
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30. napján
megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Városháza Nagyterrne (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Kálmán Tibor polgármester, Vámos Zoltán, Polgár Zoltán, Balog Zoltán, Deákné
Domonkos Julianna, Csibor Géza, Mucsi András, Rácz Attila, Földesi Mihály,
Juhos János és Molnár Gábor képviselő.

Tanácskozási jojü.al vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Bocskay Arpád osztályvezető
Sápi András osztályvezető-helyettes
Dr. Tanai Judit jogász
Hidi József hivatalvezető
Váczi Julianna ügyvezető
Túri Andrea igazgató
Füredi János lakásgondnok, bizottsági tag
Feledi János, BSZNO elnöke
Szojka Petronella, BRNO elnöke
Gutiné Beinschródt Erzsébet, BNNO elnöke

Az ülés kezdésének időpontja: 8. 32 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 főből 9 fő jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.
Mucsi András képviselő jelezte, hogy később érkezik a testület ülésére. Rácz Attila képviselő nem
jelezte távolmaradását, így várhatóan később ő is megérkezik majd.

Tár2v:Napirend elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz nem érkezett
módosító javaslat, így azt szavazásra bocsátotta.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévá’ képviseló’k száma. 9fá’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 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: Kálmán Tibor polgármester

2. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

3 . Tájékoztató a fontosabb j ogszabályi változásokról
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

5. Békés Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadása
Elá’terjestó’. Kálmán Tibor polgármester

6. Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2019. évi működéséről
Eló’ter/estó’. Kálmán Tibor polgármester

7. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

8. Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2019. évi üzemeltetésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

9. A polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2020.
évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 0. A1fZ’ldvíz Zrt. részvényesi megkeresés
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 1 . A BKSZ PLUSZ Nonprofit Kit tagi kölesöne
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

12. A Békési Férfi Kézilabda Kft. tagi kölcsöne
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

13. Vállalkozói Alap pályázattal kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

14. Iskolai körzethatárok véleményezése
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

15. Településrendezési eszközök módosítása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
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1 6. A Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet névváltoztatása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 7. Delegálás a DAREH Társulási Tanácsába, és az AlfZ1dvíz Zrt. közgyűlésébe
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 8. Interpellációs válasz, interpellációk, bejelentések

Zárt ülés

1 . Szakember elhelyezési kérelmek
Eló’terjesztő. Kálmán Tibor polgármester

(Mucsi András és Rácz Attila képviseló’ megérkezett a testület ülésére. A képviseló’-testület
létszáma. ufó).

Napirend tár2ya: Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb
eseményekről, értekezletekről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Juhos János képviselő: A tájékoztató utolsó pontja az újévi fogadással kapcsolatos információkat
tartalmaz, bár a napirendi pont többi pontja is érdekes. Színvonalas műsort láttak, és büszkék
lehetnek arra, hogy Békésen tudnak ilyen műsort produkálni. Ezt elmondta a karácsonyi
hangversenyen is. A helyszínválasztás is szerencsés volt abból a szempontból, hogy a műsort nem
állva kellett végighallgatni. Némi csalódást okozott számára az, hogy a rendezvényen kevés
vállalkozó volt jelen, miközben valamikor úgy indult ez a program, hogy a 100 legnagyobb
adófizetőt hívja meg az önkormányzat. O maga nem tartozik ezek közé. Többen megkeresték
azzal, hogy mi alapján kerültek meghívásra a vendégek.

A polgármesteri köszöntő is tetszett neki mindaddig, amíg a polgármester nem kezdett el az
ellenzékről beszélni, illetve azokról, akik az odújukba visszabújhatnának. Másodszor hallotta már
ezt a gondolatsort. Ez a beszéd nem illet a rendezvényhez. A FIDESZ-KDNP győzött, örüljön a
sikernek, hiszen nem kisfeladatot vállaltak magukra. Ebben segíteni szeretnének. Az
Ipartestületben is azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnének ellenségek lenni, nem szeretnének
ellenzékbe vonulni, nem szeretnének mindent csak azért ellenezni, mert másik oldalon állnak.
Olyan vádak hangzottak el, amiket éppen a FIDESZ-KDNP részéről tapasztaltak. Ezeket konkrét
nevekkel, személyekkel, eseményekkel alá tudja támasztani. Nem szeretné ezt az árkot továbbásni,
mert ha nem tudják betemetni, és csak megosztást okoz, nem az együttműködést keresik, akkor
baj lesz.

Javasolta, hogy működjenek együtt, mert segíteni akarnak. Ha tegnap és tegnap előtt még jóban
voltak egymással, egymás szemébe tudtak nézni, barátilag tudtak beszélgetni bármiről, akkor nem
hiszi, hogy ezt holnaptól ne tudnák folytatni. Az ellenségeskedés nem vezet jóra. Szeretnének
segíteni. Nem kis munkát vállalt a FIDESZ-KDNP. Nekik, az ellenzéknek is érdekük, hogy a város
sikeresen működjön, hiszen hosszú az 5 év. Kérte, hogy ne provokálják az embereket. Tudatosan
vigyáztak arra, hogy ne tudjanak rájuk húzni olyan vádakat, amelyek elhangoznak.
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Békésen 1 7567 választásra jogosult személy volt, akik közül 682 1 fő vett részt a szavazáson,
amiből 6645 fő érvényes szavazat volt. Ez durván a választásrajogosultak 1/3-adátjelenti. A
FIDESZ-KDNP-re 3 1 58 szavazat (47,47 %) érkezett. Ez azt jelenti, hogy 52,43 % más pártra
adta le a voksát. Ugyanez igaz a polgármester választásra is: a FIDESZ-KDNP jelöltjére 47 %
szavazott, 53 % más jelöltre adta le szavazatát (46 % - 64 % ‚ 53-37 %.). Ebből az látszik, hogy
az ellenzék nagy többséget képvisel.

Szimpatikus volt számára, amikor Kálmán Tibor polgármester elmondta, hogy egész Békést
képviselni szeretné. Orülne, ha így lenne.

Kálmán Tibor polgármester: Tolmácsolja majd a kollegáinak a dicséretet az újévi állófogadással
kapcsolatban. A meghívót kiküldték 1 00 vállalkozó részére, az, hogy ki ért rá eljönni a
rendezvényre, nem tudta befolyásolni, mindenkinek a saját időbeosztása határozta meg. Az általa
elmondott polgármesteri beszéddel kapcsolatban az a véleménye, hogy akinek nem inge nem veszi
magára. Eddig is együtt dolgoztak, igyekszenek mindenkivel megtalálni a közös hangot, és várják
is a segítséget.

Mucsi András képviselő: Örül, hogy Juhos János képviselő felvetette az együttműködés kérdését.
Az általa vezetett Humán és Szociális Bizottság is a párbeszédre törekszik. Orül, hogy Juhos János
képviselő is részt vállalt a bizottsági munkában. A bizottság munkalátogatásokat,
együttgondolkodást segítő megbeszéléseket tart. Mindenki véleményét fontosnak tartja, és a
jelenlévők csak profitálhatnak az ilyen munkából. A munkalátogatások időpontját mindig
egyezteti a bizottság tagjaival. A patkó mindkét oldalán ülőkkel keresi az együttműködést a
FIDESZ-KDNP.

Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság
2020. január 3 1 -én lakásgazdálkodási konferenciát szervez, amelyre mindenkit meghívott. Ennek
a lényege, hogy nézzék meg, beszéljék át, hogy más településen, hogy működik a
lakásgazdálkodás, tekintsék át más városok lakáskoncepcióját. A lényeg, hogy együtt alakítsák ki
Békés város lakásgazdálkodási koncepcióját (lakbérek mértéke, kiválasztási szempontok, milyen
lakástípusok legyen: fecske ház, szakember lakás, szociális bérlakás, stb.).

Választókerületében 60 %-kal nyerte meg az önkormányzati választásokat. Nem érzi úgy, hogy a
fennmaradó 40 %‚ akik más jelöltekre szavaztak, azok ellene szavaztok voltak, hanem úgy
gondolja, hogy azok más jelöltben jobban megbíztak, vagy más jelölt programja jobban tetszett
nekik. Nem valaki vagy valami ellen szavaztak, hanem valaki vagy valami mellett.

Örül, hogy sokszínű a képviselő-testület, így többfajta politikai vélemény is megjelenik. Azt tartja
helyesnek, hogy gondolkodjanak együtt. A másik két bizottsági elnök is az együttműködésre
törekszik. A polgármester Úr is az együttműködést képviseli.

Földesi Mihály képviselő: Számára is disszonáns volt az az egy-két mondat, amit Juhos János
képviselő kiemelt a polgármester beszédéből. Véleménye szerint félre kellene tenni az
ellenségeskedést. Mindenben partner lesz, ami a békési lakosság érdekeit szolgálja. Bármilyen
napirendi pont lesz, megszavazza majd ennek érdekében. Azért tesz fel kérdéseket, mert most
került be a képviselő-testületbe és sok mindent nem lát át, és ahhoz, hogy tisztán lásson, és úgy
tudjon szavazni, hogy azzal a többséget tudja képviselni, kérdésekre van szükség. Lehet, hogy
vannak és lesznek is kényelmetlen kérdések, de azok csak az építést szolgálják.
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A tájékoztató anyag alján felsorolásra kerültek a pályázatok. Áttekintette, hogy kik szerepelnek
fővállalkozóként az anyagban. Három vállalkozást talált összesen: Békés Drén Kft., Békésvill Kit
és BALTEP Bt. Véleménye szerint ennél a háromnál sokkal több vállalkozás van Békésen. Ha
megnézik a fent említett három céget, láthatják, hogy mindegyik kötődik valamilyen módon a
város vezetéséhez. Szélesebb körű vállalkozói réteget kellene bevonni a pályáztatásokba.

Az anyagban szerepelnek azok a munkák, amelyeket a BKSZ Kft. végzett el, és ott szerepel a
kátyúzás kohósalakkal, zúzott kővel. Ez meglepte őt, mivel épp a BALTEP Bt. a tavalyi év
folyamán nyert egy pályázatot 5726 m2-es padkarendezés, füvesítéssel, kapubejárók stabilizálás
kohósalakkal, stb. célra. A BALTEP Bt-nél is fel vannak sorolva a pályázatban, hogy mely utcákon
mit kell nekik megcsinálniuk, és ott is látja, hogy a kátyúzás kohósalakkal, zúzott kővel
munkálatok között ugyanazon utcák is megjelennek, mint amelyek a BKSZ Kft-nél fel vannak
sorolva, p1. Osz utca, Vadvirág utca, Pusztaszeri utca, Pipacs utca. Kérdése, hogy miért a BKSZ
Kit végzi el azt a munkát, amiért a BALTEP Bt-nek fizetett az önkormányzat?

Mucsi András képviselő: Az előző ciklusban az ügyrendi bizottság elnöke volt. Átruházott
hatáskörben ez a bizottság tárgyalta a közbeszerzéseket. Minden esetben nyílt közbeszerzés volt.
Ez nem azt jelenti, hogy három vállalkozás pályázhatott csak. Bármelyik vállalkozó benyújthatta
a pályázatát. Addig, amíg egy önkormányzati képviselő a saját nyilvános oldalán megjelentet
olyan hazugságot, miszerint az önkormányzat ingatlanadót akar bevezetni, és összernggésbe hozza
a volt polgármester valamelyik kifzetéséveI, addig ne beszéljenek együttműködésről. A
legszomorúbb, hogy vannak, akik még meg is osztják a kérdésnek álcázott hazugságot. Elég nehéz
együttműködni úgy, hogy közben szítják a vezetés ellen a városban lakókat. Ez nem járható Út.

Földesi Mihály képviselő: Nem tudja, miről beszél Mucsi András képviselő. Ő maga a facebook
oldalára azt írta ki, hogy nem volt szó ingatlanadó bevezetéséről. Ezzel kapcsolatban a
polgármester gondolatait tette ki, aki azt is elmondta, hogy a helyi iparűzési adó csökkentésében
gondolkodik a város vezetése. Azt is kiírta, hogy nem hangzott el, hogy 2020-ban bármilyen helyi
adó emelést tervezne az önkormányzat. Ezt is azért írta ki, mert többen megkeresték személyesen,
telefonon, stb. azzal a kérdéssel, hogy lesz-e 2020-ban adóemelés a városban. A bizottsági ülésen
elhangzottakat jelenítette meg. Nem tudja, ki tette fel az oldalára azt, amiről Mucsi András
képviselő beszél.

Kálmán Tibor polgármester: A facebook nem feltétlenül tekinthető hiteles forrásnak.

Gál András osztályvezető: A Földesi Mihály képviselő által elmondottakat pontosítani kívánta: a
BALTEP Bt-vel kötött szerződésben az 1 -es szegregátumban a felhízott útpadka eltávolítása, és
ezen munkálatok során megsérült kapubejárók szilárd burkolatának javítása kohósalakkal
szerepelt. Ezt a pályázati kiírás is így tartalmazta. Normál útburkolat karbantartásra nem is
nyújthatna be pályázatot az önkormányzat.

Rácz Attila képviselő: Mucsi András képviselő első hozzászólása szimpatikusabb volt számára,
mint a második, mert az elsőben már lezárta a kampányt, azonban a második hozzászólásában újra
kezdte. Javasolta, hogy tereljék vissza a megbeszélést az eredeti témához.

PoI2ár Zoltán alpolgármester: Támogatja Juhos János képviselő azon javaslatát, hogy fogjanak
össze. Három képviselő folytatja az előző ciklusból a munkáját, így többen vannak, akik tanulják
a képviselői feladatokat.
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Az elmúlt három hónap alatt is történtek olyan dolgok, amelyek nem biztos, hogy egy larátságban
megjelennek. Ha valaki azzal kezdi a munkáját, hogy azonnali ASZ vizsgálatot kl1 kérni az
önkormányzat ellen, az nem biztos, hogy a „jobb kéz nyújtását” jelenti. Egyetért azzal, hogy
fogjanak össze, menjenek egyirányba, de nézzék meg a mostani képviselő-testületi ülést, és
fgyeljék meg, milyen mondatok hangzanak majd el.

Visszautasítja azt, hogy az önkormányzathoz köze van bármelyik cégnek is azok közül, amelyeket
Földesi Mihály képviselő felsorolt. Ahogy Mucsi András képviselő elmondta, nyílt pályázatok
vannak, amelyekre bármelyik vállalkozás pályázhat. A nyertes pályázóktól az ön1ormányzat
esetleg kérheti, hogy békési vállalkozásokat foglalkoztassanak alvállalkozóként. A döntés a
fővállalkozó kezében van. Semmi közük sincs egyik vállalkozáshoz sem.
Kérdezni kell, mert abból tanulnak. Vannak és lesznek olyan témák, amelyekről előzetesen
egyeztetniük kellene. Nem tudja, hogy ezeket kinek kellene kezdeményeznie akár bizottság, akár
testületi ülés előtt. Ilyen még az elmúlt három hónapban nem történt. Igyekszik ezt a lehetőséget
biztosítani. Amikor munkalátogatásokon vesznek részt, nagyon jó beszélgetések szoktak lenni, és
adott esetben problémák kerülnek megoldásra. Ha ezekre az alkalmakra nem mennek el a
képviselők, akkor nem tudnak beszélgetni. Kérte, hogy minden képviselő vegyen részt a
munkalátogatásokon is, amelyeket a városban lévő intézményeknél, különböző szervezeteknél
folytatnak le. Támogatja, hogy legyen elásva a csatabárd és dolgozzanak Békés városáért.

Rácz Attila képviselő: Ne legyenek álszentek, mert akkor ő az egyedüli vállalkozó képviselő, aki
elmondja, hogy van hozzá kötődő vállalkozás. Az elmúlt 3 hónap alatt tapasztalta, hogy a
kinyújtott baráti kéz nemcsak simogatni, hanem csapkodni is tud. Sajnos elmondhatj a, hogy az
elmúlt három hónap alatt az ő érdekeit sértő döntések is születtek a testületi üléseken. I-la erről az
alapról indulnak, akkor van miről beszélni. Véleménye szerint csak úgy lehetjövőt építeni, ha nem
lépnek át nagyvonalúan a történteken, hanem igyekeznek megfelelő megoldásokat találni. A jövő
építés csak úgy működhet, ha mindenkinek az érdekeit figyelembe veszik, és ezzel együtt építik a
várost. Nyilvánvalóan nem lebontani kell először. és majd utána Újra építeni, hanem tovább kell
építeni azt, ami eddig is jól működött.

Kálmán Tibor polgármester: A napirendi pont vitáját hamarosan lezárja. Örül, hogy mindenki
Békés városért akar dolgozni, és Úgy gondolja, hogy Békés város érdekei a legfontosabbak. Bízik
abban, hogy így gondolkodnak majd ajövőben is.

Molnár Gábor képviselő: Megköszönte, hogy a Temesvári utcán elvégezték az általa kért
munkát. Az ingatlanadóval kapcsolatosan a választások alatt voltak különböző megjegyzései, de
később nem osztott meg semmit ezzel kapcsolatban. Véleménye szerint az ellenzék közül vele
boldogult leginkább a FIDESZ-KDNP. mivel konspiratívak voltak egymással. Az ellenzék a
jövőben is konstruktív szeretne lenni.

Kálmán Tibor polgármester: Nincs olyan, hogy én, te, ti, ők, hanem „mi” van, mivel együtt
dolgoznak. Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 1 1 fó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárya: Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt el az előterjesztés elfogadásáról.

Szava:ás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: I 1 fó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató az előző testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterj esztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tár2ya: Tájékoztató a fontosabb j ogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 1 1 fó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterj esztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend tár2va: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéeirő1

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja a[apján.

Földesi Mihály képviselő: Az előterjesztés tartalmaz egy Olyan tételt, amivel kapcsolatban
kérdése lenne. A táblázatban szerepel háromszor is a „Kolbász vigadalomíTartalék jövő évi
bevétel megelőlegezés” sor: egy 5 millió forintos, egy 3 millió forintos és ismét egy 3 millió
forintos tételként. Kérdése: miért lett három részre osztva a kiadás? Tudja azt, hogy a polgármester
saját hatáskörben 5 millió forint erejéig dönthet, de ez a kiadás összesen 1 1 millió forintot jelent,
így a döntés testületi hatáskörbe tartozik. Azt is látja, hogyjövő évi bevétel megelőlegezéséről van
szó, de nem érti, hogy miért bontották három részre a kiadást.

Kovács Szilvia osztályvezető: Az önkormányzat pályázaton nyert és a kifizetés folyanatban van,
de a pályázati összeg csak januárban érkezik meg. Technikai okai vannak annak, hogy három
lépésben történt meg a kiadás számviteli kezelése.

Kálmán Tibor polgármester: A földművelősügyi minisztérium írt ki egy pályázatot, aminek a
lebonyolítása hosszadalmas volt, így nem érkezett meg decemberben a támogatási összeg, csak
januárban.

Rácz Attila képviselő: Kérdése, hogy a Kolbász vigalom rendezvényének bekerülési költsége 11
millió forint? Magántőke nem jelent meg a rendezvényben?

Kálmán Tibor polgármester: Nem kaptak magánjellegű támogatást a rendezvény
megvalósításához. A Kolbász vigalommal kapcsolatban szerencsés helyzetben voltak, mivel volt
egy pályázati kiírás, de az idei évben forrást kell találni. Ha lenne magánjellegű felajánlás, annak
nagyon örülnének.

Földesi Mihály képviselő: Kérdése: az idei évi vagy a tavalyi évi rendezvényről van-e szó az
anyagban? Fogalomzavar van: a támogatási összeg vagy le van könyvelve, és akkor az
önkormányzat fizette, vagy nincs lekönyvelve és pályázat útján most érkezik be a támogatási
összeg. Akkor sem érti, hogy miért kellett a 1 1 millió forintot három részre bontani? Bár az a
véleménye, hogy azért történt így, mert abban reménykedtek. hogy a képviselők közül senki nem
veszi észre ezt, és átcsúsztatják a költségeket. Bízik abban, hogy nem ez az elsődleges ok. Egy
programmal színesebb a város, de jó lenne, ha tisztába tennék a dolgokat. Nem akarta az
osztályvezető asszonyt kellemetlen helyzetbe hozni, de úgy tűnik, ő sem tudta a választ arra a
kérdésre, hogy miért osztották a költségeket három részre.

Kálmán Tibor polgármester: Tavalyi rendezvényről van szó az anyagban, amihez a tavalyi évben
nyújtott be pályázott az önkormányzat, de majd csak januárban érkezik meg a támogatási összeg.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt el az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 1 1 fó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről” tárgyú előterj esztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tár2ya: Békés Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az iUötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság, és a rendelet-
tervezet elfogadását j avasolják a képviselő-testületnek. A Képviselő-testület elé terjesztett
rendelet-tervezetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönitésre került a működési és
felhalmozási célú költségvetés. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege
4.901 .280.447 forint. amely külső forrás bevonást nem igényel. A részletes indoklást az írásban
kiküldött előterj esztés tartalmazza.

Juhos János képviselő: A költségvetés olvasása, tárgyalása során számára problémát okozott a
sok hivatkozás, nehezen tud eligazodni az anyagon. A költségvetés gyorsan testület elé került, bár
annak elfogadása február 15-éig esedékes. Szükségesnek tartaná alaposabban áttekinteni a
költségvetést, ezért javasolta, hogy csak a következő testületi ülésen fogadja el a képviselő-
testület. Emiatt semmilyen hátránya nem lesz az önkormányzatnak.

Földesi Mihály képviselő: Egyetért Juhos János képviselő által elmondottakkal. Áttekintette a
költségvetést, és a pénzügyi bizottság ülésén tartózkodott a szavazásnál. Várta, hogy a kiküldött
anyaghoz lesz majd kiegészítés és részletesebb tájékoztatás a kiadásokról. Tisztában van azzal,
hogy zárt rendszerről van szó, így nem itt történnek a város által oly sokszor felvetett csalások,
mert itt nem lehet csalni. Azt látta az anyagban, hogy a helyi adóbevételeknél mozoghat
szabadabban az osztályvezető, és ott „erősebben fogott a ceruza”, de az is tűréshatáron belül volt.
Sokkal részletesebb és kézzelfoghatóbb anyagra lett volna szükség. A bizottság ülésén azért
tartózkodott a szavazásnál, mert azt gondolta, hogy a testületi ülésig kapnak valamilyen
kiegészítést, részletesebb tájékoztatást, de erre nem került sor. Az elmondottak miatt a költségvetés
elfogadásánál nemmel szavaz majd.

Mucsi András képviselő: A jelenlegi grémiumnál 1 8 éve szavaz meg költségvetést, és minden
esetben ilyen összetételű volt a költségvetés: van indoklás, és vannak a táblázatok. Ha valamit nem
értenek, akkor azt a pénzügyi bizottság ülésén meg lehet beszélni, hiszen az előkészítő munka a
bizottságokban történik. A költségvetésnél van egy összefoglaló költségvetés és van egy részletes
költségvetés.
Földesi Mihály képviselő vele együtt tagja a megyei önkormányzatban a pénzügyi bizottságnak,
sőt ő az elnöke, és a megyei önkormányzat költségvetése is hasonló formában, hasonló terjedelmű
indokolással, hasonló táblázatokkal került előterjesztésre. Ennek oka, hogy a törvényi előírást kell
követni.
Földesi Mihály képviselő tagja a pénzügyi bizottságnak, ahol a kérdéseit feltehette volna, valamint
akár a jegyzőt, akár a pénzügyi osztály vezetőjét is megkeresheti bármelyik képviselő, akinek
kérdése van. A képviselőknek közel 1 hetük volt arra, hogy áttekintsék a költségvetést és
kérdéseket, javaslatokat fogalmazzanak meg.
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Ő maga is egyeztetett az illetékes osztályvezetőkkel az őt érintő témákban, illetve keretösszegek
tekintetében. A költségvetés első körös tárgyalása a bizottsági üléseken megtörtént, így a testületi
ülésen már a második körben tárgyalják az anyagot.

Tárnok Lászlóné jegyző: A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése a jegyző feladata. A
polgármesterrel, az önkormányzati intézmények vezetőivel többször, hosszasan egyeztették a
költségvetést. Az ASP rendszernek köszönhetően a tavalyi év könyvelésre került, így a 201 9-es
év teljesítési adatait is figyelembe tudták venni a költségvetés tervezésénél. Odafigyeltek arra,
hogy minél reálisabb, megalapozottabb költségvetést tudj anak a képviselő-testület elé terjeszteni.

Az utóbbi 5 évben mindigjanuár végén fogadta el a képviselő-testület a költségvetését. A törvény
szerint február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni a következő év költségvetési rendelet-
tervezetét. Nincsenek elkésve. de véleménye szerint később sem rendelkeznek majd több
információval a költségvetést illetően. Jelen ülésen minden információ rendelkezésre áll ahhoz,
hogy a 2020. évi költségvetést elfogadja a testület. Az indoklásban igyekeztek a táblázatok adatait
megmagyarázni úgy, hogy az mindenki számára érthető legyen. Külön magyarázták a
felhalmozási és működési kiadásokat és bevételeket is. Az államháztartási törvénynek és a
vegrehajtasara kiadott kormanyrendeletnek teljes mertekben megfelel a koltseg etesi rendelet-
tervez. A melléklet azokat a táblázatokat tartalmazza, amelyeket a fenti jogszabályok előirnak,
illetve van még néhány tájékoztató tábla is, amely nem kötelező. Az intézmények a rendelet-
tervezetben szereplő számok alapján készítik el a saját részletes költségvetésüket, és azokat
feltöltik a kincstári rendszerbe.
Felajánlotta a képviselőknek a segítségét, és kérte, hogy akinek több információra, magyarázatra
van szüksége, keresse meg őt vagy a hivatal érintett munkatársait.

Rácz Attila képviselő: Ő maga 9 éve dolgozik képviselőként, és eddig mindig a pénzügyi
bizottság tagja volt. Véleménye szerint most is abban a bizottságban kellene dolgoznia.

Összehasonlító adatok: ahogyan jegyző asszony említette a tavalyi év pénzforgalma le van
könyvelve. Vannak összehasonlító adatok 201 9-ből, de a költségvetés főbb forrásainál nem
mindenhol van megemlítve.

A költségvetéssel kapcsolatban az alábbi kérdései vannak:
- START munkaprogramban a 20 % önerő Fölött, amit az önkormányzatnak kell biztosítania,

plusz 1 O millió forint van betervezve. Miért van szükség erre?
- Aszfaltozás: mindenki tudja, hogy a tavalyi évben éppen a választások előtt került sor

aszfaltozásra, ami hitelből valósult meg. Az évi törlesztés összege több mint 27 millió
forint. Ennek mi a fedezete? Honnan csoportosítanak át a hitel törlesztésére, az ezt
megelőző évhez képest? Mi a forrása a hitel törlesztésnek?

- A 4. fejezet tartalmazza az uniós támogatásokat. Többször mondta az elmúlt időszakban,
hogy ha pályázatokról van szó, akkor jelöljék meg, hogy konkrétan miről van szó, mert
nem tudják, hogy a számok, a betűk mögött, vagy a táblázatban szereplő tételek mögött mi
húzódik meg konkrétan.

- Altalános indoklás d. pontjában szerepel, hogy „A 2020 évi költségvetés külső forrás
bevonást nem igényel.” Kérdése, hogy belső forrás bevonását igényli? Például itt arra
gondol, hogy a város vezetői a munkájuk megkezdésekor elmondták, hogy helyi adókat
szeretnének csökkenteni. Ezt maximálisan támogatják, de ha külső forrást nem igényel a
költségvetés, akkor belső forrásra szükség lehet esetlegesen. Továbbra is tervben van-e az
adócsökkentés? A vállalkozók szeretnék, ha az ingatlanadó - amely ellen Mucsi András
képviselő is tiltakozott az általános részben - megszüntetésre kerülne.
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Nem mindenki tudja, hogy az ingatlanadó bevezetésre került a városban, de csak a
vállalkozásokat érintően. A vállalkozások komoly ingatlanadóval terheltek. Orülne, ha az
lenne a város vezetésének az első lépése, hogy az ingatlanadót eltörölné, mert az egyébként
sem képez jelentős tételt a költségvetésben. Talán még akkora összeget sem jelent, mint a
hiteltörlesztés.
Örülne, ha a következő évi költségvetésben megjelenne a maximálisra emelt iparűzési adó
csökkentése.
A fenti két tétel mindenképpen belső forrásokat érint, ezért ezekről beszélni kell.

- Az 1 . és 2. fejezetben a Polgármesteri Hivatal fejezeténél 1 5 1 millió forint plusz kiadás
van megjelölve a költségvetésben. Mi indokolja ezt a plusz kiadást?
Evek óta beszélnek a Polgármesteri Hivatal létszámáról. Az anyagban az szerepel, hogy a
hivatalban 72 fő köztisztviselő és 1 1 Munka Törvénykönyv hatálya alatt foglalkoztatott
személy van.
Kérte, hogy a munkatervbe vegyék fel a Polgármesteri Hivatal létszámának tárgyalását,
mivel a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselők kikérjék személy szerint az
alkalmazottak névsorát, illetve, hogy milyen munkakörben dolgoznak, sőt az
illetményükről is tárgyalhatnak zárt ülés keretében.
Szeretné tudni, hogy ki az a 72 fő, aki a hivatalban dolgozik, és milyen beosztásban
tevékenykednek, illetve a 1 1 MT-vel foglalkoztatottak névsorát is.

Csibor Géza képviselő: A pénzügyi bizottság tárgyalta a költségvetést, és ott nagyon sok kérdés
nem hangzott el. Földesi Mihály képviselő tartózkodott a szavazásnál, de szavazás előtt nem volt
kérdése, hozzászólása, sem pedig kérése. Volt ellenzéki képviselő, így tudja, hogy a bizottsági ülés
szűkebb körű, ahol nem lehet politikai kurzusokat tartani. Jobbnak tartaná, ha elsősorban a
bizottsági üléseken tárgyalnák meg a kérdéseket, ha már az együttműködésről beszélnek.

Kovács Szilvia osztályvezető: Az előterjesztés a kötelezően előírt táblázatokat, kimutatásokat
tartalmazza.
A külső forrás alatt az egyik kötelező mellékletben szereplő fogalmat értik. Ez a melléklet
összehasonlítja a város költségvetésének kiadásait és rendelkezésre álló bevételeit. A saját bevétel
alatt a pénzmaradvány f’inanszírozásba való bevonását értik. Az az ideális, ha a költségvetési
mérleg nullára jön ki. Az elvárt, betervezett működési bevételek, szolgáltatásból származó
bevételek, állami támogatások, adóbevételek, valamint ezentúl a pénzmaradvány igénybevétele
fedezi a tervezett kiadásokat. Azért állapították meg, hogy nincs szükség külső forrás igénybe
vételére, mert a költségvetési rendelet-tervezet nullára kihozható.
A helyi adóbevételekkel kapcsolatosan elmondta, hogy a helyi adók tervezése az előző évi szinten
történt, és nem kerül sor adóemelésre. A teljesítés az elvárt szint fZ5lött 3 %-kal (1 3 millió forint)
valósult meg.
A bevezetett kísérleti fejlesztés (K+F) kedvezményre tekintettel nem emelték a helyi adóbevételt,
mivel a kiadott kedvezmény miatt kevesebb adóbevételre számítanak, de így is számítanak a
tavalyi terveknek megfelelő összeg realizálódására. Itt óvatosabban jártak el, és „nem fogott
vastagon a ceruzájuk”.
Az uniós forrásoknál igyekeztek kiírni a projektek címét. Megfontolandó és követendő javaslat,
hogy a jövőben akár a projektekről magukról is írjanak, így teljesebb képet kapnak a képviselők
is.

A polgármesteri hivatal létszámára vonatkozó kérdés várhatóan írásban lesz megválaszolva, mert
arra hosszadalmas és nehéz lenne szóban reagálni.
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A hiteltörlesztés az előző évi maradványokból kerül rendezésre, és az utolsó táblázatban, ahol a
rendelkezésre álló elkülönített számlákat felsorakoztatták, ott megjelölésre keriflt, hogy a
hiteltörlesztés forrása a maradvány. Sikerült takarékosan gazdálkodni, így pénzinaradvány
keletkezett.

A START munkaprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy a munkaprogramban alkalmazott
közfoglalkoztatottak tevékenységi köre szerteágazó, és a feladatain túl a város érdekeit is
szolgálják. A város által elvárt feladatellátásban is részt vesznek a közfoglalkoztatottak, ezért van
szükség a forrás kiegészítésére. Dologi kiadásokkal kapcsolatban jelennek meg plusz
költségigények (anyagköltségek).

Tárnok Lászlóné jegyző: A plusz kiadásra a felmerülő anyagköltségek miatt van szükség, amit
nem kapnak meg. A bérköltségről már döntöttek a decemberi ülésen, mivel azt a foglalkoztatási
osztály kérte az önkormányzattól. A plusz 10 millió forint az utak, járdák javítása kapcsán
felmerülő önkormányzati kiadások miatt szükséges. Ezeket az anyagköltségeket nem látják előre.
Pl. ebből az összegből valósítják meg az interpellációk során felvetett problémákat.

A Polgármesteri Hivatal létszáma évek óta nem változott, jelenleg is vannak üres álláshelyek. A
hivatal beszámolóját minden évben tárgyalja a képviselő-testület. Ha Rácz Attila képviselő
elfogadja, akkor az áprilisi beszámolóban válaszolna a felvetett kérdésekre. A nyilvános adatokkal
kiegészíti a Polgármesteri Hivatal beszámolóját.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Megköszönte jegyző asszonynak és Kovács Szilvia
osztályvezetőnek a szóban elmondott kiegészítéseket, mert így teljesebb képet kapott a
költségvetésről. Fontos, hogy a 2020-as év költségvetése megnyugtató legyen. A költségvetésben
takarékos gazdálkodást lát. Az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőivel
személyesen is jó kapcsolatot ápol, és az elmúlt időszakban jó néhány esetben tudtak egyeztetni,
és beszéltek arról, hogy az idei évben miben szeretnének változást, előrelépést. Véleménye szerint
ez maximálisan megjelenik a költségvetésben is. A konstruktív együttműködés jellemző az év
eleje óta. Különösen örül annak, hogy a költségvetésben a fejlesztésekre is van koncepció.
Tapasztalja, hogy a választás időszakában, illetve azóta is komoly elvárások vannak irányukba
úgy a régi, mint az Új képviselők tekintetében. Megnyugtatta a pénzügyi osztályvezetőt, hogy
alapos munkát végeztek, amit meg is köszönt. Javasolta, hogy a költségvetés jelen testületi ülésen
kerüljön elfogadásra.

Úgy gondolja, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói létszáma arányos és reális is. Ha csak a saját
intézménye létszámát gondolja át, elmondható, hogy a polgármesteri hivatalban megjelenő feladat
ellátásához szükség van 72 főre. Megköszönte az elmúlt évek munkáját, és mindenkinek, aki a
polgármesteri hivatalban dolgozik, jó munkát kívánt.

Juhos János képviselő: Nincs különösebb problémája azzal, hogy a polgármesteri hivatal
dolgozói létszáma ‘72 fő, de ha végig gondolja, hogy 10 évvel ezelőtt is ennyi fő dolgozott a
hivatalban, miközben több feladat átkerült a járási hivatalokhoz, akkor azon el kell gondolkodni.
A kérdés csak az, hogy mibe kerül ez az adófizetőknek?

Várták, hogy lesz-e adóemelés vagy sem, és megnyugtatóan tapasztalja, hogy az előterjesztésben
nem szerepel adóemelésre vonatkozó javaslat.
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A decemberi ülésen, a közmeghallgatás keretében az egyik ipartestületi tag beszélt az első
világháborúban elesett magyar katonák sirjának a felkereséséről, nevezetesen a doberdói csatában
elesett katonákról beszélt. Mucsi András képviselőnek könyvet is átadott ezzel kapcsolatban.
Kereste a költségvetésben, hogy erre a célra állítottak-e be valamilyen forrást, de nem talált
semmit. Kérdése, hogy van-e forrás beállítva erre a célra?

Kálmán Tibor polgármester: A rendezvények szervezésére tartalékkeret van beállítva. Tartható
és takarékos költségvetésről van szó, amit az idei évben teljesíteni lehet extra megszorítások nélkül
is. Az elmúlt évben nagyon sok energetikai korszerűsítés zajlott. így az önkormányzati
intézményeknél legalább 20 %-os rezsi megtakarítást terveztek be, azonban az előzetes számítások
szerint a megtakarítás ennél csak magasabb lehet.

Helyi adókkal kapcsolatban elmondta, hogy az első lépés a K+F bevezetése volt. Vizsgálják, hogy
mikor és hogyan tudják csökkenteni a helyi adókat. Az ingatlanadó, az építményadó, és csak a
vállalkozókat érinti. Az ingatlanadó tekintetében is céljuk, hogy pozitív lépéseket tegyenek.

Mucsi András képviselő: A Trianonról való megemlékezéssel kapcsolatos dolgok szervezése
folyamatban van. Ezek a költségvetés főszámai közé nem kerülnek be. Egy könyvet is szeretne
megjelentetni ezzel kapcsolatban, ami úgy működik, hogy a könyvet kiadják, az önkormányzat
megelőlegezi a költségeket, és az eladásból befolyó összegből vissza is kerül az összeg.

Ahogyan ígérték, az idei évben sem lesz adóemelés. Erről már tavaly szavaztak. A polgármester
elmondta, hogy adócsökkentést szeretnének majd kezdeményezni. A költségvetést tarthatónak
tartja.

Kérte, hogy mindenki szavazza meg a 2020. évi költségvetést. Az alábbi forrásokat kívánta
kiemelni az anyagból: a költségvetésben kamatmentes kölcsönre (otthonteremtésre) 10 millió
forint van betervezve. Az elmúlt 5 évben a lakásügyekkel foglalkozó bizottság elnöke volt, és
nagyon sok embernek (elsősorban pályakezdő fiataloknak) segítettek Békésen lakáshoz jutni. A
vállalkozók támogatására 6,2 M Ft keret van tervezve. A középiskolások támogatására 1 millió
forintos ösztöndíjkeretet állapítottak meg. Lakásfenntartási támogatásra 36 millió forintot
különített el az önkormányzat. Tanévkezdési támogatásra 30 millió forint, Bursa Hungarica
kereten 6 millió forint áll rendelkezésre a továbbtanulók támogatására. Rekreációs támogatásra 1 1
millió forintot különít cl a költségvetés, amelyből a nyugdíjasokat támogatják. A krízis alapba 1
millió forint lett elkülönítve.

A Polgármesteri Hivatal beszámolóját legutóbb 2019. április 15-én tárgyalta a testület. Az
előterjesztés a város honlapján elérhető mindenki számára. Egy 45 oldalas anyagról van szó,
amelybenjegyző asszony részletesen kitér arra, hogy melyik osztálynál milyen munkakörben kik
dolgoznak. Az 5. oldalon szerepel életkori bontásban is a dolgozók összetétele, illetve az is le van
írva, hogy milyen álláshelyek nincsenek betöltve. Csak azért, mert Kálmán Tibor lett a
polgármester, még senkit nem kell kirúgni a hivatalból. Megnézhetik, hogy lehet csökkenteni a
létszámot, de márjó néhány éve 72 fővel működik a hivatal.

A képviselők figyelmébe ajánlja, hogy minden képviselő meghívást kap minden bizottsági ülésre.
Azért, mert valaki nem tagja a pénzügyi bizottságnak, még részt vehet az üléseken. A pénzügyi
bizottság elnöke elmondta neki, hogy nem minden képviselő él ezzel a lehetőséggel. A Humán és
Szociális Bizottság ülésére is vár minden tanulni vágyó képviselőt. Azok a képviselők is tehetnek
fel kérdéseket a bizottság ülésén, akik nem tagjai egy adott bizottságnak.
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Rácz Attila képviselő: A külső és belső forrásokkal kapcsolatban a kérdése arra vonatkozott, hogy
a belső forrásokból lesz-e átcsoportosítás? Itt elsősorban az adónemekre gondolt.

Senkit nem szeretne elbocsátani, és nem is emiatt vetette fel a polgármesteri hivatal létszámát. Azt
kérte, hogy tekintsék át a hivatal működését azért, mert közpénzről van szó. Az állam által kötelező
feladatok során támogatott munkahelyeket és béreket meg kell pótolni több millió forinttal, ami
az önkormányzat költségvetését terheli. Tisztánlátás érdekében szeretné látni, hogy kik azok a
személyek, akik a hivatalban dolgoznak és milyen feladatot látnak el. Ezt egyszer kell áttekinteni,
mert onnantól fogva kézzelfogható és értelmezhető. Az önkormányzat költségvetési rendelet-
tervezetében a „háztartásoknak, civil szervezeteknek, önkormányzati tulajdonú pénzügyi
vállalkozások működtetésére” 142 millió forint van elkülönítve. Azt, hogy a civil szervezetek kb.
mekkora összeget kaphatnak ebből a keretből, tudják, mivel minden évben döntenek erről. De
konkrétan szeretné tudni, hogy mekkora összeget kaphatnak a háztartások, a civil szervezetek?
Kérdése még, hogy milyen önkormányzati tulajdonú pénzügyi vállalkozás működik, anely ekkora
mértékű összeget igényel?

Az anyagban szerepel, hogy a sportszervezetek általánosan ingyen használhatják a
létesítményeket. Kérdése: ebbe a békési futball klub is beletartozik’?

Kovács Szilvia osztályvezető: A 142 millió 460 ezer forint magasabb, mint az előző évben volt.
Ennek a legfőbb oka, hogy a BKSZ Kft-vel vállalkozási szerződés helyett egy támogatási
szerződést kötött az önkormányzat, így nem számla ellenében történik a feladat finanszírozása,
valamint sportszervezetek önkormányzati támogatása, illetve a háztartásoknak nyújtott
kamatmentes krízis alapú kölcsönök vannak erre a sorra betervezve.

Kálmán Tibor polgármester: A civil szervezetek között van felsorolva a tűzoltóság támogatása is
17 millió forinttal.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Örül, hogy a szavazást leállították, mert helye van a
megbeszélésnek. Egyetért azzal, hogy a bizottsági üléseken mindenkinek részt kell vennie. Látja,
hogy a képviselők készülnek arra, hogy amit nem értenek, azt megkérdezzék. Ez teljesen rendben
van így, de azért van a bizottsági munka, hogy ott feltegyék a kérdéseiket.
Földesi Mihály képviselő beszélt valamiféle csalásról. Ez még mindig nem az az irány, mint ami
a testületi ülés elején elhangzott az együttműködésre való felhívás vonatkozásában.
Bebizonyosodott számára az is, hogy vannak, akik bizottsági ülésen nem szólalnak meg, de kamera
előtt csak mondják a magukét, mert azt látják a helyi tévében is.

Szeretné tudni. hogy miért nem tesznek fel kérdéseket a bizottság ülésén? Földesi Mihály
képviselő semmit nem kérdezett a pénzügyi bizottság ülésén, de tartózkodott a szavazásnál.
Földesi Mihály képviselő a megyei önkormányzatban a pénzügyi bizottság elnöke, ahol nagyjából
ugyanezzel a tartalommal készül a költségvetés, mint ahogy Mucsi András képviselő elmondta.
A képviselő elmondta, hogy nem támogatja az önkormányzat 2020. évi költségvetését. A barátság
jegyében az a kérdése, hogy akkor Békés városa költségvetése ellen, vagy a többségben lévő
frakció ellen szavaz? Földesi képviselő a szavazások 70 %-ában tartózkodik, legyen szó bármilyen
témáról. Jó lenne néha igennel vagy nemmel szavazni, mert valószínűleg azért szavazták be a
választói, hogy döntéseket hozzon.

Rácz Attila képviselő által feltett kérdésre, hogy a futball klub ingyenesen használhatja-e a
sportiétesítményeket vagy sem, elmondta, hogy a TAO sportágak évek óta terembérletet fizetnek.
Ez ajövőben is így marad.
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Javasolta, hogy a képviselő-testület jelen ülésén fogadja el a költségvetést. Minden tárgyaláson
részt vett, amelyen a polgármester, a jegyző, az osztályvezető és az intézmények vezetői
egyeztettek. Megköszönte a hivatal munkatársainak a költségvetés elkészítésébe fektetett munkát.

(Rácz Attila képviselő elhagyta az ülésteFmet. A képviselő-testület létszáma: lOfó).

Földesi Mihály képviselő: A neve többször felmerült már ezen az ülésen. A megyei
önkormányzatnál ő vezeti a pénzügyi bizottságot. Ott egyszerűbb volt a helyzete, mert részletes
költségvetést kapott, emellett volt lehetősége egyeztetni a jegyző úrral a bizottság ülése előtt. A
városi önkormányzatnál is képbe kerülhetett volna, hiszen a pénzügyi bizottság elnöke megadta a
szót a pénzügyi osztályvezetőnek a bizottság ülésén, de ő nem kívánta szóban kiegészíteni az
anyagot. Azért tartózkodott a szavazásnál, mert azt gondolta, hogy majd később kapják meg a
részletes költségvetést, amire a mai napig nem került sor, ezért mondta azt, hogy a napirendi
pontnál nemmel szavaz majd. Véleménye szerint nem sokszor tartózkodott a szavazásoknál az
elmúlt időszakban. A bizottsági ülésen előfordult, hogy egyszer-kétszer tartózkodott egy-egy
szavazásnál, de többségében igennel vagy nemmel szavaz. Minden egyes döntéséért vállalja a
felelősséget.

A „csalás” szó elhangzott, de úgy gondolja, megint kiemeltek egy mondatból egy szót, ami fájó.
Azt mondta, hogy a városban nagyon sokszor elhangzik az, hogy „csalnak, nézzétek meg a
költségvetést”. Erre mondta azt, hogy ha bármiféle csalás lenne, az nem a költségvetésben
mutatkozna meg, mivel az egy elég zárt rendszer. Nem kell kiemelni a hozzászólásaiból azokat a
szavakat, amelyek esetleg sértenek bárkit is.

A police.hu oldalon sok történet található a csalásokról, p1. arról, hogy a túlszámlázás, hogyan
működik. Ezen az oldalon szerepelt szintén az, hogy hogyan lett a készpénzfizetési számla
magasabb összegű, mint valójába a vásárlás költsége volt. Egy szervezet vásárolt egy buszt, de a
vevő a saját autójának költségét is beleíratta a vásárlásba, ami később kiderült. Ez már a
túlszámlázás kategóriájába tartozik. Ha szétosztotta volna a költségeket három buszra, akkor
kevésbé lehetett volna észrevenni. A könyvelő nem tud mit csinálni, csak lekönyvelni az adott
összeget, hiszen annyival érkezett meg a számla a hivatalos helyről.

Szintén a police.hu oldalonjelent meg az alábbi történet, de nem Békéssel kapcsolatban: egy iskola
felújítása történt meg, és valaki a felújítási költségbe a saját ingatlanának felújítását is
leszámláztatta. Először nem vette észre senki, de később csak kiderült a dolog.

Erre gondolt, hogy a költségvetésben nincs csalás, mert nehéz, egyedül a számokkal lehet játszani,
de ez sem a város vezetésénél vagy a pénzügyi osztályon zajlik le, mivel ők csak lekönyvelik a
dolgokat, és a mögöttes részt már más tudja.

Molnár Gábor képviselő: Mucsi András képviselő elmondta, hogy volt egy hetük arra, hogy
áttekintsék a költségvetést. O maga szombaton és vasárnapon is reggel 7-től este 7-ig dolgozott,
így esélye sem volt átnézni az anyagot, majd csak hétfőn. Annyi szerencséje volt, hogy van egy
ismerőse, akit megkért, nézze át a költségvetést, és mondja el a véleményét. Az ismerőse
megnézte, és azt mondta, hogy ajogszabályi előírásoknak kötelező eleget tenni. Az önkormányzat
csak a befolyt adóból tud átcsoportosítani. Azt kérte, hogy ha ilyen nagy terjedelmű anyagot kell
tárgyalnia a testületnek, akkor legalább 1 ‚5-2 héttel korábban kapják meg az előterjesztést. Adott
esetben segítséget is tudnának kérni valakitől, aki ért a számokhoz, ajogszabályokhoz.
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Kálmán Tibor polgármester: Maga az anyag rendkívül terjedelmes és bonyolult. Látta azokat az
Excel táblázatokat, amelyekből összerakják a költségvetést. Az anyag készítői nagyon komoly és
precíz munkát végeztek.
Felajánlotta jegyző asszony és a pénzügyi osztályvezető asszony segítségét azzal kapcsolatban,
hogy ha valakinek kérdése van, keresse meg őket, és nem kell külső szakértőt igénybe venni. A
pénzügyi osztályvezető az, aki teljes egészében ismeri az anyagot.

Mucsi András képviselő: Nem szeretne kötekedőnek tűnik, de épp Földesi Mihály képviselő az,
aki a szavazásoknál a legtöbbször tartózkodik vagy nemmel szavaz. Nyilván mindenki ügy szavaz,
ahogy akar, és nem is vonja kétségbe a képviselő szavazatának tartalmát. Emlékei szerint a megyei
önkormányzatnál sem szavazta meg a költségvetést, ahol ugyanilyen terjedelmű és tartalmú
anyagot tárgyaltak.
A polgármesteri hivatalban dolgozók előkészítik a képviselő-testület döntéseit. Javasolta, hogy a
képviselők keressék meg a hivatal munkatársait, ha kérdéseik vannak. Az előterjesztések
megtalálhatók a város honlapján, így azok bárki számára hozzáférhetők. A képviselők is minden
információhoz hozzájuthatnak.
Senkinek nem egy hete volt felkészülni a költségvetés elfogadására, hiszen át lehetett volna
tekinteni az előző évi anyagot, vagy személyesen bárki megkereshette volna azokat a
munkatársakat, akik az anyagot készítették.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Vissza kell majd hallgatni a felvételt, hogy pontosan mi hangzott
el. Meg lehet nézni, hogy ki hányszor szavaz nemmel, igennel vagy éppen hányszor tartózkodik.
Mindenkinek jogában áll bejönni a hivatalba és kérdéseket feltenni. A jegyzővel és az
osztályvezetővel is részletesen át lehetett volna tárgyalni a költségvetést, meg lehetett volna
fogalmazni a kérdéseket. Ezzel a lehetőséggel senki nem élt, mégis azt javasolják, hogy később
szavazzanak a rendelet-tervezetről, hogy át tudják nézni azt. A költségvetést készítők este 8-ig
vagy 9-ig is dolgoztak. Tisztában van azzal, hogy mindenkinek vannak elfoglaltságai. hihos János
képviselő azt mondja, hogy vállalkozó, sok munkája van, de ez így lesz az elkövetkező 1,5 hétben
is. Február 1 5-éig semmivel nem lesz több információjuk a költségvetést illetően, és ugyanezt az
anyagot tárgyalnák. Nem látja értelmét annak, hogy két hét múlva egy napra csak azért hívják
össze a képviselő-testületet, hogy ugyanezt az anyagot megtárgyalják.

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés nem volt, ezért szavazásra bocsátotta
Juhos János képviselő azon módosító javaslatát, amely szerint a képviselő-testület az
előterjesztésről a jelen ülésen ne szavazzon, hanem azt egy későbbi időpontban tárgyalja újra és
csak akkor szavazzanak a költségvetési rendelet-tervezet elfogadásáról. Nem javasolta a módosító
javaslat elfogadását. Kérte, hogy aki azt támogatja, hogy a napirendi pont tárgyalását és szavazását
napolják el, igennel, aki ezt ajavaslatot nem támogatja. az nemmel szavazzon.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásná/jelenlévá’ képviselá’k száma: lOfó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Juhos János képviselő azon módosító
javaslatát, amely szerint a testület a „Békés Város Onkormányzata 2020. évi
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költségvetésének elfogadása” tárgyú előterjesztést vegye le napirendről, és arról egy
későbbi időpontban döntsön — nem fogadta el.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezetet.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete
AZ ONKORMANYZAT 2020. EVI KÖLTSEGVETESEROL

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfrdő költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel 1 01 .746.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás 55.832.3 12 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz 5 1 1 .285.937 Ft
d) maradvány igénybevétele 6.063.000 Ft

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfrdő költségvetési szerv
működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 403.296.249 Ft
b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó ‘73.970.000 Ft
c) dologi kiadások 194.161.000 Ft
d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete 1 04 fő.

2. ( 1 ) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek 58.960.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás 57.502.125 Ft
c) maradvány igénybevétele 5 .654.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 60.840.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 10.599.125 Ft
c) dologi kiadások 50.677.000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete 17 fő
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3. ( 1 ) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek 1 .750.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás 20. 1 62.000 Ft
c) maradvány igénybevétele 1 .408.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési
kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 14.734.000 Ft
b) munkaadókat terhelőjárulékok és szociális hozzájárulási
adó 2.579.000 Ft
c) dologi kiadások 6.707.000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete 5 fő

4. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési
bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek 1 585 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás 36.760.000 Ft
c) maradvány igénybevétele 1 .750.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési
kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 27.5 1 5.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 4.822.000 Ft
adó
c) dologi kiadások 7.758.000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete 8 fő

5. (1)A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési
bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek 1 3 1 .982.000 Ft
b) Irányító szervtől kapott támogatás 419.660.000 Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele 5.000.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a
következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 292.700.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58.3 14.000 Ft
c) dologi kiadások 205.628.000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete 72 fő

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők
illetményalapját 2020. január 1 . napjától 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban határozza meg.

6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvijogi személy működési bevételeit
a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek 155.523.000 Ft
b) közhatalmi bevételek 580.041 .000 Ft
c) államtól kapott támogatás 1 .347.227.038 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 244.235.048 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 101 .715.879 Ft

(2) A Képviselő-testület az Onkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit
a következők szerint határozza meg:
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a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra

(3)A Képviselő-testület az Onkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a
következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások
b) munkaadókat terhelőjárulékok és szociális hozzájárulási

adó
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatása
e) egyéb működési célú kiadások

D működési célú tartalékok
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli

megelőlegezés)
(4) A Képviselő-testület az Onkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait
a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások
b) egyéb felhalmozási célú kiadások 1
c) fejlesztési célú tartalékok
d) finanszírozási kiadások

(5) A Képviselő-testület az Onkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett
létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók 11 fő,
b) közfoglalkoztatottak 131 fő.

7. A Képviselő-testület Békés város 2020. évi működési költségvetését
hagyja jóvá:

a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek
ab) közhatalmi bevételek
ac) kapott támogatás
ad) működési célú átvett pénzeszközök

b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

megelőlegezés)
c) a működési költségvetés hiánya 120.217.340 Ft
d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 121 .590.879 Ft

8. A Képviselő-testület Békés város 2020. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint
hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

73.295.925 Ft
40.500.000 Ft

1.531.558.620 Ft

23 1.541.000 Ft
27.056.000 Ft

346.088.680 Ft
115.700.000. Ft

1.014.637.642 Ft
43.539.585 Ft
53.889.082 Ft

104.777.000 Ft
7.200.000 Ft

1.496.973.084 Ft
27.778.000 Ft

a következők szerint

451.546.000 Ft
580.041.000 Ft

1.347.227.038 Ft
755.520.985 Ft

1.030.626.249 Ft
177.340.125 Ft

810.319.680 Ft
1 15.700.000 Ft

1.018.137.642 Ft
48.539.585 Ft
53.889.082 Ft

bc) dologi kiadások
bd) ellátottak pénzbeli juttatása
be) egyéb működési célú kiadások
bi) működési célú tartalékok
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli

73.295.925 Ft
40.500.000 Ft
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b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások 1 04.’77’7.000 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 ‘7.200.000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok 1.496.973.084 Ft

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1 .532.932. 1 59 Ft
d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának

belső finanszírozására 1 .53 1 .558.620 Ft
e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának

belső finanszírozására 1.373.539 Ft

9. A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előiráriyzatainak
főösszegét 4.901 .280.447 Ft-ban állapítja meg.

10. Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1 . melléklet
tartalmazza.

11. A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

12. A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak
szerint állapítja meg.

13. A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet
szerint hagyja jóvá.

14. A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint
állapítja meg.

15. A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a
közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

16. A Képviselő-testület a 2020. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet
szerint hagyja jóvá.

17. A Képviselő-testület Békés város a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak
előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.

18. A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet
szerint hagyja jóvá.

19. A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási
ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

20. A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási
ütemtervét a 1 1 . melléklet szerint állapítja meg.

21. Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12.
melléklet tartalmazza
22. A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és
forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
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23. Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető
ügyletek finanszírozásának hosszú távú tervét a 1 4. melléklet tartalmazza.

24. A Képviselő-testület 2020. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások
finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

25. Békés város 2020. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 201 1 . évi CXCV.
törvény 24. (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.
26. (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az
eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 O/ ában határozza meg,
amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az
intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre
bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.
(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfirdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott
és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben
meghatározott kifizetési korlátot.
(3) Az intézmények ( 1 ) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

27. A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1 .000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

28. A Képviselő-testület a 1 8/1 997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot
működtet.

29. A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása
havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzamk 1/12-ed
részének megfelelően történik.

30. (1 ) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós
anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület
felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós
kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem
biztosít.
(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven
belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a
Képviselő-testület ad felhatalmazást.
(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
(4) A 2019. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás
elfogadásakor dönt.

31. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője
köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2020. évi
költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl,
kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

32. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői
költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A
személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban
az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik
szükségessé.
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33. ( 1 ) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot
képezni a költségvetésben nem tervezett többietkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig,
forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.
(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként S millió Ft
értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átesoportosítást, a
tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a
képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.
(3) A polgármester negyedévente köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvijogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain
belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy
jogosult.

34. A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából
— a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései
alapján — a pénzügyi szükségletekhez igazodva 1 00.000.000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre
2020. december 3 1 . napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 1 00.000.000 Ft folyószámla
hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása
érdekében.

35. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között
keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze cl.
36. A rendelet hatálya kiterjed az Onkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre

37. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28’2O 1 9. (XII. 20.) önkormányzati
rendelete.

Békés, 2020.

________________________

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. január 31. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tár2ya: Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2019. évi működéséről

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozati j avaslatok elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő: Megköszönte a nemzetiségi önkormányzatoknak a tájékoztatókat. A
négy nemzetiségi önkormányzattal egyeztetést folytattak egy héttel ezelőtt, ahol elmondták, miben
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tudna az önkormányzat segítséget nyújtani számukra. A városi infrastruktúra a megállapodásnak
megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére áll majd, valamint az önkormányzat
segít majd a rendezvényeik népszerűsítésében is. Minden képviselőt hív és a vár a nemzetiségi
önkormányzatokkal való megbeszélésekre is. Az újonnan megalakult roma nemzetiségi
önkormányzattal - akik a legnagyobb létszámú nemzetiségként vannak jelen a városban - is jó
együttműködés alakult ki. Az elfogadott murikatervben is szerepel. hogy több együttes
tanácskozást és ülést tartanak majd együtt a roma nemzetiségi önkormányzattal. A tájékoztatók
tartalma is jó és elfogadható. A frakciójuk nevében köszönetet mondott a négy nemzetiségi
önkormányzatnak a tájékoztató elkészítéséért.

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén a megjelent nemzetiségi
önkormányzatok képviselőit.

Molnár Gábor képviselő: A roma nemzetiségi önkormányzat tájékoztatójában szerepel, hogy
20 1 9. szeptember 1 4-én roma napot tartottak. Az anyag szerint az önkormányzat 1 miHió forintot
biztosított erre a rendezvényre. Semmilyen részlet nincs leírva. Kérdése: a régi roma nemzetiségi
önkormányzat nem adott tájékoztatást az új roma nemzetiségi önkormányzatnak erről? Az
önkormányzat tudja, hogy az 1 millió forint mire került felhasználásra?

Kálmán Tibor polgármester: A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke nincsjelen az ülésen, így
őt nem tudják megkérdezni.

Tárnok Lászlóné jegyző: A tájékoztatót a roma nemzetiségi önkormányzat készítette el. Nem a
városi önkormányzatról van szó, hanem a roma nemzetiségi önkormányzatról. Az előző roma
nemzetiségi önkormányzat rendezte meg a roma napot. A roma testületnek erről a rendezvényről
van döntése, a rendezvény megszervezésére volt megállapodása és számla ellenében került
kifizetésre az összeg. Azt, hogy a roma nap keretében mit csináltak konkrétan, nem tudja, mert
nem volt jelen. Pénzügyileg az elszámolás rendben van.
Az új roma nemzetiségi önkormányzat sem tudott konkrétumot írni, mivel ők akkor nem vettek
részt a nemzetiségi önkormányzat munkájában, és a rendezvényre sem kaptak meghívást
valószínűleg.

Mucsi András képviselő: A tájékoztatóban Kovács Gusztáv, az új roma nemzetiségi
önkormányzat elnöke - aki egyben az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság külsős
bizottsági tagja is - leírta, hogy a 2019. október 13-a előtti időszakról nem tud részletesen
beszámolni. O maga is a nemzetiségi önkormányzat ülésén készült jegyzőkönyvek alapján
készítette el a táj ékoztató anyagot. Kovács Gusztáv elnök leírta, hogy „A rendezvénnyel
kapcsolatos részleteket nem ismerjük.” A nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi elszámolását a
polgármesteri hivatal egyik pénzügyi munkatársa végzi. Az ellenőrzés is szigorú, a kifizetés pedig
számla ellenében történik.

Kálmán Tibor polgármester: A rendezvény nem a Békés Város Önkormányzata költségvetéséből
lett finanszírozva, hanem a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből. Azt nem tudja
megmondani, hogy a rendezvény pályázati pénzből vagy egyéb forrásból valósult-e meg. Ha ez
fontos, akkor meg tudják nézni a későbbiekben.

Földesi Mihály képviselő: Kérdése: hogyan történik a nemzetiségi önkormányzatok
finanszírozása a városon belül? Ki mennyi támogatást kap, hogyan kerül az kifizetésre?
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Mucsi András képviselő: A finanszírozás szigorú pontrendszer alapján működik. Egyrészt van
egy feladatalapú finanszírozás és van egy alapfinanszírozás. Az a nemzetiségi önkormányzat,
amelyik rendezvényeket szervez, nyeivtanfolyamot tart, hagyományápoló napot rendez, az a
programok után pontot kap. Minden évben fel kell küldeni az ezekről készült jegyzőkönyveket,
ahol egy szigorú pontrendszer alapján kiszámolják, hogy hány pontra jogosult egy adott
nemzetiségi önkormányzat. Ezért van az, hogy el kell fogadni a nemzetiségi önkorniányzatok
programjait, majd a testületi határozatot mellékelni kell a portfólióhoz, amit meg kell küldeni
Budapestre az EMMI—be. A pontok alapján kapják a nemzetiségi önkormányzatok a finanszírozást.

Békés Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzattal,
ami alapján egy irodát biztosítanak a részükre a polgármesteri hivatal épületében. Ez nem jelent
nagy költséget, mert csak a minimális villanyszámla jelenik meg. A polgármesteri hivatal
gondoskodik az adminisztrációs és pénzügyi munkák ellátásáról. Ez a hivatal szerkezetében
megjelenik. A postázási és fénymásolási költségek vannak még, amit vagy a polgármesteri hivatal,
vagy a nemzetiségi önkormányzat finanszíroz. Ha valamelyik nemzetiségnek több programja van,
az több pontot szerez, így akár 2-3 millió forintot is össze tudnak gyűjteni. A megyei
önkormányzatnál ugyanígy működik a nemzetiségek finanszírozása.

Tárnok Lászlóné jegyző: Mucsi András képviselő által elmondottakat annyiban pontosította,
hogy a nemzetiségi önkormányzatok finanszírozása kétjogcímen történik: van egy normatív alapú
finanszírozás, ami attól függ, hogy hány tagú a nemzetiségi önkormányzat (3-5 tagú), illetve van
egy feladatalapú támogatás, amit Mucsi András képviselő ismertetett az előzőekben. A normatív
alapú finanszírozás egységesen. nemzetiségenként 1 millió forint. Az eredeti költségvetésben
ezzel terveznek, mert ilyenkor még nem ismerik a feladatalapú támogatás összegét. A tervezésnél
figyelembe veszik még az előző évi pénzmaradványukat is. Összességében egy-egy nemzetiségi
önkormányzat évente maximum 2-2,5 millió forintból gazdálkodik. Ezt az összegeket igyekeznek
a nemzetiség javára fordítani.

A támogatásokat három részletben kapják meg egy évben. A polgármesteri hivatalnak pénzügyileg
nem kell hozzátennie a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, mivel a saját forrásaikból
fegyelmezetten gazdálkodnak. A következő napirendi pont tartalmazza, illetve a nemzetiségek
jogairól szóló törvény 8O.-a részletesen leírja, hogy mire kell megkötni az együttműködési
megállapodást. Azért kellett most is január 3 1 -ig felülvizsgálni az együttműködési megállapodást,
mert pontosításokat kellett végrehajtani. A polgármesteri hivatalnak kötelessége biztosítani a
nemzetiségi önkormányzatnak azokat a dolgokat, amelyeket a következő napirendi pont tartalmaz.

A hivatal részéről több munkatárs részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok munkájában
(pénzügyi osztály, jogászok, ő maga is).

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így a képviselő-testület a határozati javaslatokról nemzetiségenként külön-külön szavaz.
Szavazásra bocsátotta a I-es határozati javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szava:ásnáljelenlévó’ képviselők száma. lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Német Nemzetiségi
Onkormányzat 201 9. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés 1 . számú
melléklete szerint tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta a II-es határozati javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Román Nemzetiségi
Önkormányzat 20 1 9. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés 2. számú
melléklete szerint tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta a Ill-as határozati javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a s:avaásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Szlovák Nemzetiségi
Onkormányzat 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés 3. számú
melléklete szerint tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta a IV-es határozati javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Roma N emzetiségi
Onkormányzat 201 9. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés 4. számú
melléklete szerint tudomásul veszi.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Minden egyes nemzetiségi önkormányzatnak megköszönte a
munkáját, és az idei évre hasznos és jó munkát kívánt. Nyilvánosan is felajánlotta minden
nemzetiségi önkormányzatnak az együttműködésüket.

Napirend tár2va: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az iI’Iötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tiborpolgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a határozati javaslat
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. lOfó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 201 1.
évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdése alapján a Békési Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Román
Nemzetiségi Önkormányzattal és a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta és az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommaljóváhagyja.

Felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt az együttműködési megállapodások aláírására
és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2019. évi üzemeltetésének
tapasztalatairól

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Túri Andrea igazgató
asszonyt. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Humán
és Szociális Bizottság, és a határozati javaslat elfogadásátjavasolják a képviselő-testületnek.

Földesi Mihály képviselő: A pénzügyi bizottság ülésén részletesen megtárgyalták a napirendi
pontot. Kérte, hogy legközelebb a költségoldalt részletezzék ki, mert számára néha ötletelésnek
tűnik, hogy az adott címszó mit takar, illetve mit könyvelnek oda. A költségoldal számára lazának
tűnik. El tudja képzelni, hogy az adott összeget valóban az adott soron költötték cl, de szeretné, ha
a költségek részletezve lennének legközelebb.

Kálmán Tibor polgármester: Polgár Zoltán alpolgármester szavaival élve, Dánfok a turisztikai
zászlós hajója Békésnek, és mindent megtesznek az elkövetkező időszakban is a fejlődéséért, hogy
a jelenlegi nagy kihasználtság tovább nőjön, és minél többen látogassanak cl Dánfokra.

(Mucsi András képviseló’ kiment az ülésterembó’l. A képviselá’-testület léts:áma.’ 9fó).

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a s:ava:ásnáljelenlévó’ képviselők száma: 9fó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2020. (L 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dánfoki Üdülőközpont 2019. évi
üzemeltetésről szóló beszámolót az előterj esztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő : intézkedésre azonnal

Napirend tárya: A polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének
megállapítása, és a 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel. módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 9fó’.
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2020. (I. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a polgármester
2019. október 13. napjától 2019. december 14. napjáig, összesen 9 munkanap szabadságra
volt jogosult, amelyet igénybe vett.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán Tibor polgármester 2020.
évi szabadság napjainak számát, amely 41 nap, valamint a szabadság ütemezését a 2020.
évre vonatkozóan az előterjesztés 1 . melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

(Mucsi András képviselő’ visszajött az üléstei”embe, így a képviselő-testület létszáma. 1 Ofó).

Napirend tárya: AlfZ5ldvíz Zrt. részvényesi megkeresés

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Molnár Gábor képviselő: Néhány településen érdeklődött az MSZP-és képviselőktől a témában,
és elmondták, hogy Elektől kezdve szinte minden településen nemmel szavazták a napirendi
ponttal kapcsolatban. Több településen felvetődött, hogy mi történik akkor, ha az Alf’öldvíz Zrt.
csődbe megy? Ha nincs vízellátás Békésen, akkor első körben az önkormányzatnak kell
biztosítania.

Kálmán Tibor polgármester: 2019 decemberében 5 nagy település polgármesterének aláírásával
egy kérést juttattak el az illetékes miniszter felé, és kérték, hogy nyújtson segítséget az Alfldvíz
Zrt. működéséhez. Meglehetősen nagy összegű működési hiányról van szó. Tudomása szerint, ha
az AlfZldvíz Zrt. csődbe menne - bár bíznak abban, hogy ez nem történik meg -‚ akkor az
katasztrófa helyzetnek minősül és ilyen esetben az állam vállalja át a feladatot. Jelenleg is több
olyan vízszolgáltató van az országban, amelyek állami tulajdonban vannak. Az AlfZ5ldvíz Zrt-ben
is 30 %-os részesedése van az államnak. Ezért is bíznak abban, hogy nagyobb szerepet vállal az
állam az AlfZ5ldvíz Zrt. helyzetének rendezésében.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által kért
részvényjegyzés útján történő tőkeemelésbenjelenleg nem kíván részt venni.

Határidő: Alf5ldvíz Zrt. felé megküldésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: A BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. tagi kölcsöne

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Földesi Mihály képviselő: A decemberi testületi ülésen Polgár Zoltán alpolgármesterrel volt
nézetkülönbségük a BKSZ Kft-vel kapcsolatosan, de akkor csupán félig sikerült kigyűjtenie
néhány adatot. Mára teljesebb képet kapott a kft. működésével kapcsolatban. Az ügyvezető
igazgató asszony azt írja az előterjesztésben, hogy a BKSZ Kft. 2016. és 2017. évben a
tulajdonostól további 40 millió forintot kapott, amit az elmúlt 3 évben sikeresen teljesített. Biztos
abban, hogy a fennmaradó 20 millió forint teljesítését is megoldják majd. Valamilyen elhajlás van
valahol, amit még nem lát. Kigyűjtött néhány adatot 2013-2016 év vonatkozásában, így látja a
BKSZ Kft-t és az IP TENDER Kft-t, amelyek hasonló feladatköröket látnak el. Az IP TENDER
Kft. ügyvezetője egyben a BKSZ Kft. ügyvezetője is volt akkoriban.
Ismertette a saját tőke alakulását: 2013-ban a BKSZ-nek ‘76 millió 845 ezer forint, az IP TENDER
Kft-nek pedig 25 millió 555 ezer forint volt a Saját tőkéje. Ezek mérlegtételekben szereplő adatok,
amelyek nyilvánosak.
2016-ban ugyanez a BKSZ Kft-nél 62 millió 574 ezer forint, az IP TENDER Kft-nél pedig 107
millió 417 ezer forint. Ez aztjelenti, hogy a BKSZ Kft-é saját tőkéje csökkent, az IP TENDER
Kft-jé pedig nőtt.
Eredmény dmutatás: 2013-ban a BKSZ Kft-nek 5 millió 142 ezer forint, az IP TENDER Kft-nek
26 millió 532 ezer forint eredmény kimutatás volt. Ugyanez 2016-ban a BKSZ Kft-nél 109 ezer
forint, míg az IP TENDER Kft-nél 8 millió 592 ezer forint volt. Ebből az látható, hogy a BKSZ
Kft. eredménye igen csak csökkent, a BKSZ Kft-nek, ezért volt szüksége a 60 millió forintos tagi
kölcsönre.
A kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: 2013-ban BKSZ Kft-nél 29 millió forint, az IP
TENDER Kft-nél pedig 2 1 millió 793 ezer forint volt a kötelezettség. Ugyanez 201 6-ban a (és ide
kellett betenni a pénzt) BKSZ Kft-nél 77 millió 288 ezer forint, míg az IP TENDER Kft-nél csak
1 6 millió 797 ezer forint volt.
Nem volt véletlen, amit a múltkor mondott, hiszen nem igazán látta tisztán ezeket a dolgokat.
Sajnálja a BKSZ Kft. jelenlegi vezetését, mert nem egyszerű a helyzet, hiszen az összeget elő kell
teremteni. Véleménye szerint képesek lesznek a szükséges összeget kitermelni a következő
időszakban is. Lehetett volna ezt a pénzösszeget másra is fordítani.

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: az ismertetett adatok a BKSZ
PLUSZ Kit számadatai voltak, vagy a BKSZ Kft. adatai? Ugyanis két különálló cégről van szó.
A BKSZ kft. a városüzemeltetést, lakásgazdálkodást végzi, a BKSZ PLUSZ Kft. pedig a
hulladékgazdálkodási feladatokat látja el. Jelenleg a BKSZ PLUSZ Kft. tagi kölcsönéről
beszélnek.
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Kérte Váczi Julianna ügyvezetőt, mondja el, hogy mi volt az adott helyzet, amikor tagi kölcsönt
adott az önkormányzat a BKSZ PLUSZ Kft-nek.

Váczi Julianna ügyvezető: A BKSZ PLUSZ Kft-nek a fő profilja a hulladékgazdátkodás volt
egészen 2012-ig. Amikor a tagi kölcsönt a képviselő-testület, mint tulajdonos biztosította
számukra, akkor ennek a feladatnak az ellátására kapta. illetve addig, amíg a lakosságtól befolyó
szemétszállítási díjakból likviditási problémái maradtak fenn. 2014-ben kezdte ezt a feladatot a
BKSZ PLUSZ Kft., így nyilván szükség volt tőkére ahhoz, hogy eszközöket tudjon beszerezni és
folytatni tudja a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Erre a célra kapta a tagi kölcsönt a BKSZ
PLUSZ Kft., határidőre. A hulladékgazdálkodás bevételéből próbálták fizetni a tagi kö icsönt. Két
különböző Kft-ről van szó, a BKSZ Kft. egészen más feladatokat lát el.

Kálmán Tibor polgármester: A BKSZ PLUSZ Kft. próbálta rendezni a tartozását. azonban
időközben a hulladékszállítás további átszervezéseken ment keresztül, igy nincs könnyű
helyzetben sem az ügyvezető, sem pedig a tulajdonos önkormányzat, de meg fogják oldani a
problémát.

Po1ár Zoltán alpolgármester: Hajói érteimezi,akkor Földesi Mihály képviselő összehasonlította
az IP TENDER Kft. és a BKSZ Kft. pénzügyi mérlegét. Azt nem tudja, hogy mi köze a BKSZ
PLUSZ Kft. tagi kölcsönéhez az évekkel ezelőtti saját tőke változásának? Egyáltalán 5 évre
visszamenőleg miért kell erről beszélni? Nem tudja, hogy történt-e feljelentés az ügyben, vagy
megkérdezte-e a BKSZ Kft. ügyvezetőjét bármiről is Földesi Mihály képviselő? A következő
képviselő-testületi ülésre ki kellene gyűjteni az önkormányzat vagyonának és az előző testületben
ülő vállalkozók vagyonának növekedésére vonatkozó adatokat is, hiszen mindenhol lehet
párhuzamot húzni. Megint csak politikai provokáció, ha visszamennek 2014-ig, hogy ott akkor
milyen történések voltak az IP TENDER Kft-vel meg a jelenlegi BKSZ Kft-vel.

A BKSZ Kft-vel és a Műszaki Osztállyal szoros kapcsolatban áh, folyamatosan egyeztet velük.
Olyan munkát végeztek az elmúlt 4-5 évben, amiért köszönet jár.
A BKSZ Kft. nagyon sokat dolgozik, kevés az ember, azok közül is több a közfoglalkoztatott.
Igény van a munkájukra, mert rengeteg jelzés érkezik be hozzájuk a városból. Nyilván a jelzések
között olyanok is vannak, akik azt kérik, hogy a BKSZ Kft. a házuk előtt vágassa le a füvet, mert
azt gondolják, hogy az önkormányzati feladat. Szelektálnak, de igyekeznek eleget tenni a
kéréseknek. A gallyazáshoz vásároltak egy gépet, amivel megkezdték a gallyazási munkákat is.
A testületi ülés elején elhangzott, hogy működjenek együtt, a város érdekeit tartsák szem előtt, de
az ilyen hozzászólások nem ezt támasztják alá. Földesi Mihály képviselő említette, hogy volt
közöttük nézeteltérés, és valószínűleg lesz is még, ha így folytatja, mert az, amit csinál, nem a
„jobb kéz nyújtását” fejezi ki. Honnan tudná bárki ajelenlegi képviselők közül, hogy 2013-ban az
IP TENDER Kft. mit csinált? Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: beszélt az IP TENDER Kft.
vezetőjével? O maga már legalább 1 vagy 2 éve nem beszélt vele.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel,
módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévá’ képviseló’k száma. lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a BKSZ PLUSZ
Nonprofit Kft. (5630 Békés, Verseny u. 4. adószám: 10725443-2-04, képviseli. Váczi
Julianna ügyvezetó) tagi kölcsönből fennálló 15.591.455,- Ft összegű lejárt tartozásának
rendezéséhez 202 1 . év december hó 3 I . napjáig haladékot kapjon. Felhatalmazza Kálmán
Tibor polgármestert az előterjesztés mellékletét képező részletfizetési megállapodás
megkötésére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: A Békési Férfi Kézilabda Kft. tagi kölcsöne

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot.

Molnár Gábor képviselő: Információi szerint 2017-ben a TAO támogatások késése miatt vette
fel a kézilabda klub a tagi kölcsönt, amit 2 év alatt nem tudott visszafizetni. A BKSZ Kft.
benyújtott egy tervezetet, ami tartalmazza. hogy hogyan kívánja visszafizetni a kölcsönt. A
kézilabda kit ilyen tervezetet nem nyújtott be. Kérdése: a kézilabda klub miből tervezi
visszafizetni 1 év alatt a tagi kölcsönt, amit 2 év alatt nem tudott visszafizetni?

Polár Zoltán alpolgármester: A kézilabda klub kft. az elmúlt 4 évben több mint 200 millió
forintos beruházást hajtott végre a városi sportlétesítményeken, aminek az önereje kb. 60 millió
forint volt. Ebből a kft. 40 millió forintot tudott saját erőből előteremteni, így tudta finanszírozni
a pályázatokat. A kft-nek likviditási problémája lett, de nem a TAO miatt. A likviditási gondok
miatt kaptak kölcsönt a tulajdonos önkormányzattól 201 7-ben.
A kölcsön visszafizetésének fedezetével kapcsolatban elmondta, hogy olyan szponzorációs
szerződések vannak megkötve, amelyek az idei évben kifizetésre kerülnek, így abból vissza tudják
fizetni a tagi kölcsönt.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési Férfi
Kézilabda Kit (5630 Békés, Karaes T. utca 7. fszt. 2. adószám: 12874990-2-04,
cégjegyzékszám: 04-09-005619, képviseli: Nagy Richárd ügyvezetó) tagi kölcsönből
fennálló 22.000.000,- Ft összegű lejárt tartozásának rendezéséhez 2020. év december hó
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3 1 . napjáig haladékot kapjon. Felhatalmazza Kálmán Tibor polgármestert az előterjesztés
mellékletét képező részletfizetési megállapodás megkötésére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Vállalkozói Alap pályázattal kapcsolatos tájékoztató

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja a[apján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Földesi Mihály képviselő: Nagyon jónak tartja a pályázati lehetőséget. Kérdésként merül fel
benne azonban az, hogy a vállalkozók miért nem élnek ezzel a lehetőséggel? Összeseii 10 millió
forintos pályázatról van szó. Korábban hallott egy olyan véleményt, amely szerint az évi 1 O millió
forint folyamatosan, évről-évre nő majd. Ezt talán még Barkász Sándor volt képvise’ő mondta,
azonban azt látja, hogy ez az összeg nem változott, jelenleg is 1 O millió forinttal van beállítva. Azt
tervezték, hogy ha ezt az összeget a vállalkozók igénybe veszik, akkor a visszafizetett összeg
folyamatosan növeli a vállalkozói alapot.
Szomorúan tapasztalja, hogy a vállalkozók nem veszik igénybe ezt a pályázatot, miközben
kamatmentes támogatásról van szó. Kérdése: milyen feltételek lehetnek, amelyek miatt nem
igénylik ezt a támogatást a vállalkozók? Véleménye szerint likviditásként bármelyik békési
vállalkozónak jó lenne a kamatmentes összeg.

Kálmán Tibor polgármester: Eszközvásárlásra lehet fordítani a kamatmentes kölcsönt. Talán az
nehezíti meg a vállalkozók helyzetét, hogy készfizető kezesre és ingatlanfedezetre van szükség az
összeg igényléséhez. Ennek lehet visszatartó ereje, de nem biztos ebben. Decemberben három
vállalkozó érdeklődött a Vállalkozói Alap pályázatáról, így kiírták a pályázatot, de aztán csak úgy
döntöttek, hogy nem nyújtják be pályázatukat.
A pályázati kiírás elérhető a város honlapján. Mivel az önkormányzat költségvetési szerv, ezért a
jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kiirnia a pályázatot.

Juhos János képviselő: Annak idején nem támogatta ennek az alapnak a bevezetését. Amikor Izsó
Gábor polgármester vezetésével felállt az Új képviselő-testület, akkor egyből megemelték az
iparűzési adót. Ennek ellensúlyozására hozták létre a Vállalkozói Alapot 1 O millió forinttal. Akkor
úgy gondolták, hogy évente 1 O millió forinttal megemelik ezt az alapot. Ha ez így lett volna, akkor
ma 140 millió forintnak kellene a Vállalkozói Alapban lennie. A jegyzőkönyvekből ezt vissza
lehet keresni. Jelenleg is 1 O millió forint van elkülönítve a Vállalkozói Alapba, aminek az eljárása
bürokratikus. Egyetért azzal, hogy valamiféle garancia kell a visszafizetésre. Annak idején tagja
volt a pénzügyi bizottságnak, és tudja, hogy nagyon gyér volt az érdeklődés az összeg nagysága
és a hozzátartozó bürokrácia miatt. Nem volt akkora az összeg, hogy az megmozgatta volna a
vállalkozók fantáziáját hosszú távon.

Kálmán Tibor polgármester: Lehet, hogy a bürokrácia akadályt jelent, de az önkormányzatnak
be kell tartania az előírásokat. Nem tudja, hogy mikor és hol hangzott el, hogy évente növelik majd
1 O millió forinttal ezt az alapot. Ha a keret felhasználásra kerül, akkor mindenképp megvizsgálják,
hogy tudnának plusz forrásokat biztosítani. Várhatón a tavasz folyamán Újra kiírják majd a
pályázatot.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt el határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szava:ásnáljelenlévó’ képviselők száma: lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozói Alap pályázattal
kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Iskolai körzethatárok véleményezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és
elfogadásra javasolj a a határozati javaslatot.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
24. (1 ) és (ib) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva egyetért a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola — Gyulai Tankerületi Központ
által - megállapított felvételi körzethatárával (Békés város és Tarhos község teljes
közigazgatási területe), amely az előterjesztés mellékletét képezi.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Településrendezési eszközök módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy ci szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2020. (I. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Békés Város
Szabályozási tervéről valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. ‘7.) rendeletét oly
módon, hogy az építési helyen kívüli tereprendezés, terepalakítás előírásait a helyi építési
szabályzatban rögzíti.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosítása során szükségesség váló partnerségi egyeztetési eljárást a Békés Város
Onkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
8/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete alapján folytatja le.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: A Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet névváltoztatása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

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

S:avazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Gazdasági és Szolgáltató
Szociális Szövetkezet (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.; cégjegyzékszáma: 04-02-
001736; a továbbiakban: Szövetkezet) tagja megállapítja, hogy a Szövetkezet 2019.
december 24. napján „Békési Gazdasági és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet”-re
módosította nevét, ezzel együtt a névváltozást a Békésen, 2019. december 12. napján kelt
létesítő okiratának 1. pontjában is átvezette.
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A névváltoztatásra a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 2 1/A. alapján volt
szükség.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szövetkezet tagja a fenti
módosítást elfogadja és jóváhagyja, egyúttal utólagosan felhatalmazza a polgármestert a
szükségessé váló jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint a dokumentumok
aláírására, különös tekintettel a társaság létesítő okiratának módosítása kapcsán.
Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Delegálás a DAREH Társulási Tanácsába, és az A1fZldvíz Zrt.
közgyűlésébe

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. A képviselő-testület a határozati javaslatokról
külön-külön szavaz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a I-es határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselá’k száma. lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán Tibor polgármester
akadályoztatásának esetére Polgár Zoltán alpolgármestert delegálja a Békés Város
Önkormányzatának tagságávalműködő Délkelet-AlfZild Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Onkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába.
Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta a II-es határozati javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnóljelenlévó’ képviseló’k száma: lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2020. (I. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 30. napjától 2021.
február 1 . napjáig Kálmán Tibor polgármestert, akadályoztatásának esetére Polgár Zoltán
alpolgármestert delegálja az Alföldvíz Zrt. közgyűlésébe.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Tár2v: Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Molnár Gábor képviselőhöz: az interpelláci3jára adott
választ elfogadj a-e?

Molnár Gábor képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadja.

Kálmán Tibor polgármester: Kérte, hogy akinek van interpellációja, bejelentése, az mondja el.

Tárnok Lászlóné jegyző: Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy aki még nem adta le a
vagyonnyilatkozatát, az tegye meg ma vagy legkésőbb holnap. Kérte továbbá a képviselőket,
hogy képzési kötelezettségüknek tegyenek eleget, mert hamarosan lejár annak is a határideje,
Ugyanis a jogszabály kimondja, hogy „az eskütételt követő 3 hónapon belül” eleget kell tenni a
képzési kötelezettségnek.

Juhos János képviselő: Több pályázati program is szerepelt az egyik előterjesztésben, mint Pl.
főtér felújítása, stb. Várta az elmúlt időszakban, hogy a Liget környékén, a Liget bejáró, és a vele
szemben a Spar bejáró, valamint a Kínai között lévő lefolyót kitakarítja valaki, mert eső után
nagyon sok víz gyűlik ott össze. Egy idő után elszivárog, de amíg ez nem történik meg, addig az
autósok beterítik a gyalogosokat a vízzel, ha nagy az eső, akkor még a zebrát is eltakarja. Készített
néhány képet erről, amit körbe adott. Kérte, hogy közmunkásokkal vagy valakivel tegyék rendbe
ezt a területet. A Kínai Aruház előtt nagyon rossz megoldás, hogy az autók ott parkolnak,
közlekednek és közben azon az úton megy el a bicikli Út is. Ez baleset- és életveszélyes is.

Az Ipartestület előtt egy fa megemelte ajárdát úgy 10 cm magasan, ami havas, síkos időben szintén
nagyon balesetveszélyes.
Kérte, hogy ezeket a problémákat oldják meg.

Korábban szó volt a Kossuth u. 1 . szám alatti területről, ahol a főtérnek ki van hagyva a felújítása,
de van ott bicikli Út, stb. Ez az útszakasz csúszós, esős időben balesetveszélyes és életveszélyes is.
Pataki István polgármester idejében sem került sor ezen probléma megoldására. Bízik abban, hogy
az elkövetkező 5 éves ciklusban sorra kerül ennek a területnek a rendbe tétele is. Meg van csinálva
a dohányboltig a főtér, rendbe van rakva a Spar és a környéke, de a Kossuth u. 1 . szám előtti rész
kimaradt a területrendezésből. Ez a szakasz így azért nem ékessége a városnak. Nem személyes
érdekeltség vezeti, amikor ezeket a felújításokat, javításokat kéri.

Molnár Gábor képviselő: Megköszönte, hogy a Temesvári utca javítása megtörtént. Tudomása
szerint a Hajó utca bejárása is megtörtént. Ezt is megköszönte.

A Szigetvári u. 49. szám alatti lakos és az azon élők keresték meg, hogy van egy szélesebb rész a
területen, ahol a kukás autótól kezdve mindenki megfordul autóval, és úgy kitaposták azt a
szakaszt, hogy fél lábszárig ér a víz. A lakók nem örülnek annak, hogy becsapódik hozzájuk
minden.

Hallott arról, hogy a város jobb vagy baloldalára gyorsforgalmi utat terveznek. A tarhos felőli
oldal 5 km-re, a másik variáció pedig, amit Dankó Béla országgyűlési képviselő is támogat, 15
km-re lenne a várostól. Első körben a Tarhos-Békés közötti szakasz van preferálva. Dankó Béla
országgyűlési képviselő a mezőberényi, köröstarcsai és körösladányi polgármesterrel együtt
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megkereste az államtitkárt azért, hogy ne Tarhos-Békés szakaszon menjen el a gyorsforgalmi út.
Inkább preferálja a Henkelt, meg a szülőfaluját, pedig elvileg Békés város képviselője.

Kérdése: az önkormányzat próbál-e egyeztetéseket folytatni, lobbizni annak érdekében, hogy a
Tarhos-Békés közötti szakaszon menjen el a gyorsforgalmi út? Lehet, hogy ebből csak 20 év
múlva lesz valami, de nem mindegy, hogy a nyomvonalat 1 5 km-re jelölik ki, vagy 5 km-re a
Muronyi úton, amit senki nem fog megcsinálni, ha csak az önkormányzat meg nem csináltatja.
Munkahely szempontjából sem mindegy, hogy egy 5 km-es úton kell bejönni a városba vagy
messzebbről.

Olyan ellenzéki és többségi összefogás nem lesz Békésen, mint abban az esetben, ha a
polgármester lobbizik azért, hogy közvetlenül Békés mellett menjen cl a gyorsforgalmi út. Ha a
polgármester ezt megteszi, ők is támogatják majd.

Mucsi András képviselő: Nagyon sok évvel ezelőtt kérte, hogy az Epresköz, és a Szikszai utca
sarkára helyezzenek ki egy lámpatestet. Mindig azt a választ kapta, hogy már megrendelték a
munkát. A Jámbor u. 20. szám alá is kért egy lámpatestet, amire azt a választ kapta, hogy július
26-án megrendelték. Kérdése: mikor várható a lámpatestek felszerelése?

Juhos János képviselő által, Pataki István polgármesterre vonatkozó megjegyzésére elmondta,
hogy Pataki István polgármesternek koalíciós partnere volt az Ipartestület, és 8 éven keresztül az
Ipartestület biztosította az MSZP-nek a többséget.

Molnár Gábor képviselő által felvetettekre elmondta, hogy Mezőberénybe nemcsak a Muronyi
úton lehet átjutni. Dankó Béla országgyűlési képviselő azért lobbizik, mert egy Szeged-
Békéscsaba-Debrecen szakaszon lévő gyorsforgalmi útról lenne szó. Békés megyének fontos ipari
központja van Körösladányban, Mezőberényben. Elég erős érvek szólnak amellett, hogy ezeket a
városokat becsatlakoztassák a gyorsforgalmi útba. A kamion terhelés, áruszállítás teljesen
leamortizálta a főutakat és a mellékutakat is. Egy Szeged-Debrecen gyorsforgalmi Út kapcsán
nyilván nem Békés érdekei döntik cl, hogy hol legyen a nyomvonal. O maga annak örülne, ha
Tarhos felé menne cl a gyorsforgalmi út, de erős gazdasági érdekek szólnak amellett, hogy ne a
jelentős mértékben kiürülő Kelet-Békésen keresztül haladjon az Út, hanem olyan településeket
érintsen, mint Körösladány, Gyomaendrőd, Mezőberény, Szeghalom. A nyomvonal kialakításába
beleszólnak ipari, lakossági, és nagy települési érdekek is. Szeghalmon is elég erős lobbi érdek
dolgozik azért, hogy azon a részen menjen el a gyorsforgalmi út. Békésnek nyilván a tarhosi
szakasz lenne a legjobb. Kérdés még, hogy a Hajdú-Bihar megyeiek mit szeretnének. Tudomása
szerint ők azt szeretnék, ha Bors-Artándi határ átkelő fele menne el a gyorsforgalmi út, és úgy
lenne bekötve Békés megye is. Dankó Béla országgyűlési képviselőt is elég erős érdekkel bíró
települések keresték meg.

Kálmán Tibor polgármester: Az előző képviselő-testület szavazott három variációról, aminek
voltak még alvariációi is. Akkor azt fogalmazták meg, és azt továbbították a Békés Megyei
Közgyűlés irányába, hogy az a nyomvonal valósuljon meg, amelyik Békéshez közelebb halad el.

Tudomása szerint a két megye nem ugyanazt az útvonalat támogatja, de dolgoznak azon, hogy
Békés jóljöjjön ki ebből.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Örült annak, hogy a Szarvasi úton elkészült a széles
járda. Bízik abban, hogy ennek még lesz folytatása.
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Kérte, hogy a volt G-COOP áruház előtt található kerékpártárolók egy része, amelyek nincsenek
kihasználva, kerüljenek át a Kossuth u. 1 . szám alá, hiszen erről már korábban is beszéltek.
Szeretné továbbá azt, hogy ha a kerékpártároló másik része a Cseresznye utcába, a Sipaki
cukrászda környékén lévő autóbuszmegálló mögötti részre kerülne elhelyezésre, amennyiben van
elég kerékpártároló.

Földesi Mihály képviselő: Molnár Gábor képviselő által felvetett témáról ő is kívánt beszélni, hisz
a Békés Megyei Hírlapban is szó volt a gyorsforgalmi Út kiépítéséről. A képviselőknek mindent
meg kell tenniük azért, hogy a nyomvonal Békéshez legközelebb menjen cl, mivel a város jövőjét
nagymértékben befolyásolja. A városban vasút már nincs, így a gyorsforgalmi út a2 egyetlen
lehetőség az ipari fejlődés megindulásához egy ekkora lélekszámú településen. mint Békés.
Egyetlen megoldás van, hogy Békés, minél közelebb legyen az autópályához vagy az utóúthoz.
A Hajdú-Bihar megyei települések is a Békéshez közelebb eső nyomvonal megépítését
támogatják. A Békés Megyei Onkormányzat nem ezt a variációt szavazta meg, de nem biztos
ebben, mert nem voltjelen az ülésen. Kérjék meg az országgyűlési képviselőt, hogy Békés érdekeit
is tartsa szem előtt, hiszen a városban csökken a lakosság lélekszáma. Ha nem tudnak olyan
üzemeket telepíteni Békésre, amelyek erősítik a város szerepét, akkor a lélekszám tovább
csökkenhet.

November végén felvetette a Bánát utca rossz közlekedését, és örül annak, hogy megoldódott a
probléma. Orül annak is, hogy nem úgy történik a gallyazás ma már, mint ahogy azt a szolgáltatók
végzik, hanem az új autóval sikerült formás fakoronát kialakítani, ami az utca képébe is beleillik
és segíti a közlekedést is.

Ígéretet kapott arra, hogy a Sas utcán is megtörténik a fa gallyazása, de hallotta már azt is,
elképzelhető, hogy a fát ki kell vágni, mert beteg. Nagy öröm számára, hogy a város egy kosaras
emelővel gazdagította a települést, mert elég nagy lemaradásuk van a fák gallyazása területén.

Az Iglói utcaiak jelezték, hogy nagyon kátyús az út és nehezen járható. Kérte, hogy ezt az
illetékesek nézzék meg, és próbálják meg kijavítani. A Tűzkút utca és a Kispince utcai saroknál a
jobbra kanyarodásnál a közlekedési tábla az árok elé van letéve, és emiatt azok, akik nem
ismerősök azon a területen és nem rutinból vezetnek, az autójuk hátsó kerekével gyorsan a gödörbe
kerülnek. Előfordult már, hogy belecsúsztak autósok a gödörbe. Vagy azt kell csinálni, hogy a
táblát előrébb teszik, és akkor nem merik a kanyarodást hamarabb megkezdeni, vagy pedig a
betemetik a gödröt úgy, hogy a csapadékvíz továbbra is lefolyjon.

Csibor Géza képviselő: A Liliom utcai parkoló mellett lakók keresték meg azzal, hogy a volt ipari
iskola és a Liliom utcai parkoló között van egy nyílt átfolyó, amiből szerintük szennyvíz folyik.
Kérte, hogy nézzék meg, hogy milyen víz folyik ott.

A Lengyel Lajos utcán az árkokban változás történik, az ott lakók takarítják, de az átereszek cl
vannak tömődve. Be kellene iktatni az átfolyók tisztítását.

Kerékpárral közlekedve látja, hogy Juhos János képviselő vállalkozása előtt a kerékpárút a
parkolón megy keresztül, ami nem túljó megoldás, és ezen változtatni kellene. Máshol a biciklisek
a járda mellett közlekedhetnek. Ebben az esetben is biztonságosabb lenne, ha a kerékpárosok a
Kínai üzlet, illetve a Juhos Fotó előtt közlekedhetnének.

Molnár Gábor képviselő: A szomszéd megye a Békés-Tarhos-Vésztő-Szeghalom útvonalat
preferálja a gyorsforgalmi Út tekintetében. Mezőberényben és Köröstarcsán nincs több ipari
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létesítmény, mint Békésen. Körösladányban egyedül a Henkel van, mint ipari létesítmény, ami
elég erős lobbit képvisel. Dankó Béla országgyűlési képviselőnek azt kellene szem előtt tartania,
hogy a választókörzetében Békés a legnagyobb település. Ráféme a városra, hogy ipari területen
is fejlődjön.

A békési közútkezelő vezetője is a Békés-Vésztő-Szeghalom nyomvonalat támogatja. A megyei
közgyűlés megosztott ebben a kérdésben. Lobbizni kell azért, hogy a nyomvonal Békéshez
legközelebb eső területen menjen el.

Juhos János képviselő: Az autópálya nyomvonala fontos gazdasági érdeke Békésnek és a
megyének is. Számításba kell vei más települések érdekeit is, de elsősorban a békésiek érdekeit
kell képviselniük. Nem kapott arra választ, így nem tudja, hogy az autópályát hol lehet majd
megközelíteni, hol lehet rácsatlakozni?

Mucsi András képviselő: A képviselő-testület és a megyei közgyűlés is szavazott a tervekről. A
lehajtók nincsenek megadva. A megyei önkormányzatnál érdeklődött: az egyik változat szerint a
Csatárkert-Tarhosnál lenne egy felhajtó, illetve a másik változat szerint Békés és Mezőberény
között lenne, Belencéres felé, és akkor kellene egy körös hidat építeni. A „C” változat lenne az,
hogy Mezőberénytől nyugatra lenne a nyomvonal. Békés szempontjából az lenne a legjobb, ha
Csatárkertnél menne el az autópálya, viszont nem látja hátrányát annak sem, ha Békéstől 5-10 km-
re lesz a felhajtó. Az M 44-es Út Békéscsabánál végződik majd, így is 10 km-re van Békés az
autópályától. Több módon is be lesz Békés kapcsolva az autópálya rendszerbe. Túl nagy hátránya
nem származik Békésnek abból, ha Mezőberény mellettjobbra vagy balra megy el a gyorsforgalmi
út.

A megyei önkormányzat úgy szavazott, hogy figyelembe vette azt, hogy a nagy lélekszámú
települések, mint Körösladány, Köröstarcsa, Gyomaendrőd, Szeghalom együtt több tízezer fős
települést képviselnek. A Békés megyei lobbi egy 60-70 ezer fős településhalmaz, illetve néhány
ezer fős településhalmaz között folyt. A megyei önkormányzat közgyűlése a közép-békési
nyomvonalat előnyösebbnek ítélte meg a kelet-békési nyomvonallal szemben. A Hajdú-Bihar
megyeiek a Kelet-Békési nyomvonalat támogatják. A debreceni lobbi a kelet-békési nyomvonal
mellett zajlik, ami Békésnek nagyon jó lenne. Igy a határ két oldalán futna két jó minőségű út: a
romániai oldalon egy elégjó minőségű út van, és jó lenne, ha a határ nyugati oldalán is lenne egy
jó minőségű gyorsforgalmi út. Tudomása szerint a következő években ez az út megépül.

Kálmán Tibor polgármester: Az interpellációkra írásban szoktak válaszolni, de akkor itt szóban
is megtárgyalják az ügyet. Megkeresi majd az országgyűlési képviselőt és a megyei önkormányzat
elnökét is, információt gyűjtenek és lobbiznak majd Békés városáért.

Juhos János képviselő: Mucsi András képviselő sok mindent elmondott, de továbbra sem kapott
választ a kérdésére. Arra várt, hogy egy csomópont nevét mondja majd el Mucsi András képviselő,
de elterelte a figyelmet a problémáról.

Kálmán Tibor polgármester: Juhos János képviselő kérdésére is igyekszik információt szerezni,
és írásban válaszolnak a felmerült kérdésekre.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Megnézte a Juhos János képviselő által közreadott fotót, és valóban
látható, hogy mennyire elborítja a víz a szóban forgó területet. Irásban válaszolnak majd a
képviselő által felvetett témára, de az útszakasz a nemzeti közútkezelőhöz tartozik. A problémát
mindenképpen jelezni fogják, és kérik az út javítását.
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A lámpatestek kihelyezésével kapcsolatban ő maga is érdeklődött, és azt az információt kapta,
hogy az áramszolgáltatónak 1 éve van arra, hogy a szükséges nyomtatvány aláírása után felszerelje
a lámpatesteket.

Földesi Mihály képviselő által említett Sas utcai fa ügyében azért nem történt meg a nyakazás,
mert megnézte a főkertész is, és valószínűleg ki lesz vágva a nagyfa, ami több időt igényel a
bürokrácia miatt.

Tájékoztatta a képviselőt arról, hogy megkezdte a munkáját egy ún. trianoni emlék munkacsoport,
emlékbizottság, amelynek tagja Vámos Zoltán alpolgármester, Deákné Domonkos Julianna és
Mucsi András képviselő. Mellettük több kulturális szakember, történész vesz részt a bizottság
munkájában. Több előadássorozatot (5-6 alkalom) terveznek az idei évre a városban, majd június
4-ére terveznek egy nagyszabású megemlékezést is. Az egész téma megkoronázása lenne az,
amiről Mucsi András képviselő már beszélt, azaz egy könyv kiadása. A könyv elkészítésén Mucsi
András képviselő dolgozik a csapatával.

Az eseményekre meghívást kapnak a testvérvárosok is, ahonnan visszajelzések is érkeztek,
úgyhogy polgármesterek, egyházak képviselői is részt vesznek a rendezvényen. A várost minden
előadásról, eseményről tájékoztatják majd.

A költségvetés miatt elcsúszott az „Ültess fát!” akció. Ez egy olyan ötlet volt, ami alapján a békési
lakóhellyel rendelkező, Békésen született gyermekeknek a város ültet egy-egy fát. Ennek a
részletei kidolgozás alatt vannak. A februári testületi ülésen tárgyalják majd ezt a napirendet, de
addig is várja a képviselők javaslatait, ötleteit. Volt már javaslat arra, hogy negyedévente, vagy
félévente ültessenek fát az adott időszakban születettek részére, de meg kell határozni, hogy hol
ültessék a fát, együtt kezeljék vagy külön, legyen-e QR kód, stb. stb. Kérte a képviselőket, akinek
vanjavaslata, ötlete, keresse meg.

Van egy másik munkabizottság is, amelyik a rendezvények időbeli és tartalmi ügyeit intézi. Ennek
a munkabizottságnak 70 %-ban ugyanazok a tagjai, mint a trianoni emlékbizottságnak. Háromszor
tartottak már ülést, amelyekrőljegyzőkönyv is készült. Várja az ötleteket, javaslatokat. Februárban
kiküldenek egy kérdőívet a városban lakó családoknak, amelyben a rendezvényekre vonatkozóan
is lesznek kérdések.

A Sportbál február 8-án kerül megrendezésre, amelyre mindenkit szeretettel hív és vár. Bízik
abban, hogy sokan részt vesznek majd a rendezvényen. Jelenleg már csak korlátozott számban
lehet jegyeket kapni. Bízik abban, hogy a képviselők is jelen lesznek a rendezvényen.

Vámos Zoltán alpolgármester: Tájékozódott a közvilágítás témájában, ugyanis nem csak a saját
körzetében, hanem az egész városban problémát jelent. Gál András osztályvezetővel átbeszélte az
ügy menetét. Felvette a kapcsolatot a szegedi áramszolgáltató céggel, és először írásban
fogalmazza meg a kérdéseit, majd személyesen is felkeresi az ottani vezetőséget. Számára teljesen
elfogadhatatlan a 2 1 . században, hogy ha egy önkormányzat 5 db lámpatestet szeretne
kihelyeztetni a városba, akkor arra 1 ‚5 évet kell várnia. Nem kíván szakmázni, de ennél jóval
bonyolultabb fényvetőket oktat a tanítványainak. Egy utcai fényvető nem egy bonyolult szerkezet.
Egyébként a lámpatest felszerelése a gyakorlatban negyedóra, de ehhez 1 ‚5 éves bürokrácia
tartozik. Az is elfogadhatatlan számára, hogy a lámpatestek ára olyan magas, amiből a színházban
mozgófejes fényvetőket vásárolnak. Békéscsabán felkereste az áramszolgáltató cég kihelyezett
ügyfélszolgálatát, és úgy érezte magát, mintha 50 évet vissza ment volna az időben.
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Egész Békés megyében négy Olyan cég van, amelyik DÉMÁSZ partner és felszerelheti a
lámpatesteket. A probléma, hogy ezek a cégek mind utolérhetetlenek. Ez valószínűleg nemcsak
Békés város problémája, de vállalta, hogy felgöngyölíti a problémát, és majd tájékoztatja a
képviselő-testületet az eredményről

Ahogyan Polgár Zoltán alpolgármester mondta, felállt egy trianoni munkabizottság, amely a
szívéhez közel áll a téma miatt. Mindent meg fognak tenni azért, hogy Békés város méltó módon
megemlékezzen a békediktátumra. Nem illetné ezt az eseményt pozitív jelzővel. A téma iránt
közömbös embereknek el szokta mondani, nem szabad elfelejteni, hogy nem sokon múlott, hogy
Békés hova került. Ebbe bele kell gondolni. Morális kötelességük az üggyel foglalkozni és az
emlékezetet fenntartani. Várják a képviselőket, hogy vegyenek részt a munkában és méltóképpen
emlékezzenek meg Trianonról.

(Csíbor Géza képviseló’ elhagyta az üléstermet. A képviseló’-testü/et létszáma. 9fó).

Kálmán Tibor polgármester: A bizottságoknak jó munkát kívánt. Vámos Zoltán
alpolgármesternek pedig kitartó munkát kívánt az áramszolgáltatóval való egyeztetéshez.

További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület nyilvános ülését 1 1 óra 09
perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt cl, amelyről külön jegyzőkönyv készült.
Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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