban. hogy a nyár
folyamán szépen kialakul a tábor környéke. illetve javaslattal is éltek r elmúlt időszakban arra
vonatkozóan, hogyan tudnák lakhatóbbá és barátságosabbá tenni Dánfokot. A jövő évben a
Dánfokra tervezett Olimpiai tábort már nagyon szép körülmények között tudják megvalósítani.

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte az igazgató asszonynak a munkát. Valóban igaz az. hogy
nehéz körülmények között végezték a munkájukat már tavay is, de az idén sem könnyebb.
Folyamatban van a kulturális központ és Dánfok fcjújítása is, azonban ennek ellenére minden
rendezvényt maradéktalanul megvalósítanak. Gratulált az igazgató asszonynak a munkájukhoz, és
további sikereket kívánt.
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További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt. így szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.

Szai’c,zás e/oH megóUupí;omi, hogi a szarccúvmW jelenlévő képvielők szúnut: 9/ő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkorn,ánj’zata Kéyiiselóttestjj1etjnek
191/2019. (V. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend tárgya: Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2W 8. évi működéséről

Írásos eIőtL’Ijaztés csatolva ajegvzőhö,m’h/iz űz Mötv. 52. (1) bekezdésj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató
asszonyt, aki a beszámolót elkészítette. 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 elöterjesztésL

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Megköszönte az igazgató asszonynak, hogy a
„Fejezetek Békés városából” című könyv 90 %-át, a fotóknak pedig a 100 %-át összerakta. Ezzel
nemcsak a Város tudományos munkáját gazdagította, hanem a város iránt amatőr szinten érdeklődő
embereknek is nagy örömöt okozott.

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte az igazgató asszonynak ezt a munkáját, és a plusz
tevékenységét, amelyet a kamara kiállitásokkal végez. Ez nagyon sokat jelent, mert a közel 50
kiállítás, amely mindig egy-egy tematikát ölel Fel, a múzeum olyan anyagát mutatja be, ami átfogó
kiállításon csak ritkán látható. Ezt a tevékenységet folytatni kell amennyiben van hozzá anyag.
Van még a padláson néhány anyag. amelyet a múzeum raklára őrizget. Az egyik legnagyobb
gyűjteménnyel rendelkezik a békési múzeum. Gratulált a tevékenységükhöz.

További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.
S:avccás elől! ;negéUapítoua, lzm,n’ a szuruzás;iW jelenléiő képviselők .cánuí: 9/ő

- Megállapította. hogy a képviselö-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Onkon,záni’zata Képviselő-testüktének
192/2019. (V 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Napirend táruva: A Békési Férfi Kézilabcla Kit 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló elfogadása

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alap/án.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Nagy Richárd technikai vezetőt, aki nem
kívánta szóban kiegésziteni a beszámolót.
Az előteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális ás Sport
Bizottság. ás a határozati javaslat elFogadását javasoiák a képviselő-testületnek.

Niucsi András képviselő, bizottsági elnök: A férfi kézilabda kit által szervezett vacsorán
elhangzott, hogy mivel a kü. sokat használja a Sportcsarnokot, ezért a TAO bevételek jelentős
részét a csarnok fejlesztésére fordítja. Ebben az évben a világitásnak a teljes cseréje valósul meg
a férfi kézilabda kft-nek köszönhetően. I la nem lenne a kit - amely jellemzően nyereséggel
működő kit -‚ akkor az önkormányzatnak sokba kerülne a sportcsarnok felújítása. A
kormányzatnak elsőrendű szerepe volt az egészséges életmód kialakítása, a gyerekek mindennapos
mozgásának a bevezetése. Ennek fényében a városban óriási teljesítmény, hogy a városban
mindennap 150 gyermek mozgása van biztosítva, hiszen a klubnál 150 gyermek utánpótlás
nevelése folyik. A Felnőtt csapat az NB lB-be jutásért harcol, amire büszkék lehetnek. Kiemelte
még az intézmények és a férfi kézilabda kft. közötti szoros kapcsolatot. hiszen az óvodák ás az
iskolák is napi kapcsolatban vannak a kézilabda kft-vel.
A Férfi kézilabda kit munkahelyteremtésben is szerepet vállal, hiszen 41 Főnek ad munkát Fő- vagy
mellékállásban. A város lakosságmegtartó erejében is jelentős szegmenst jelent a klub. Ugy
hallotta Polgár Zoltán ügyvezetőtől. hogy az új sportcsarnok felépítése után a nöi kézilabdának Is
megoldódnak az edzése. A Fáy utcai sportcsarnok megépülésében jelentős lobbi erői jelentett a
kézilabda kit A kézilabda kit kinötte a várost, ezért Békéscsabárajárnak át edzéseket tartani. A
Fáy utcai sportcsarnokba a Férfi kézilabda mellett a női kézilabda és a kosárlabda is helyet kap. A
kézilabda kft. munkáját eredményesnek értékeli, és büszkék lehetnek a tevékenységükre.

Izsó Gábor polgármester: Tegnap volt a három város sportvetélkedője. Békés-Békéscsaba-Gyula
vonatkozásában. Kálmán Tibor alpolgármester vezetésével a békési csapat második helyen végzett
holtversenyben Gyulával. Ez azért jelentőségteljes. mert Gyulán legalább 35 ezren laknak. míg
Békésen ennél jóval kevesebben élnek. Tizenegy sportágban vetélkedtek egymással a csapatok.
Fontos a fiatalokban erősíteni a fizikai. a lelki eröt ás a kitartást is. Ebből a szempontból a város
népességét tekintve Békés a megye élén áll.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Örülhetnek annak, hogy eredményesen működő
sporttevékenységet Folytat a kézilabda kit Mucsi András képviselő által elmondottakat annyiban
pontosítaná, hogy nem merné azt mondani. hogy a kézilabda kft. nyereségcsen működő
vállalkozás, mcii tudják, hogy a pénzügyi forrásait milyen támogatásokkal és segítséggel lehet
megteremteni. Nem az a cél, hogy nyereséges vállalkozás legyen.

Niucsi András képviselő: Pontosítja a szavait: amit az önkormányzat támogatásként ad. ahhoz
képest ötször annyi pénzt gyűjt be a kézilabda kit a TAO-ból. és nemcsak munkát adnak a
békésieknek. hanem más településekről Is Békésre köhöznek a kézilabda kit miatt. A TAO-ból
befolyt támogatást a kIt visszaíorgatja az önkormányzat tulajdonában lévő épület fejlesztésére.
Igaz, hogy 100 %-ban önkormányzati cégről van szó. de másra is fel tudnák használni a TAO-t.

Rácz Attila képviselő: Az állami forrás Úgy biztosítható. hogy az önerőt kell vállalnia a klubnak,
amit a város biztosít, hiszen saját kit-ről van szó. Épületek, beruházások kapcsán 30 % öneröt kell
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biztosítani, így még mindig kevesebbe kerül a sportegyesületen keresztül felújítani egy ingatlant,
- amelyet maga a sportegyesület is használ -. mint ha az önkormányzatnak Saját magának kellene
a költségeket viselnie.

Izsó Gábor polgármester: Békés ténylegjó a sportban, és több egyesület is - női kézilabda. iirfl
kosárlabda, labdarúgás. a férfi kézilabda — TAO támogatásban részesül. Ez visszasugározza azt a
sok munkát. amit a sponba fektetnek. Ezt a befektetést a gazdasági életben nehezen tudja Békés
realizálni a rossz e’helyezkedése és u rossz utak miatt. A humánterületen kapott támogatás - TAO
— bizonyos kompenzációt jelent. Békésen a sportélet nem akkor kezdődött, amikor a jelenlegi
vezetés és testület megjelent a városban, hanem egyjó irányt örököltek, amit továbbfolytattak. A
lendület, a lelki vitalitás, ami a békési emberek szellemiségében benne van a sport tekintetében,
maximálisan ki van használva. Ez a kultúra tekintetében is elmondható lenne, hiszen a Belencéres
Néptáneegyüttestől kezdve a Fúvószenekarig jelen van a városban sok minden. Olyan
szervezetekről tárgyaltak az előbbiekben. amelyek nem kifejezetten gazdaságilag megtérülő
tevékenységet folytatnak. A múzeum, a kulturális központ, a könyvtár, a sportegyesület
tevékenysége viszi a pénzt, de amit cserébe kapnak, itt marad a békésiek lelkébe, másrészt ezzel a
kihasználással fizikailag is látják, hogy javulnak a létesitményeik.

További hozzászólás. kérdés, észrevétel nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat
elfogadásáról.

S:avazá, e/á’!! nwgáUapíioua, hogy a szai’azásná/ jelen/évo képviselők száma: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselö-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Öiikormányzata Képviselő-testületének
1 93/2019. (V. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kit 2018.
évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) és
szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda lUl. ügyvezető

Napirend tárEva: A Békési Férfi Kézilabda Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

Írásos előteijesztés csatolva ajegrzőhöm’vhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. valamint az Ügyrendi.
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Ugyanazok vállaltak a FEB tauságot. akik korábban is betöltötték ezt a tisztséget.

Kérdés. hozzászólás, észrevétel nem volt, igy szavazást rendelt a határozati javaslatról.

Szavazás elől! megállapííoua, hogy a szavu:ávná/ jelenlévő képviselők szá,;;a: 9fYL
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- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyiangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkornzánvzata Kéyviselő-testük’tének
194/2019. (V. 30.) határozata

Békés Város Önkoniiánvzata Képviselö-testülete. minta Békési FérFi Kézilabda Kereskedelmi
és SzolgáiLtó Korlátolt Felelösségű Társaság (székhelv: 5630 Békés, Karacs T n. 7. Jz. 2.:
cégjegvzéks:ónz: 04-09-005619) döntéshozó szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 3:26. * (4) bekezdése alapján a 20l9. év szeptember hó I. napjától 2022. május

hó 31. napjáig teijedő időszakra társaság felügyelőbizottsági tagjának választja

a) Kovács László (aki született Békésen, 1949. év december hó 13. izapjón; anyja neve: Tóth
Etelka;) 5622 Köröstarcsa, Puskin utca 40. szám alatti lakost és

b) Pocsaji Ildikó (aki született Békésesabán, 1965. év október hó 09. napjáiz; anyja neve:
Nagy Julianna;) 5630 Békés, Kossuth utca 36/l. szám alatti lakost.

A Képviselö-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.

I latáridő: értelemszerűen
Felelös: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: A BKSZ Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló, valamint a 2019. évi üzleti terv elfogadása

Írásos ekíteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz (iz M/itt’. 52.’ (1) bekezdés 1) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Váczi Julianna ügyvezetö asszonyt. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.

A BKSZ Kft. hét üzletágat visz. Ezek között vannak olyan üzletágak, amelyek nyereségesek, és
vannak olyanok, amelyeket pénzügyileg ki kell egészíteni. A tevékenységük összességében némi
nyereséget mutat, ami aztjelenti. hogyjól müködik a kft. A városüzemeltetési feladatokat a kapott
támogatások és saját bevételek tükrében végzi cl a kít. Epítőipari vállalkozás céljából hozták létre
annak idején n kf-t. de van egy másfajta szolgáltatása is, amelyekkel kompenzálni tudják az
összegeket, Így az önkormányzatnak kevesebb támogatást kell adnia, mint amennyire szükség
lenne a városüzemeltetéshez. ‚Egy állami vállalat. mint építőipari vállalkozás szigorú
ellenőrzéseknek van kitéve. Az Allami Számvevőszék is ellenőrzi ugyanúgy ezt a vállalkozást.
mint az önkormányzatot. Gratulált a BKSZ Kl. tevékenységéhez. A Felügyelő Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta. és a beszámolót. valamint a pénzügyi üzleti tervet is elfogadta.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra bocsátotta ahntározati javaslatot.

Szavazás e/úti niególlapította. hogy a .%zcn Ezásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő
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— Megállapitotta. hogy a képviselő-testület 9 igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormáni’zala Kép viselő-testületének
195/2019. (V 30.) határozata

L Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális ás
Szolgáltató Kú. 20 8. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét ás
eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális ás
Szolgáltató Kft. 2018. évi adózott eredményét az eredménytadalékba helyezi. Utasítja az
ügyvezetőt a szükséges gazdasági intézkedések megtételére.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális ás
Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja.

Ilatáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ Ml. ügyvezető

Napirend tánya: A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. folyószámla hitelkeretével
kapcsolatos döntések

Írásos előteijeszts csatolva ajegyzőkönj’vhöz az 1íöt; 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és elVogadásra
javasolja a határozati javaslatot. A napirendi pont látszólagosan ellentmondásban van azzal, amit
korábban mondott. de az senkit ne tévesszen meg. hiszen itt a hulladékszállítás előflnanszírozása
miatt van szükség likvid hitelkeret meghatározására ás nem a napi működés miatt. A
hulladékszállítás után a Rivállalkozótól megkapja a kft. a szolgáltatási díjat, csak elő kell
finanszírozni, mivel a dolgozókat és a lerakási díjat is ki kell fizetni. Ehhez áthidaló likvid
hitelkeretre van szükség. Számításaik szerint a kft. 2-3 év alatt a nyereségből ki tudja gazdálkodni,
hogy nem lesz szükség likvid hitelre, hanem saját bevételeként lesz 40-50 millió forintja a
bankban, amit tartalékba tesz, és ebből előtinanszírozza a különböző kiadásokat.

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

S:cn’ccás elől; ;;wgUhipíío;ici, hogi ci smrtizéxi,tU jelesilúvá képviselők s%h;zci: 9/ő

- Megállapította. hogy a képviselö-testület 9 igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Öi,kormánpzata I(ép viselő-testületének
196/2019. (V. 30.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a BKSZ Békési Kommunális
ás Szolgáltató 1(11-nek a Kereskedelmi és I litelbankkal történő folyószámlahitellel
kapcsolatos szerződéskötését az alábbi banki kondíciók szerint:

19



Elitelösszeg: 16.000.000 HUF
Futamidő: I év
Kamat: O/N BUBOR 42.5 %(OJN BUBBORjeIenlegO.0ó%)
Kamattizetés gyakorisága: havonta
Rendelkezésre taflási díj: 0,5 %iév
Bírálati díj: egyszeri 0,5 %
Biztosíték: - Békés város Önkormányzatának készlizető kezessége.

- A követelést terhelő zálogjog: a TAPPE Kft vállalkozói szerződésre
vonatkozóan a HBNY bejegyzés.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete készíizetö kezességet vállal a BKSZ
Békési Kommunális és Szolgáltató KUt. I. Pont szerinti folyószámlahitellel felvételéhez.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert
a készlizető kezességgel kapcsolatos jognvilatkozatok megtételére a szükséges
dokumentumok aláírására.

I latáridő: értelemszerűen

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárva: A BKSZ-PLUSZ Nonprolit Kit 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai
és pénzügyi beszámoló elfogadása, és a 2019. évi üzleti terv elfogadása

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az M/Ui’. 52.g (1) bekczdésf) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ez egy másik kit amely párhuzamosan működik a BKSZ Kli-vel. A
hulladékgazdálkodás még 201 8-ban ezen a nonprofit kít-én keresztül bonyolódott le, azonban a
jövőben (209-ben) ezt a feladatot a BKSZ Kft. látja majd cl. A jó működés eredményeként a
BKSZ-PLUSZ KR. az idei évben (még júniusban átutalásra kerül) 25 millió Forintot vissza tud
fizetni az önkormányzatnak a tagi kölesönből.

Az előterjesztéshez az üzleti terv is kiküldésre került kiegészítésként. Az előteijesztést tárgyalta a
Pénzügyi Bizottság, és elfogadásra javasolja a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatokat.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt. Így szavazást
rendel cl a határozati javaslatok elfogadásáról.

Szavazás elő/I nzegáflapuioiía. lzm,n a szavazástiál jelenlévő képviselők szánzíz: 9fcL

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Kéyviselő-testületé,zek
19 7/2019. (V. 30.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ [iulladékgyűjtési
Nonprofit Kü. 2018. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és
eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.
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2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ I lulladékgvüjtési
Nonprofit Kit 2018. évi adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi. Utasítja az
ügvvezetőt a szükséges gazdasági iiuézkedések megtételére.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete n BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. 2019.
évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váezi Julianna BKSZ ILUSZ I lulladékgvüjtési Nonprofit Kit ügyvezetője

Napirend tártva: A BÉKÉS-FERMENT Kit 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló, és a 2019. évi üzleti terv elfogadása

Írásos előterjesztés cvalolva ajegyzőköm’vhöz az M/itt’. 52..! (1) bekezdésf) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és etfbgadásrajavasolja
a határozati javaslatot. A kít viszonylag szerény összeggel működik. hiszen egy púlyázatban
működik közre, Így a tevékenységük majdnem csak erre a feladatra korlátozódik. Ez is egy
jövedelmező üzletág. de nagyságrendileg lényegesen kevesebb hasznot hoz, minta BKSZ-PLUSZ
hozott. Később érdemes lesz elgondolkodni azon. hogy ezt a kft-t beolvasszák vagy
megszüntessék.

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

taiazas e/őt I nwgáUapíioua. Iiov a szn’uz6s;;ál /e/enlévő képviselők száma: 9j6.

- Megállapította, hogy aképviselö-testület9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Öi,kormányzata Képviselő-testületének
198/2019. (V. 30.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÉKÉS-FERMENT
Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató KR 2018. évi tevékenységéről szóló
pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját
elfogadja.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÉKÉS-FERMENT
Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kfl. 2018. évi adózott eredményét
tudomásul veszi. Utasítja az ügyvezetőt a szükséges gazdasági intézkedések megtételére.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÉKÉS-FERMENT
Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja.

I latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Vúezi Julianna BEKES-FERMENT Kft. ügyvezető
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Napirend táruva: A KBC’ Nonprolit Kft. 2018. évi tevékenységéröl szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása. 2019. évi üzleti terv jóváhagyása

Írásos előteijc’sztés csatolva ajegrzőkönyvhöz az Mötv. 52.W (1) bekezdés 1) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az elÖterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásrajavasolja
a határozati javaslatot. A kfl. elnöksége a beszámolót elfogadta. Nagyrészt a TOP-os pályázatok
menedzselésére hozta létre S település ezt a kft-t, amelyik több mint 100 pályázatot kezelt
nyereségesen. Az előteijesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy
szavazást rendelt cl a határozati Javaslat elfogadásáról.

Szcn’azás c/á’!! nwgá//apűoüa. ho’ Ci SzCn’azá5136/ /c/Cn/évő képviselők száma: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület Ó igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata KéyviseIó’-tatületének
199/2019. (V. 30.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját
(mérlegét és eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.

2. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja.
I {atáriclő: intézkedésre azonnal
Felelős: Dr. Giózik Klára KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit

Kft. ügyvezető

Napirend táreya: Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
2 1/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előtcijesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (‘1) bekezdésj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, és azt tárgyalásra alkalmasnak találta.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a rendelet-tervezet elfogadásáról.

S:arazc’Lv e/öli mcgú/lapíioua, hogi Ci sztiit,VfláI jekiilno képviselők z6ma: 9/ő

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÖ-TESTCLETÉNEK
11/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (Vl.29.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á ró 1

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 I. évi CLXXXIX. törvény 13. (1)
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bekezdés 9. ponjában meghatározott felaciatköréhen eljárva Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Müködési Szahályzatról szóló 1/2015. (II. 14.)
önkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:

1. Az önkormányzati vagyonról és a vugyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete az e rendelet I. melléklete
szerint módosul.

2. * Hatályát veszti a Rendelet I. mellékletének 386. számú sora.

3. * Hatályát veszti a Rendelet 2. mellékletének 10. sora.

4. Hatályát veszti a Rendelet 3. mellékletének 115.. 131.. 217.. 27L. 273.. és 375. sora.

5. E rendelet 2019. év május hó 30. napján ... órakor lép hatályba és a kihirdelést követő napon
hatályát veszti.

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. május 30. napján 16 óra 50 perckor

Tónak László;zé

Izsó Gábor polgármester: Szünetet rendelt el. mivel egy későbbi döntés meghozatalához szükség
vau a rendelet azonnali kihirdetésére.

SZÜNET

Napirend tárva: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséröl szóló
önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előtwjesztLs csatolva ajegyzőköm’rhöz uz MöÍ; 52.W (1) beke;dásJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, és azt tárgyalásra alkalmasnak találta.

Rácz Attila képviselő: Az előterjesztésben az szerepel. hogy nem térhet cl egymástól a bizottság
képviselő és nem képviselő tagjainak a díjazása. Ezt a bontást még nem látta soha.

Mucsi András képviselő. bizottsági elnök: Nem ért egyet a Kormányhivatal jogi értelmezésével.
A Kormányhivatalban Úgy gondolják, hogy a bizottsági tagokat - akár képviselőröl. akár a külsős
bizottsági tagról legyen szó - ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg. illetve terhelik.
Ennek értelmében a díjazás sem térhet cl egymástól. Megnézte több magyarországi város hasonló
rendeletét és azokban sem Így van a szabályozás. Ha a kormányhivatal Úgy értelmezi, hogy azonos
jogok és kötelezettségek illetik. illetve terhelik a képviselőket és a külsős bizottsági tagokat. Így a
díjazásuknak is azonosnak kell lennie, akkor azzal precedenst teremt.
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Tárnok Lászlóné jegyző: A Kormányhivataltól érkezett szakmai segítségnyújtásban az Mötv.
vonatkozó rendelkezésére hivatkoznak, amely szerint a bizottsági tagok jogai és kötelezettségei
azonosak. így azonos juttatás illeti meg őket. Az előterjesztés 3. oldalán szerepel, hogy mennyi
volt korábban a tiszteletdíj összege. illetve mennyi lesz a módosítást követően .A külsös bizottsági
tagok tisz[eletdíja nem változik, hiszen nekik az elmúlt hónapokban lett megemelve ez az összeg.
A képviselők tiszteletdíja 7.500,- Ft-tal nő majd.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Véleménye szerint egy szocialista csökevényt hoztak vissza,
amely szerint egyenlő munkáért egyenlő bért adjanak. Jogelvi szinten ezt nem szokás
megkérdőjelezni. Amikor a bizottsági tagok díjazásáról beszélnek ás különbséget tesznek a külsös
bizottsági tagok ás a képviselők között. akkor az előtetjesztönek legalább indokolnia kellene a
különbségtételt. Ez nem történt meg. Ha nincs értékelhetö indok megadva, akkor nem értik, hogy
ki, hogynn gondolkodik. Két hónappal ezelőtt a polgármester azt ígérte. hogy ha már 8 éve nem
módosították a képviselök tiszteletdíját. akkor azt rendezik majd. Ez most mégis ilyen
csökevényes, kényszeredett módon történik meg. ami tapasztalható egyrészt az clőterjesztésböl.
másrészt a Mucsi András bizottsági elnök által elmondottakból.

Ráez Attila képviselő: Kérdése: akkor az történik, hogy a korábban tiszteletdijként meghatározott
összeg megosztása kerül változtatásra, ás az összegszerűen a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját
nem érinti?

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: A téli időszakban kezdeményezte a külsős bizottsági
tagok tiszteletdíjának emelését, mivel az ügyrendi bizottság tagjai sok plusz munkát vállalnak.
Nem lehet azt megcsinálni, hogy a bizottságok külsős tagjainak díjazása eltérjen. ezért egyöntetűen
emelték meg az összes bizottsági tag tiszteletdíját.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás. kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt,
igy szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.

Szavazás elől; megállapüoíía. hogy a smvccásnál jelen/un) kep risc/ők száma: 9fű

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló

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

(
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés /) pontjáhan, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdésének a) po;z;jába;; meghatározott fzladatkörében eljárva. Békés Város Önkormányzata
Képviselő.testületének a Szervezeti és Működési Szahálvzatról szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati
rendelet 24. (2) bekezdés h) pont/éhen biztosított véleménvezési jogkörében eHáró képviselő-testületi
bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról ás költségtérítéséröl szóló 9/1995. (Ill. 7.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Remlck’Q 2. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(2) A hi:ous(gi (dg ficWle(cl itt ci: (lI(IJ)dij ó06j;tik ‚iwg/ctcIő öceg.

2. hatályát veszti a Rendelet 2. (3) bekezdése,

3. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba ás a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Békés, 2019.

_______________

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

‚I rein/elet /cjhj,jVt:?wv kerüli: 2019. május hó 31. ‚‚apján.

Tárnok Lás:lóné
jegyző

Napirend tárva: A temetőkről ás a temetkezés rendjéről szóló őnkormúnyzati rendelet
módosítása

Írásos eIőkijeszIé esatoh’a ajegyzó’kön;’thö: az Mön’. 52. (1) bc’kezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Szociális Bizottság, ás azt tárgyalásra alkalmasnak találta.

Rácz Attila képviselő: Kérdése: konkrétan mi maradi ki a mggelékből? Nem végeztek előzetes
hatástanulmánvt? Az előteijesztésből semmi nem derül ki. ás a Kormányhivatal is szakmai
segítségnyújtással élt ebben a témában.

Tárnok Lászlóné jegyző: I la van egy rendelet ás a mellékletében van valami, akkor az
ugyanolyan normatív ás kötelező tartalommal bír, mint maga a rendelet. Mivel csak a református
egyházzal van kegyeleti közszolgáltatási szerződése az önkormányzatnak, ezért a saját
rendeletükben csak arra vonatkozóan állapíthatnak meg normatív tartalmat. A katolikus egyházzal,
vagy plébániával nincs kegyeleti közszolgálati szerződése az önkormányzatnak, ezért Úgy
gondolták. hogy a «iggelékben szerepeltetik az anyagot, ami nem bír normatív tartalommal, ás
nem kell úgy módosítgatni. ahogyan a rendeletet. Ennek nincs semmiféle jogi hatása, ezért
ftggelékbe teszik.

Izsó Gábor polgármester: A tiiggelék nem tartozik a törzsanyaghoz, csak tudnak róla, hogy van
egy ilyen anyag, azonban a döntésekre nincs befolyása. Ha együttműködési megállapodást kötnek
a katolikus egyházzal, hogy ott is lehet köztemetést tartani, akkor a ltggelékbe helyezett anyagot
vissza lehet emelni a mellékletek közé. A katolikus egyházzal egyelőre nincs szerződése az
önkormányzatnak a köztemetés tekintetében.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Lényegében a függelékbe helyezett anyag kötelező jellegének
megszüntetéséről van szó. FIa majd lesz a katolikus egyházzal megállapodása az
önkormányzatnak. akkor cl lehet gondolkodni azon. hogy más egyházzal is lehetne-e
megállapodását kötni a köztemetésre vonatkozóan.

Izsó Gábor polgármester: A ..más egyház” jelen esetben más egyház tulajdonában lévő temetőt
jelent.

25



Mucsi András képviseö. bizottsági elnök, Az ortodoxoknak ás a baptistáknak S Van wmetőjük a
városban. A katolikus temetővel kapcsolatban cl lehet gondolkodni a köztemetésen. Ha a szociális
otthonban meghal valaki, akinek nincs hozzátartozója és köztemetést kérnek, akkor azt a
református temetőben temetik cl. 1 la lenne olyan igény. hogy a katolikus felekezetű elhunytakat a
katolikus temetőben temessék cl. akkor arra lehetőséget kellene biztosítani. ezért a katolikus
egyházzal Is megállapodást kellene kötni a köztemetés végzésére. A Muronv felőli részen lévő
parcellákban van kijelölve a köztemetésekre egy hely a Rózsa temetőben.

Rácz Attila képviselő: Akiknek nincs hozzátaitozójuk. azok esetében senki nem tudja
megfogalmazni. hogy hol helyezzék cl az elhunytat, ás ebben a tekintetben vizsgálni kell a
szociális helyzetét is. Ha nincs temetésre kötelezett személy, aki a szertartásról gondoskodjon,
akkor annak örököse sincs. Ha valakinek nincs pénze eltemetni a hozzátartozóját, akkor annak az
önkormányzat segítséget nyújt, és ha van ingatlana az elhunytnak, akkor arra ráterhelik a temetés
költségét ás az önkormányzat ezen keresztül behajthatja a költségeit. Ha egy elhunytnak van
hozzátartozója (házastársa. gyermeke) a katolikus temetőben. és ott sírral rendelkezik, akkor oda
temetik cl és nem a közpareellába. Ha Békéscsabán a kórházban történik a haláleset. akkor a
békéscsabai önkormányzat rendeli cl a köztemetést és a költségek is őt terhelik. Ebben az esetben
Békésesahán is az ott kijelölt közparcellában kell elhelyezni az elhunytat vagy hamvait. Ha
azonban valaki Békéscsabán hal meg, de a családnak van Békésen sírhelye, akkor Békésesabán
közköltségen elhamvasztják, majd utána csendes elhelyezéssel bekerül a családi sírba. A Rózsa
temetőben sem temetnek mindenkit a közparcellába, mert ha tudomásuk van arról, hogy az elhunyt
valamelyik családtagjának ott van sírja, akkor a hozzátartozója mellé temetik.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés. észrevétel nem volt. így szavazást rendelt
cl a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szcn’ccós elő/t megállujniotia, hogj a s:c,vu:óstzól /elenléi’n képviselők szánw: 9fö’.

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

13/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló

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

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkomiányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdéséhen. továbbá a temetőkről. ás a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. * (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye
32. cikk () bekezdésének u) pomj6huiz meghatározott felndatkörében eljána, Békés Viros Önkormányzata
Képviselö-testüleiének a Szervezeti ás Működési Szahálvzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormáiwzati
rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjáhan biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi
bizouság véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:

1. I latályát veszti a Békés Város Önkormányzata Képvisclő-testületének a temetőkről ás a temetkezés
rendjéről szóló 16/2007. (Ill. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet,) 2. melléklete.

2. A Rendelet kiegészül e rendelet 1. Wggelékével.
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3. E rendelet a kihirdeést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bá kés, 2ol.

_______________

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A ‚wzdcle; /cihin/cré.vtc kerüli: 2019. május 1,6 3 i.izupján.

lanzok Lác/ájzé
/cgi :o

Napirend tárva: A Békési Középiskolai Ösztöndíj alapirásáról szóló 5/2017. (I. 30.) rendelet
módosítása

Írásos clíJte;jesztév csatolva ajegyzőhöni’vhöz űz M/lív. 52. (1) bekczdésf) pontja alap/éti.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt cl a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szavazás c/üti nwgal/apííoiici. /1O’ Cl szavtizásná//ekiz/évő képviselők szá,na: 9jő

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÖ-TESTÜ[ETÉNEK

14/2019. (V.31.) Önkormányzati re n cielete
a Békési Középiskolai Osztöndíj alapításáról szóló 5/2017. (I. 30.) rendelet

módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselö-testületének a Szervezeti és
Működési Szabálvz2tról szóló 11:2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b) poiu/áha;z
biztosított véleményezési jogkörében eHáró képviselö-tcstűkti bizottság véleményének kikérésével a
következűket rendeli cl:
a következőket rendeli el:

1. A Békési Középiskolai Ösztöndij alapitásáról szóló 5/2017. (I. 30.) rendelet 2. * b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

[2. * Ösztöndíj-támogatáshan részesíthető az a békési állandó lakhelyű, 20. életévét be nem töltött
középiskolai tanuló, ...]

1;) akinek csa/adjáhan az ek9’ főre cső jövec/e/en; ;‚e;,i ha/adja meg a inint/cizkori zninimá/hér összegézzek
54 át”
2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. majd az azt követő napon hatályát veszti.

27



Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyLő

A ;enklct kihirc/etés,e került: 20!9. i;;a/ns 31. nap/á;;.

Tá,nok Lác/éné

Napirend tár2ya: Az általános iskolai tanulók ás Íélsöoktatási hallgatók ösztöndáróI szóló
9/2009. (III. 27.) rendelet módosítása

in;sos előteijesztés csatolva ajegrzőhöin’i’höz a; Möti’. 52., (1) bekezdés]) pontja alupjíiii.

Izsó Gábor polgármester: Az elöterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi ás
Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális ás Sport Bizottság, és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel. módosító Javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt cl a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szavazás előtt nwgállapiioua, ho,n ci szavtízásnál /eknlévö képviselők száma: V/ő

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2019. (V. 31.) ö n k o r m á n y z a t i rendel e t e
Az általános iskolai tanulók ás felsőoktatási hallgatók ösztündijáról szóló

9/2009. (III. 27.) rendelet m ó d o s í t ás áról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskőrében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti ás Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (11. 14.) önkormányzati rendelet 24. (2)
bekezdés fi,) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:
a következőket rendeli el:

I. Az általános iskolai tanulók ás felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2009. (Ill. 27.)
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. * (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. ‚ (3) A Képviselő-testület a pályázatok lebonvolításával és elbirálásával kapcsolatos
hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza át.

2. A Rendelet 4. * (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) Kedvező döntés esetén tíz ösztöndí/ tániogatás—ínértéke 5.000 Ft/hó.

3. A Rendelet 4. * (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(5) A (crizzogculzato lztilgci/ók százizút ci: íhzkorináizv:at a pá/váza! kiirásával ef3’ itlóbeiz hcitáncci
meg. A: elbízáMsi szempontokat e rendelet I. ineüdklete tartalmazza.

4. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Búkés I ‘ázos Önkornzá;;jzuici KépvL’elő—resiü1eté;zek Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága,
a: önkorn,ájz’:c,t á/ml zneghaiározott költségvetési eIáuam’:aí keretei között. a l3iuscí I-ho?gtuieci
Pelsőoktamasi Qnkornzám’zcui OsziöiuIífpáhú:at ;íltuh’ino.v Szerződési Eeltétc’leiben foglaltak
figve/enzbevéie/éi’el bonyolítja le ci: osztondijjal kapcolatosféladatokat.

5. * A Rendetet 6. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(i) Az ös:iöi;dzj odaíte/esének szociálisféltétele, hogy a pályázó. vagy a páh’ázóval együtt élők
efőrefitió izeztó jövedeinze ;w halat/ici ‚izeg a mi,ulezzkori ;ni;zimá/hér összegének 54 %—át.

6. A rendelet I. melléklete heyébe e rendelet L melléklete lép.

7. E rendelet a kihirdetését követő napon láp hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. majiis 3Lnapján.

Tárnok Lászlózzé

jegyző

Izsó Gábor polgármester: Az utóbb tárgyalt két előterjesztés azt tartalmazza. hogy az
önkormányzat a békési diákok tanulmányaihoz biztosít ösztöndíjat. A középiskolai ösztöndíjnál
az önkormányzati támogatást az állam kiegészíti ugyanakkor összeggel, mint amennyit az
önkormányzat ad (Bursa Hungarica). Van egy önként vállalt ösztöndij, amelyet a jó tanuló
általános- és középiskolásoknak ad az önkormányzat. A két támogatásra vonatkozó rendeletet
összhangba kellett hozni, hogy ne legyen nagy anyagi eltérés a két ösztöndíj között. Az egyik
tárnogatásnál I millió Forint van elkülönítve városi szinten, a másik ösztöndíj esetében pedig
változó az összeg, mcd attól is függ, hogy mekkora igény jelenik meg. Eves szinten 4-6 millió
forint támogatást utal ki az önkormányzat a Bursa Hungarica keretében. A két ösztöndij összesen
7 millió forintnyi támogatást jelent a békési diákok tekintetében.

Napirend tár2va: Járásszékhelyi múzeumok szakmai ámogatúsáról szóló pályázat benyújtása

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Möti’.52. (1) bekezdésj pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. valamint az Oktatási.
Kulturális ás Sport Bizottság. és a határozati Javaslat elíogadását javasolják a képviselő-
testületnek.

Minden évben írnak ki pályázatot járási székhelven működő múzeumok támogatására, amely
kapcsán 4 millió forint körüli összeget szoktak kiosztani. Szakmai feladatokra kapják meg a
támogatást. A mostani pályázat keretében a meglévő állományok biztonságos tárolására,
elhelyezésére adnak támogatást. Bízik abban, hogy most is nyernek a pályázaton, ahogy korábban
is történt.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavo:ás elő/l nwgáUapíioiícr, hogy a szavc,zás,,ú/ jelenlévő képvisel (ik s:chnu: 9/7í

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazatLl az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkor,,,cini’zata Kép viselő—testüktének
200/2019. (V 30.) hatá,ozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2W 9. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontja szerinti. a
„Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatása” tárgykörben pályázatot nyújt be. A
pályázni kívánt összeg 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás. Önerő biztosítása
nem szükséges.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeum igazgatóját, hogy a pályázat benyújtásában és végrehajtásában működjön
közre.

lIatáridő: Intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Sápiné Turcsánvi Ildikó igazgató

Napirend tárgya: A Békés, 6612 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó döntés

Írásos előterjesztés csatolva ajegjtőkönyvhöz az M/ki’. 52.,S’ (1) bekezdésf) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a kiküldött
kiegészítésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek
elfogadásra.

Rácz Attila képviselő: Évekkel ezelőtt több telekalakitási kérelem miatt döntöttek telek
értékesítésekről (Dánfok. Malomasszonykert), amelyekben nem történt előrelépés. Többen keresik
meg, hogy történt-e valami az ügyben, mert szeretnék használni, lezárni a területet, hogy
illetéktelenek ne juthassanak be. Ugy emlékszik. hogy a Kispince utca környékén is volt
telekalakitási kérelem.

Izsó Gábor polgármester: Kisebb területekről van szó. Az eredeti elképzelés szerint Dánfokon
például az egyik területen üzlet vagy utca lett volna kialakitva. A jelenlegi koncepció szerint ilyen
inkeiójuk nem lesz. és ezek rendezéséröl határozott a testület.

Gál András osztályvezető: A telekalakítások miatt szabályozási tervet is módosítani kell, ezért
célszerű összegyűjteni minél több ilyen ügyet, mert egy 20 m2-es te]ekkel ugyanannyi munka van,
mint 120 db 20 méteressel. A vezetői megbeszélésen is elhangzott. hogy Dánfokon is át kellene
nézni azokat a területeket, ahol kis telek kiegészítések Fordulhatnak elö, és azokat fel kellene
ajánlani az érintett ingatlantulajdonosoknak. Az önkormányzat nem tudja fenntartani ezeket a
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területeket ás célszerű lenne eladni, és ezeket együtt kellene kezelni, mert költségeiben Jóval
olcsóbb lenne.

Izsó Gábor polgármester: Javasolta, hogy vegyék elő azokat a területeket, amelyek esetében
elmaradt a telekrendezés. Az érintett osztályon regisztrálva vannak ezek a területek, amelyeket
össze kell vonni ügyintézés szempontjából és együtt kell a telekalakítási ügyeket tárgyalni.

Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Kérdése az üggyel kapcsolatban: megkötötték-e az
adásvételi szerződéseket? Tudomása szerint képviselő-testületi döntés a Jámbor utca, Dánfbk (két
ügyben) és a Malomasszonykert tekintetében született, amelyekre vonatkozóan a vételárat
négyzetméterben határozták meg.

Jelen előteijesztés kapcsán a kérelmezővel kapcsolatban egy biankó határozatot hoztak. Kérdése.
hogy mikor kötnek az ügyFéllel adásvételi szerződést? A városi településrendezési tervekben
ezeket a változásokat át kell vezetni. Ez mikor történik meg?

Izsó Gábor polgármester: Erről beszéltek korábban, és azt mondták, hogy egyszerre kellene
intézni ezeket az ügyeket és egy szabályozási terv módosítás keretén belül rendezni ezt a kérdést,
és utána lehet értékesíteni a területeket.

Mucsi András képviselő: Kérdése: milyen határidőre kell ennek megtörténnie? Először a
településrendezési eszközök módosításának kell megtörténnie, és csak utána kerülhet sor az
adásvételi szerződés megkötésére?

Izsó Gábor polgármester: Valószínűnek tartja, hogy ez a helyes sorrend, de kérte Gál András
osztályvezetőt, válaszoljon a kérdésre.

Gál András osztályvezető: Telekalakításra mindenképpen szükség van, hogy lássák a pontos
négyzetmétert. Ha egy utcát adnak cl, akkor a tulajdonos által megvett telekrész besorolása
továbbra is utca/közterület lesz. Ahhoz, hogy hozzá tudja kapcsolni a lakótelkéhez, szükség van a
szabályozási terv módosítására. Mindenképpen meg kellene ezt valahogy előznie az adásvételnek,
mert ha az ügyfél visszalép, akkor feleslegesen módosítják a szabályozási tervet. Javasolta már
korábban is, hogy ha valaki ingatlanvásárlási szándékkal keresi meg az önkormányzatot, akkor
attól kérjenek letéti díjat, mert a vagyonértékesítés miatt is külsö szakértőt kell felkérni, aminek
költsége van. Előfordult már, hogy az ügyfél visszalépett a vételi szándékától és a költségeket az
önkormányzatnak kellett megfizetnie, így mínuszbajőttek ki.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: A településrendezési eszközök nagy problémát tudnak okozni.
A munkahelyén történt az, hogy egy nem létező erdőre került 44 m2-rel egy terasz. A település
telepűlésrendezési tervét is módosítani kellett a besorolás miatt. Nem egyszerű erdőből kivonni
valamit. Altalában a vevő szokta fizetni az ügyvédet és elkészíttetni a szerződést. Ha ilyen
többletszolgáltatást nyújtanak, megtehetik, de nem az önkormányzat feladata. A testületi határozat
alapján, ha a vevő egy szerződéssel vagy előszerződéssel jelentkezik, akkor azt a polgármester
aláírhatja, és a folyamatok folytatódhatnak tovább. Ha a településrendezési eszközöket módosítani
kell, akkor célszerű előszerzödést kötni a vevővel.

Rácz Attila képviselő: Korábban már interpellált ebben a kérdésben, tehátjó néhány évvel ezelőtti
történetről van most szó, ami Dánfokot, a Malomasszonykertet és a Kispinee utcát is érinti. A
kérelmek vonatkozásában született testületi döntés, így az ügyfelekkel megköthették volna az
adásvételi szerződést, és ki is fizethették volna a telekárát. így a területet gondozták volna. Bízik



abban. hogy a jelenlegi előterjesztés katalizátora lesz a korábbi ügyek rendezésének is, és minél
hamarabb megtörténhet az aclásvétel, ás birtokba vehetik a néhány méteres területeket is Van
olyan terület, amelyik 70 cm-es részt érint. Az, hogy ezen ügyek átvezetése az önkormányzati
regiszterekben nem azonnal to ténik meg, hanem később, összegyűjtve, egy költséggel, az nem
akadályozhatja a továbblépést, hisz ez az utolsó lépés. Kérte, hogy gyorsitsák Fel a folyamatokat.
I la elhúzzák az ügyintézést, az is előlbrdulhat, hogy az igénylő meg sem éli már, hogy megkapja
a területet, miközben a testület már legalább 4 éve döntött az ügyében. A testület megadja a
kedvező felhatalmazást. de az igénylő csak 5-10 év múlva Jut a telkéhez esatolni kívánt
ingatlanrészhez.

Ajelen előteijesztésben szereplő vételár összege ötszöröse annak. amit korábban (5 évvel ezelőtt)
meghatároztak. Az első ingatlanrészek értékesítésének vételárát 750 Ft!m2-ben határozták meg,
Így ezt az árat kell tartaniuk ma is azon területek esetében, amelyek értékesítéséről a testület már
évekkel ezelőtt döntött.

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Valóban igaz, hogy reális időnek kell eltelnie egy döntés és
annak a végrehajtása között. Polgármester úr is utalt arra, hogy bizonyos területeken
koneepcióváltás történt, Így célszerű a meg nem valósult döntéseket összeszedni, ás ha a korábbi
döntést módosítani kell, akkor tegyék meg, mert ez az, ami számon kér etö.

Mucsi András képviselő. Ahogyan elhangzott már. előszerződést lehet kötni. A lényeg, hogy az
ügyfelek használhassák a telket, hisz ezért akarták megvásárolni a területet, de mivel nincs
adásvételi szerződésük. ezért jogszerűen nem tudják használni. Ha kötnének egy előszerződést a
kérelmezőkkel - amit az ügyfél maga készíttet cl egy ügyvéddel -‚ akkor azt a polgármester
aláírhatná és az ügyfél jogszerűen használhatná a területet. Utána cl lehet intézni az önkormányzat
által elvégzendő feladatokat, akár szabályozási terv, akár településrendezési eszközök
módosításáról legyen szó.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Az előszerződésbe sok mindent bele lehet fogalmazni: a
birtokbaadás is belefér. és az is. hogy ha megadott határidőig nem teljesülnek a feltételek, akkor
nemjön létre adásvétel. Az előszerzödés rugalmas és mindkét Fél érdekeit figyelembe veszi.

Izsó Gábor polgármester: Akkor előszerzödést kell kötni, hisz úgyis használja az illető a telket,
vagy pedig szerződést kell kötni, amellyel értékesítik a telket, és utólag minősítik át a területet. Ha
valaki vesz egy utat, és bővíteni akarja a házát annak az irányába, később kiderül, hogy nem teheti
meg, mert a besorolás szerint az a rész útnak minősül. Kérdése: az eladáskor át kell minősíteni a
területet?

Gál András osztályvezető: Az adásvételi szerződések megkötése nem a Műszaki Osztály feladata.
Nem tudja, mennyi ilyen ügy van. de tudja, hogy az utóbbi időben úgy adja cl a telkeket az
önkormányzat, hogy a költségeket (ügyvédi, átíratási és településrendezési eszközök
módosításának költségei) a vevönek kell fizetnie. 1-liába csak egy „nadrágszíj-csíkot” vesz meg a
vevő, ahhoz, hogy a saját telkéhez tudja csatolni a közterületet, legalább 300 ezer Forintot ki kell
fizetnie. mert településrendezési tervezőt kell fogadnia. A településrendezési eszközök módosítása
úgy történik, hogy az ügyfél, a tervező és az önkormányzat egy háromoldalú megállapodást köt,
amelyben szerepel, hogy a költségek a vevőt terhelik. Fia a vevő nem jelentkezik az
önkormányzatnál, akkor nem tudnak mit tenni, hisz nem az önkormányzat akarja eladni, hanem a
vevő akaija megvenni a földterületet.

Dr. Gosztolya Ferenc képviselö: A fentiek miatt lehet jó egy ..nadrágszíj” terület kapcsán az
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előszerződés megkötése. Vevőként nem vállalná át. hogy a településrendezési tervek költségeit ő
fizesse, maximum csak részben vállalná. Az előszerzödés mellett használhatja az ügyfél a területet,
ha abban megegyeznek. Kölcsönös elkötelezettségek vannak, de reális feltételeket kell szabni.

Táry:Személyes érintettség bejelentése és döntés szavazásból történő kizárásról

Izsó Gábor polgármester: Bejelentette személyes érintettségét, és kérte a képviselő-testületet,
hogy döntsön a szavazásból történő kizárásról.

Szavazást rendelt cl arról, hogy a döntéshozatalból kizárja-e őt a képviselő-testület? Kérte, aki Úgy
dönt, hogy kizárja, igennel szavazzon.

Szavazás előtt megállapi/ol/ci, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormáizyzata KéyviseIótestületé,wk
201/2019. (V. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármestert személyes
érintettségére tekintettel „A Békés, 6612 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó döntés”
szavazásából nem zárja ki.

Izsó Gábor polgármester: További kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás elő/t megállapitot/a, hogy ci szavazásnál jekniévő képviselők szánw: 9/ő

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

Békés Város Önkornián yzata Kéyvise1ótestü1eté;zek
202/2019. (V. 30.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012 (VI. 29) önkormányzati rendelet 13. d)
pontja alapján a Békés, 6612 hrsz-ú ingatlan értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonát képező Békés. 6612 hrsz-ú 143 m2 területnagyságú ingatlant Polgár Zoltán 5630
Békés, Lapos u. 3. szám alatti lakos részére bruttó 1500 Ft/m2 ár megfzetése ellenében,
összesen 2 14.500 Ft értékben.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.
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Napirend tárEva: A Békés 015 1/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelemről döntés

Írásos előteijazté csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52.8W (1) bekezdés pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását Javasolja a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő; Az előteijesztés arról szól. hogy a város lakója, akit mindenki Szatyi
néven ismer, vásárol egy telket az önkormányzattól, amire egy nagy hangárt szeretne építeni,
amiben a technikáját tárolhatja, valamint országos hírű együtteseket hívna le próba koncertre.
Amiről az előző napirendi pontnál beszéltek. itt válik élessé: most hoz a testület egy döntést, de
majd az ügyfél vár évekig a településrendezési terv módosítására, hogy utána köthessen adásvételi
szerződést és megkezdhesse a hangár építését? Meddig húzódhat egy ilyen ügy? Mikor veheti
birtokba a területet Szatyi? Mikor lesz adásvételi szerződése?

Dr. Gosztolya Ferenc képviselő: Amikor felhatalmazzák a polgármestert a szerződés
megkötésére, akkor abban az előszerződés lehetősége is benne van. A végleges szerződés
megkötése felé vezető út egy lépése az elöszerződés. Addig is meg kell osztani az ingatlant,
gondoskodni kell arról, hogy termőföld ne legyen benne, mert kit azt nem veheti meg, stb. Ezek
gyakorlati kérdések, amellyel a polgármesternek kell foglalkoznia.

Rácz Attila képviselő: A csokigyár kapcsán tavaly döntöttek az értékesítésről. azonban a
telekalakításról az idén döntött a testület. Van elég költségviselő vállalkozó a telekalakítás
kapcsán, így a költségek megosztása során a „nadrágszíj” parcellát vásárlók ügyét is kezelni lehet,
és a településrendezési eszközök módosítását az ő tekintetükben is cl kell intézni.

Izsó Gábor polgármester: Idő (legalább I év) kell ahhoz, hogy összeszedjék a ‚.nadrágszíj”
pareellákat vásárlókat.

Rácz Attila képviselő: Azokról beszél, akik ügyében már döntött a képviselő-testület. Legalább 9
telekalakítási ügy van, amit össze kell vonni és együtt kell kezelni. Az eddigi ügyeket kell
lerendezni és nullára futtatni.

Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt,
így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás elő/i megállapítoüa, hogy ci szcn’azásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
203/2019. (V. 30.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012 (VI. 29) önkormányzati rendelet 13. d)
pontja alapján a 0151/6 helyrajzi szám alatt Felvett ingatlanból megosztással keletkező
terület értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének szándékában áll értékesíteni a
tulajdonát képező 0151/6 helyrajzi szám alatt lUvett ingatlanból megosztással keletkező,
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mintegy 2,5-3 hektár nagyságú területet a Szatyi Stage Team Kfl. (adószám: 13487052-2-
04, székhely: 5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 16.) részére.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
telekalakítási eljárás vonatkozásában a szükséges egyeztetések letblytatására,
jognyilatkozatok megtételére, valamint az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosítá SÚ i’a.

I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárgya: Az .Jisélvt a Fiataloknak a Békés Város iflúságsegítő programja’ pályázat
kiirásával kapcsolatos döntések meghozatala

Írásos előteijesztés csatolva ajegvzűkönyvhüz az Möh 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az elöterjesztést tárgyalta az Ügyrendi. Lakásügyi. Egészségügyi és
Szociális Bizottság, és azt tárgyalásra alkalmasnak találta.

Az előterjesztés egy további intézkedéseket tartalmaz a békési Fiatalok segítésére. helyben
tartására, illetve valamennyi hozzájárulást is tartalmaz, hogy haza csábítsák az elvándorok
fiatalokat. Az önkormányzat nyert egy pályázatot, amely kapcsán ösztöndij támogatást utalhat ki.
Támogathatók azok a Fiatalok, akik helyben laknak, dolgoznak és a Város társadalmi, kulturális
életében részt vesznek. A pályázat magában foglalja a jogosítvány, illetve a nyelvvizsga
megszerzéséhez adható támogatást is. Az a Fiatal is támogatható. aki haza akar települni. A
támogatások összege 30-50 ezer forint közé tehetö havonta, amely I évig adható. A pályázati kiírás
fent lesz a város honlapján is.

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

Szavazás előtt inegóUapííotía, hOn (1 swvazásnálfeknlévá képviselők száma: 9fő

- Megállapította. hogy a képviselö-testület 9 iten. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
204/2019. (V. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP- 1.2.11-16-2017-

00046 azonosítószárnú, „Esélyt a fiataloknak - Békés Város iljúságsegítő programja” című

pályázat keretében nyújtható ösztönző támogatásokról szóló

a) páh’ázatif’lhívás; a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal,
b) pá/váza/i aciatlapokai a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal,

c) pályázati felhívásra benyújtott pályázatok értékelés! szempontrenclszerét a határozat 3.

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

megtételére.

I laLridő: a pályázati kiírás azonnal, a lehonyolítás a kiírás szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tánva: Békési Önkormányzati Tűzoltóság ámogatási szerzödése

Írásos előterjesztés csutüh’ű (I jL’gJzőköflVVhöZ uz Möti 52. (1) bekezdésf) poiitja (dUjijáli.

Izsó Gúhor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati Javaslat
etFogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.

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

Szcn’azés elő/I megáUcrpíioií ci, hog’ ci szavazásnál jelenléi’ő képvLvelők .vzáma: 9fő

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés J4iros Önkormányzata Képviselő-testületének

205/2019. (V. 30.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési

támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet 6. *-a alapján, a

határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint a Békési Önkormányzati

Tűzoltóság számára 6.000,000.- Ft azaz hatmillió forint vissza nem térítendő támogatást

nyújt.
2. A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. (1) bekezdése

szerint letétbe helyezett beszámoló meglétének igaolása.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Pálmai Tamás

alpolgármestert a szerződés megkötésére.

I latáridő: értelem szerint
Felelős: Dr. Pálmai Tamás alpolgármester

Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület 6 millió Forint támogatást szavazott meg a Békési
Önkormányzati Tűzoltóság számára, amelyet további pályázati pénzekkel egészítenek majd ki.
Ugy hallotta, hogy minden évben emelik majd az önkormányzati tűzoltóságok normatív
támogatását. Ezzel véget érhet az a folyamat, amikor is a normatív támogatásból kifutott az
önkormányzati tűzoltóság, és folyamatosan emelkedtek a bérek, a működési költségek, így az
önkormányzatnak egyre magasabb összeggel kellett hozzájárulni a működéshez. Most isjelentős
mértékű összegeI járul hozzá az önkormányzat a békési tűzoltóság működtetéséhez.A városban
nagy szükség van az önkormányzati tűzoltóságra. amit a legutóbbi tűzeset is mutat.

(Kopjmé cl;. I Ici/c/á Anikó clhagiíci ci: ü/ésler;neí..1 kpiiselő—Iesntlei IúLv:ánzci Sfői
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Napirend tánva: Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

Írásos eíőteijesztés cw,tolva a jegyzűkönyvhöz az Mötv. 52.SW (1) bekezdésJ) pontja alapjáii.

izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

A Református Egyház vásárolt egy telket az önkormányzattól, amelyen óvodát szeretnének
építeni. A 400 millió forintos beruházás magában foglalja a telek vútelárát, és a tervezési
költségeket Is. Ha kiemelt fejlesztési területté nyilvánítják a területet, akkor a különböző hatósági
eljárások felgyorsulnak. A Földvár bölcsőde mögött lesz az új óvoda,

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Egyetért az előterjesztésben léglaltakkal. Kérdése egy másik
beniliázásra vonatkozik: nem készült el még mindig a piaenál a beruházás? Mikor lesz átadva,
mint kiemelt fejlesztési terület?

Izsó Gábor polgármester: A piaenál is, mint a legtöbb beruházásnál, jelentős munkavállalói
gondokkal küszkődnek. Aki elvállalta a beruházást, nem talál munkást, kevés az embere és emiatt
húzódik a fejlesztés. Beleesúsztak abba a helyzetbe, amit korábban is sejtettek, hogy az uniós
támogatások felhasználásának utolsó időszakára esik az országban a beruházások 70-80 %-a, így
mindenki dolgozik. Nagy a munkaerő hiány, ezért húzódik el ez a beruházás is. Ugyanez a helyzet
a rendelőintézetnél is, bár az hamarosan befejeződik. Felújítás zajlik a kulturális központnál is.
Halad a beruházás, de nem abban az ütemben, mint ahogy szeretnék. Az országban több helyen is
ugyanez a helyzet.

Rácz Attila képviselő: Véleménye szerint dr. Gosztolya Ferenc képviselő kiemelt fejlesztésröl
beszélt. és a piaci beruházás nem idetartozik. Kérdése dr. Gosztolva Ferenc képivselőhöz: nem a
Fáy utcai beruházással kapcsolatban tette fel kérdését?

izsó Gábor polgármester: A képviselő a piaci beruházást említette.

Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Nem kell szó szerint érteni. amit mondott. mert ironikus volt a
„kiemelt beruházás” megfogalmazása. A kérdés indokoltságát az is mutatja, hogy a polgármester
nagyon helyesen felsorolta valamennyiük által ismert nehézségeket. azonban konkrét időpontot
nem mert mondani.

Izsó Gábor polgármester: Véleménye szerint még az idén megvalósul a beruházás. Konkrét
időpontot azért nem tud mondani, mert több olyan tényező is van, ami rajtuk kívül áll, mint p1. az
esős időjárás. A kulturális központ például beázott. Az esős időjárás nehezíti a haladást.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. így szavazást rendelt cl a határozati javaslat
elfogadásáról.

LSzavazas e/öli nwgd/Jap/mni(,. i;c)gi ci szmu:és,zW jclenléiö képviselők .cchna: 8fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:



Békés Város Önkormányzata Kép visel/l-testületének
206/2019. (V. 30.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának képviselő testület hatályon kívül helyezi az 30/2019. (I.
3 1.) határozatát.

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

3. Békés Város Önkorniányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepeióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrenclezési eszközökröl. valamint

egyes településrendezési sajátos jogintézménvekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Kont.
rendelet 32. (6) bekezdés e) pontja alapján eljárva kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja

a Békés 6597/5 hrsz-ú telket, a 6597/6 hrsz-ú teLek 6603 hrsz-ú utca vonalától délre cső

területét, a 6606; 6607; és a 6612 hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló Békés, Fábián utca

— llözsö utca — 6589/2 hrsz-ú csatorna — Jámbor utca — 6596 hrsz-ú Élővíz-csatorna

által határolt területet.

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

L latáridő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgámester

Napirend tár2va: Pályázat az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.$ (1) bekezdés],) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a kiegészítés szerinti
határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A Gólyafészek Bölesöde
konyhájának a felújítását tartalmazza az anyag.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a kiegészítés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.

Szavc,zas elő/I megállapiwi Ici, I,o’ o szavazásnál jelenlévő képvLwlők szá,;;t,: 8/Ő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkorniánjzata Kép viselátestületének
20 7/2019. (V 30.) határozata

I. A pénzügyminiszter — a belügyminisztenel és az emberi erőlérrások miniszterével

egyetértésben — meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló

2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont szerinti

őnkorniányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat célja az 5630 Békés.
3$



Rákóezi utca 16. szám alatti Gólyalészek bölcsőde konyhájának inlhistrukturális iIújítása

ás akadálymentesítése. A pályázati összköltség bruttó 25.751.094,- Ft, az igényelt

támogatás mértéke 95 %‚ bruttó 24.463.539,- Ft. a saját erő mértéke 5 %. bruttó 1.287.555,-

Ft. A saját erőt az Önkormányzat a működési bevételek terhére biztosítja.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy

az önkormányzati étkeztetési kjksztések támogatására benyújtandó pályázat

vonatkozásában a közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés

Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően

eljáijon, szolgáltatásokat rendeljen meg. beszerzéseket indítson cl. kapcsolódó

feltételekben megállapodjon. az Önkormányzat képviseletében aláirjon, valamint

szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét. hogy

az Önkorrnányzaü felaciatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat

pályázati dokumentációja összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási

dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja

ki.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárgya: Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Írásos CIŐÍL’IJL’SZtéS csatolva a jegvzőkönj’vhöz az Mötv 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

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

Scn v:ás e/öli negá//upuioua. hogy a .cmvnvná/fe/en/érö képviselők vzá,na: 8/ő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2019. (V. 30.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért Felelős
miniszter az államháztartásért Felelős miniszterrel közösen meghirdetett. Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3.
melléklet II. 2. pont a). b) és e) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztés támogatására. A pályázat célja a Peöfl utcai, Széchenyi téri. Korona utcai és Fáy
utcai járdák útburkolat felújítása. A pályázati összkőltség bruttó 35.294.062.- Ft. az
igényelt támogatás mértéke 85 %. bruttó 29 999 953,- Ft, a saját erő mértéke 15 %‚ bruttó
5294 109,- saját erőt az Önkormányzata működési bevételek terhére biztosítja.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét. hogy
az önkormányzati feladatellázást szolgáló fejlesztések támogatására henyújtandó pályázat
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vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (‘XLIII. törvény, valamint Békés
Város Onkormányzata közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően
cijárjon, szolgáltatásokat rendc]jen meg, beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó
feltútelekhen megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében aláirjon, valamint a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására henvújtandó pályázat
pályázati dokumentációja összeállítását kezdje meg. a pályázat megvalósítási
clokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükségcsjognyilatkozatokat tegye meg, adja
ki.

I latáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárjya: TOP-7. 1.1 - I 6-H- 123-4 ‚.Kulturális és közösségi terek infrastruktúra
fejlesztése” pályázat benyújtása

Írásos előteijesztés csatolva a jegvzőhönrvhöz űz Mötv. 52., (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az elöteijesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és ahatározatijavaslat

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Kálmán Tibor alpolgármester: A pályázat keretén belül megtörténik a Dánfoki üdülőközpont

területén található, Gasztroként ismert főző- és közösségi tér bővítése. Lesz egy fedett fllagória,
amit használni lehet majd.

Ráez Attila képviselő: Kérdése: a szörf medence helyett lesz ez a beruházás?

Izsó Gábor polgármester: Nem. egy másik pálvázatról van szó. Az önkormányzatnak van egy
olyan pályázata, amit CLLD-nek neveznek. A pályázaton 400 millió forint támogatást nyert az
önkormányzat. A pályázaton civil szervezetek pályázathatnak közösségfejlesztő feladatokra.

Ebben benne van a kulturális központ is és egyéb civil szervezetek, egyházak is benyújthatják

pályázataikat.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást

rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Snivazás c/ó!! mcgál/a;houcz. hü ci .cciiciztisiió/ jelen/dió kdpiise/Ük szánta: Bfő.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkonnánvzata Kéyvjseló’-testületének
209/2019. (V. 30.) Izatáiwzata

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-7.l.l-]6-H-l23—4 „Kulturális és
közösségi terek infrastruktúra fejlesztése” felhívásra „Dánfok szabadtéri foglalkoztató

bővítése” címmel az alábbiak szerint:
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1.1. A megvalósítúsi helyszín pontos címe: Békés Város belterülete, Békés-Dánfok Hrsz:
6929/50.

1.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 15.000.000,- Ft.

1.3. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 15.000.000,- Ft.

1.4. A saját erő méríéke 0%. összege bruttó 0,- Ft.

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

határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva: Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Táruv: Balázs László képviselő interpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése Balázs László képviselöhöz: az interpellációjára adott választ
elFogadja-e?

Balázs László képviselő: Az interpcllációjára adott választ elfogadta.

Tárv: Deákné Domonkos Julianna képviseló interpelláció jára adot válasz

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

Deákné Domonkos Julianna képviselő; Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Tárv: Mucsi András képviselő interpelláció jára adott válasz

Izsó Gábor polgármester; Kérdése Mucsi András képviselöhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadja-e?

Mucsi András képviselő: Kérdezett valamit. de nem arra kapott választ. Az volt a kérdése. hogy
hova fordulhat az a hölgy. akinek az ingatlana védetté van nyilvánítva? Erre azt a választ kapta,
hogy a védetté nyilvánitási folyamat kb. I év, és lehet jelentkezni. Tudja. hogy a költségvetésben
van elkülönítve egy összeg a védetté nyilvánított ingatlanok karbantartására, felújítására. A
kérdése arra irányult, hogy kinél, milyen formában lehet pályázni erre a keretre? A polgármester
Úr iránti tiszteletből elfogadja a választ, de kéri, hogy kapjon egy használható választ, amit az
ügyfélnek cl tud mondani.

Tárgv;Dr. Pálmai Tamás alpolgármester ínterpellációjára adott válasz

Izsó Gábor polgármester: Kérdése dr. Pálmai Tamás alpolgárnwsterhez: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Az ínterpellációjára adott választ el[bgadta.
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Tár2v:Dr. Seres István képviselő interpellációjára adott válasz

lnó Gábor polgármester: Dr. Seres István képviselő nincs jelen a testületi ülésen, így az
interpellációja elfogadására a következő testületi ülésen kerül sor. Kérte, hogy akinek van
interpelláeiója, bejelentése, az mondja cl.

Mucsi András képviselő: A következő témákban kíván interpellációt benyújtani, amelyet írásban
leadott a Titkárságon.
A Kopasz és a Bartók Béla út találkozásánál (Kopasz utca 3-5. ingatanok között) hatalmas kátyú
van az útalapban. ami véleménye szerint könnyen javítható lenne a kavics megigazitásával. Kérte
ebben a segítséget.

A Kispinee utcai kisbolt (Nyíri utca vége) előtt nagy esök esetén megáll a víz, mert a bolt utáni
két ingatlan előtt nincs megfelelő árok, amely elvinné a vizet. Itt történt egy felújítás is, de a duda
csöveket rendszeresen összetörik, betömik. Fel kellene hívni a lakosok figyelmet arra, hogy a
felújítások után az ingatlantulajdonosok gondoskodjanak a takarításról. A mostani esős időben
befolyt a Víz O boltba.

A Gagarin utca burko]ata sajnos nagyon tönkrement, valamit kezdeni kellene vele, Örül. hogy az
önkormányzatnak van meleg aszfaltozó gépe, ésjó lenne, ha ezzel kijavítanák az utat.

Kérte. hogy a Bethlen utca közepén keletkezett lyukak, kátyúk kérdésével is foglalkozzanak az
érintettek.

Ismét beterjesztette kérését a Kossuth utca 7. szám alatti tömb bejárójának javításával
kapcsolatban, ugyanis ezért jelentős részben a hulladékszállító autók a felelősek. Nem nagy
felületről van szó. de a közlekedés ott igen kritikus. Van egy Új hulladékszállító gép, ami
háromszor-négyszer nehezebb a korábbi gépnél. Sajnos, amikor ilyen sok eső van és alááznak az
aszfaltos utak, akkor a gép összetöri az utat.

Az egykori ligeti bölcsőde épületét ugyan a városi önkormányzat használja. de mind a két utca
felől igen elhanyagolt képet mutat. Kérte, hogy tegyék rendbe legalább a liget felőli szakaszt. A
növényzet burjánzik, gondozatlan, szemetes a környék. Ez nem feltétlenül közmunkás- vagy
BKSZ-kérdés. hanem az ott működő vállalkozás igénességét minősíti.

Kérte. hogy az Uj utca 5. szám alatti ingatlannál helyezzenek ki egy lámpatestet, mert van egy 50-
00 méteres szakasz, ahol este nagyon sötét van.

Rácz Attila képviselő: Örül annak, hogy a volt Mezgé mögötti (régi Farkas Gyula iskola,jclenlcg
Gál Ferenc iskola) elkerülő szakaszon - amely a I lözsö utca irányába nagy forgalmat vezet cl -

megtörtént a kátyúzás. A probléma viszont az, hogy, ahogy ez az Út beletorkollik az Irányi utcába,
akkora lyuk van, amit már nem is lehet kátyúnak nevezni. Az a baj vele, hogy olyan helyen van,
hogy ha szemből is kanyarodik autó a I-lőzsö utca irányába. akkor ki sem lehet kerülni. Az autókra
nézve veszélyes. Kérte, hogy ahol ilyen problémák vannak. találjanak valamilyen megoldást minél
hamarabb. Vannak kicsi lukak, amin átgördül az autó kereke, de az ilyen nagyméretű kátyúkat
meg kell szüntetni.

Balázs László képviselő: llárom témában kíván interpellálni: az egyik egy visszatérő dolog: a
Shell kÚttól kifelé menő árok állapota. A tegnapi cső után annyira megáradt. hogy az utána lévő
lakos ingatlanában áll a víz. Az árok he van nőve. nem tud elfolyni a víz. ezért kérte, hogy ezt a
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problémát oldják meg. A másik az IP Tender telephelyével kapcsolatos: a telephely mögötti út —

ami a X. kerületi házakhoz vezet - a telephely irányában teljesen tönkre van téve. A nehéz gépek
akkora kátyút csinálnak, hogy személygépkocsival nem lehet köAekedni. Megnézte személyesen

is a területet. és azt tapasztalta, hogy nem lehet autóval bejárni. Nem tudja, kihez tartozik ez az
ügy. de a lakók jelezték a problémát. mivel ők is, ás az áruszállítók is elakadtak már.

A harmadik téma a Jókai utca, Deák és Borosgyán utcai szakasza. amely balesetveszélyes,

kátyúzúsra lenne szükség. A lakók kérik az üt rendbetételét,

Deákné Domonkos Julianua képviselő: Először is megköszönte azt,
interpellációjában megfogalmazott problémákat kijavították. A I lepp iskola ás
Is örülnek annak, hogy a Szendrei utca aszfaltozásra került.

Kátyúzás ügyben is kíván interpellálni: a Darab utcáról jelezték felé,
süllyedés van az úton. Erről személyesen Is meggyőződött.
A Csabai útnál visszatérő probléma, hogy egy beláthatatlan
repedés ás lyuk van. ami komoly balesetet is okozhat.

felé. hogy a Gyógyászati Központ hátsó kijárata felől
vásárolt műanyag poharat. lbrnettis zacskókat, stb. és

hogy egy kukát helyezzenek cl azon a területen.

Jelzés érkezett még hozzá a Piactér 1. szám alól, ugyanis a társasház udvarában lévő esővíz aknába
folyik a könyvtár tetejéről az esővíz, ami kimosta az épület ás az udvar között lévő rézsü fal
termésköveit, a töltésként odahordott földet, és omlik az esővíz-csatornába az udvartól az utcai
front előttig. illetve a temetkezési vállalattól a gyógyszertárig. Indokolt lenne kitisztíttntni ajelzett

esatomarendszert.

Korábban vihar által kidőlt Fa helyébe. már többször is facsemetét ültettek. de a vandálok mindig

kitörik azokat. Erdemes lenne szétnézni a régi Gelkn. illetve a használt könvvkereskedés elötti
részen (Piac tér I. szám alatt).

A Múzeum téren található telefonátjátszó torony mellett nemcsak a szemét szaporodik, bár úgy
tűnik, hogy végeztek egy takarítást. Sajnos egyes emberek ezen a területen végzik cl a kis és nagy
dolgukat is. Korábban volt egy kerítés, ami elbontásra került, vagy valaki elvitte. Erre a területre

lelátnak az ott lakók, ás a közlekedöket is zavarja a látvány. Csótányok, patkányok is megjelennek

a területen a szemét miatt. Al kell gondolni, hogy erre a részre ismét egy kerítést helyezzenek cl.

Fakivágásokkal kapcsolatban is érkeztek felé jelzések, amelyek közül néhányat már ki is vágtak,

de bízik abban. hogy a BKSZ Kft. és a Műszaki Osztály munkatársai odafigyelnek erre, és
orvosolják a problémákat.

hogy a korábbi
a szülői közösség

Jelezték
bükben
kérik,

hogy óriási repedés és

kanyarban három helyen is olyan

kifelé tartó betegek szétdobálják a
azt ott lakók és közlekedők azt

Izsó Gábor polgármester: A kátyúkkal kapcsolatban sok interpelláció érkezett. Elhangzott

korábban már, hogy létszámhiánnyal küzd a BKSZ Kft.. de a következő héttől - ahogy az ülésen
jelenlévő ügyvezető asszony írásban már jelezte - munkaerő átcsoportosítással megkezdik az
útalappal rendelkező utak javítását. Van valamennyi anyag, mivel feldarálták a
Malomasszonykertben felszedett aszíhltot. illetve a Dánfokon történő épitkezésből maradt 350 m3
anyag, búr az utóbbi nem használható az utakra. csak a külterületekre lehet kiszórni. Az utak
javítására és a kátyúzásra is sor kerül majd, de mindenki türelmét kéri.
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BejelenteÉte. hogy a Trianoni megemlékezésre június 4-én. 10 órakor kerül sora Honfoglalás téren.
Azért a délelőtti órákban lesz ez a megemlékezés. hogy az iskolások is részt tudjanak venni rajta.

A másik bejelentenivalója, hogy a gyermekmedence Ünnepélyes átadására június 16-án 14 órakor
kerül sor úszóversennyel összekötve.

A BÉTAZEN ünnepélyes megnyitójára is június 16-án, 17.00 órakor kerül sor. Minden
rendezvénvre szeretettel meghívta ajelenlévőket.

További napirendi pont, interpelláció, bejelentés nem volt, igy a képviselő-testület nyilvános
ülését IS óra 03 perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt cl. amelyről külön
jegyzőkönyv készült. Kérte, hogy csak azok maradjanak az ütésterembe. akiknek erre ajogszabály
lehetőséget biztosít.

K.m.f

flUij kjo\
lgso Cabor Tarnok Laszlone

pIgárrnester jegyző
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