
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25. napján
megtartott nyilvános üléséről.

A ülés helye: Városháza Nagyterme (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, és
Molnár Gábor képviselő.
(Rácz Attila képviseló’ később érkezett a testület ülésére,).

Igazoltan volt távol: Juhos János képviselő.

Tanácskozási jojgal vett részt:

Támok Lászlóné jegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Sápi András osztályvezető-helyettes
Csibor István adócsoport vezető
Füredi János lakásgondnok, bizottsági tag
Túri Andrea igazgató
Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató
dr. Bencsik Attila hivatalvezető-helyettes
Szabados Mónika osztályvezető
Szabóné Szabó Erzsébet ügyvezető
Nánási László
Ladányi Zoltán r.ezredes
Viczián György tűzoltóparancsnok
Araczki Zsolt parancsnok
Hudák Pál r.ezredes
Bódi Csaba osztályvezető
Gyarmatig Sándor elnök

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.
Külön köszöntötte a meghívott vendégeket.

Juhos János képviselő előrejelezte távolmaradását, így ő igazoltan van távol. Rácz Attila képviselő
nem jelezte távolmaradását, így várhatóan ő később megérkezik majd.

Tár2y:Napirendi pontok módosítása és elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy vegye fel napirendre a
nyilvános ülés 26. napirendi pontjaként a „Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatásáról szóló



pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést. Az anyagot a Humán és Szociális Bizottság tárgyalta.
A pályázati kiírás hétfőn jelent meg. Szavazásra bocsátotta a javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 9fó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontjai közé és
nyilvános ülésen, Ny!26-os sorszámmal megtárgyalja a „Járásszékhelyi múzeumok szakmai
támogatásáról szóló pályázat benyújtása” tárgyú előterj esztést.

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Módosító javaslata, hogy a képviselő-testület vegye le napirendről
a nyilvános ülés 22. számú, „Középiskolai östöndij-pályá:at kiírása “ tárgyú előterjesztést. A
Humán és Szociális Bizottság az anyagot tárgyalta, és a megállapított határidőkhöz képest rendelet
módosítási javaslata van, amelyet a következő ülésre terjesztenek elő, és azt követően kerülhet
majd sor a pályázat kiírására. Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szava:ásnáljelenlévó’ képviselők száma. 9fó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2020. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ny/22. számú, „Középiskolai ösztöndíj
pályázat kiírása” tárgyú előterjesztést leveszi napirendjéről, és azt a júliusi ülésén tárgyalja
meg a vonatkozó rendelet módosítását követően.

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Módosító javaslata még, hogy a képviselő-testület a nyilvános ülés
5., 6., 7. és 8-as napirendi pontjainak megtárgyalásával kezdje meg az ülést, tekintettel a meghívott
vendégekre. Javasolta, hogy ezen napirendi pontok után tárgyalják meg a tájékoztatókat és a
további napirendeket is. Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 9fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ny!5., Ny/6., Ny/7. és Ny/8-as napirendi
pontokat megtárgyalásával kezdi meg az ülést, tekintettel a meghívott vendégkre, és ezt
követően kerül sor a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Az elfogadott módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta a
meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnóljelenlévó’ képviselők száma. 9fő.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. június 25. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az elfogadott módosítással együtt az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDIPONTOK:

Nyilvános ülés:

1 . A Békés Városi Rendőrkapitányság tájékoztatója Békés város közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

2. Tájékoztató a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

3. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság 2019. évi munkájáról
Eló’tedesztó’: Kálmán Tibor polgármester

4. Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi munkájáról
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

5. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,
értekezletekről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

6. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek \Tégrehajtásáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

7. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
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8. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

9. Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikti Központ
2019. évi működéséről
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 O. Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 20 19. évi működéséről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 1 . Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 2. A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója Békés város
munkanélküliségének helyzetéről
Előtedesztő: Kálmán Tibor polgármester

13. Beszámoló az Inkubátorház 2019. évi működéséről
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

14. Békés Város Önkormányzata új lakásrendeletének megalkotása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

15. Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

16. Beszámoló a 2019. évi önkormányzati adóigazgatási munkáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

17. Beszámoló a 2019. évi mezőőri tevékenységről
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 8. Beszámoló a 201 9. évi közfoglalkoztatásról
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve
Eló’terjesztó’. Kálmán Tibor polgármester

20. A BKSZ Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
Eló’terjesztó’. Kálmán Tibor polgármester

21. A BKSZ Kft., a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kit és a BÉKÉS-FERMENT Kit
ügyvezetőj ének megválasztása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

22. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
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23. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 23/2019. (X. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

24. Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtása
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

25 . Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Napirend tár2ya: A Békés Városi Rendőrkapitányság tájékoztatója Békés város közrendjének
és közbiztonságának helyzetéről

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Hudák Pál rendőrezredest, megyei
rendészeti főkapitány helyettest, és Ladányi Zoltán rendőrezredest, a Békési Rendőrkapitányság
vezetőjét, akik előrejelezték, hogy nem kívánják az írásos előterjesztést kiegészíteni, arnermyiben
kérdések vannak, arra természetesen válaszolnak.

Megköszönte a Rendőrkapitányság dolgozóinak az egész évben végzett munkájukat. Kérte
Ladányi Zoltán kapitányt, hogy tolmácsolja a köszönetet minden dolgozójuknak. Az elmúlt
időszakban szoros kapcsolatban voltak, és megköszönte, hogy mindenben a segítségükre volt.

Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a határozati
javaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő: Megköszönte az elmúlt 5 évben tapasztalt együttműködést a békési
rendőrkapitányságnak. A közrendvédelemmel foglalkozó bizottság látogatást tesz majd a
rendőrségen, hogy zárt ajtók mögött olyan kérdéseket is meg tudjanak beszélni, amit nyilvános
ülésen nem szeretnének felvetni személyiségi jogok miatt. Balog Zoltán képviselő, a
közrendvédelemmel foglalkozó bizottság elnöke a látogatás időpontját egyezteti majd Ladányi
Zoltán rendőrkapitáirnyal.

Az anyag szakmai méltatását Deákné Domonkos Julianna képviselő megteszi. Pedagógusként
megköszönte azt is, hogy a rendőrkapitány fogadta őt a középiskolásokkal együtt. Van olyan diák
is, aki egy ilyen látogatást során döntötte el, hogy rendőr szeretne lenni és azóta ilyen irányban
folytatja a tanulmányait. Pályaorientációs okból is fontosak az ilyen látogatások, hisz sok
középiskolás nem tudja, hogy érettségi után mit csináljon, mit tanuljon.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Nagy érdeklődéssel olvasta az előterjesztést. Jól ismeri
a helyi rendőrség munkáját, de mindig újabbnál újabb információkat talál a beszámolóban.
Örömmel olvasta, hogy a bűncselekmények száma folyamatosan csökkent 201 9-ben a 201 8 évihez
képest. Szomorú azonban, hogy az ittas járművezetés vétsége évről évre nő. Több alkalommal lett
pozitív az alkoholteszt, mint az előző évben volt. Tisztában van azzal, hogy mindenféle
tájékoztatás és megelőzés megtörténik, ami segíthet ezt a mutatót javítani.
A nyomozás eredményességi mutató kiegyensúlyozott, ahogy az az anyagban szerepel is.
A közlekedésbiztonsági helyzetről sokat lehet hallani a helyi és megyei médiákban is. Az elmúlt
évben két halálos baleset is volt a városban.
Örül annak, hogy egyre gyakrabban láthatóak a rendőrök a városban. Ezt egyrészt a vírusos
időszakban, másrészt pedig az elmúlt hetekben, napokban is tapasztalta. Megköszönte az idős
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emberek nevében, hogy a rendőrök különös tekintettel figyelnek rájuk, bár a fiatalDk is benne
vannak a rendőrök látószögében.
Rendezvények biztosításánál is gyakran találkoznak a szolgálatot tevő rendőr kkel, amit
megköszönt nekik.
A bűn- és baleset megelőzés mindenki feladata lenne. Az iskolák, az igazgatók a rendőrséggel
karöltve számtalan fórumon, egyeztető megbeszélésen vettek részt. Megköszönte, hogy akár az
iljúságvédelmi felelős, akár az intézmények képviselője ellátogathat az iskolákba, ahol érdemi
beszélgetést tudnak folytatni.
Fontosnak tartja a gyermek- és if]úságvédelmet. Valóban jó a kapcsolat a város intézményei
között, így a békési szociális szolgáltató központ és a rendőrség között is, ami a beszmolóból is
kitűnik.
Mindig érdeklődéssel olvassa a rendőrség kábítószer prevenció területén végzett munkáját.
Megköszönte a DADA programot, és azt, hogy szülőértekezleteken és egyéb fórumokon is részt
vesznek a rendőrség munkatársai.
Közeledik a rnrdőzés időszaka, és tudomása szerint a rendőrség munkatársai a fürdőzés
szabályairól, veszélyeiről is tartanak táj ékoztatást. Ez így történt 2019-ben is, amikor közel 100
gyermek számára tartottak ilyen alkalmat.
„Az iskola rendőre” program évről évre nagyon jól működik, különféle pályázatokban is részt
vesznek a gyerekek.

Gratulált Ladányi Zoltán rendőrkapitánynak és munkatársainak, illetve további jó együttműködést
kívánt.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 9fó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2020. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Rendőrkapitányság 2019.
évi munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Tájékoztató a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2019. évi
munkájáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Gyarmati Sándor elnököt. Az elmúlt
időszak a polgárőrök számára is feszes és megterhelő volt, de ezen kívül 2019-ben is nagyon sok
mindent tettek, valamint a városi, megyei szinten is sokat dolgoztak együtt. Kérte Gyarmati Sándor
elnököt, hogy minden polgárőr számára tolmácsolja az önkormányzat köszönetét.
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Deákné Domonkos Julianna képviselő: Nagyon sok átfedés van a rendőrség és polgárőrség
munkája között. Nagyon sokrétű tevékenységet végez mind a két szervezet. A polgárőrök részt
vesznek a közlekedési akciókban, a rendezvények biztosításában, forgalomterelésben, a
temetőknél figyelő szolgálatot teljesítenek, a sportrendezvények biztosításánál is jelen vannak, de
segítenek az eltűnt személyek felkutatásában is. Megköszönte, hogy bármikor bármilyen kéréssel
keresik meg a polgárőröket azok mindig készségesen rendelkezésre állnak. A polgárőrség 20 19-
ben 2 1 .88 1 óra szolgálatot teljesített. Gratulált a munkájukhoz.

Mucsi András képviselő: Megköszönte a polgárőrség munkáját. Gyarmati Sándor által készített
megyei beszámolót is olvasta, amiben visszaköszönnek a polgárőrök által teljesített szolgálatok
óraszámai. A békési polgárőrség megyei szinten is példát mutat, és nem csak azért, mert a helyi
polgárőrség vezetője egyúttal a megyei polgárőrség vezetője is, hanem az a közösségi modell, ami
Békésen kialakult, az a többi békés megyei polgárőr egyesület számára is példaértékű.
Folyamatosan szerveződnek a polgárőrcsoportok a megyében, legutóbb például Geszten alakult
egy ilyen csoport, akiket fel is vettek a megyei szövetségbe.
A helyi polgárőrséggel kapcsolatban kiemelte, hogy az önkormányzat egy nagyobb összeggel
támogatja a szervezet működését. A polgárőrök minden rendezvényen jelen vannak, segítenek a
különböző problémák megoldásában is. A polgárőrség nagyon jó közösséget alkot, illetve évek
óta toborzó kampányt folytat a fiatalítás érdekében.
A polgárőrség tagjai között egyre nagyobb százalékban találhatók idősebb személyek, akik
szabadidejükben másokért szolgálnak. A polgárőrök azt szokták kiemelni, hogy felkeresik a
városban élő időseket, és a tanyán élő, illetve egyedül élő személyeket segítik. Ez azért is szép
dolog, mert azok, akik ezt a szolgálatot végzik, maguk is nyugdíjasok, mégis akarnak a társaikért
valamit tenni. Fontos, hogy minél több polgárőr legyen a városban.
Kálmán Tibor polgármester nevében is mondhatja, hogy az önkormányzat is felajánlja a segítségét
abban, hogy a toborzó kampány eredményesen folytatódjon.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és a határozati javaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 9fó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
. 54/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Polgárőrség Közhasznú
Szervezet 20 1 9. évi munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság 2019. évi munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésen megjelent Viczián Gyöfgy tűzoltó
alezredest, tűzoltóparancsnokot és Bódi Csaba hatósági osztályvezetőt.

Az előterjesztést megtárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a
határozati j avaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő: Megköszönte az előkészitők munkáját. Örül annak, hogy van egy
nagyonjó békési tűzoltóság, amit kiegészít egy szintén nagyonjól működő békésesabai tűzoltóság.
A tűzoltók munkáját úgy kellene szemlélni, hogy a katasztrófavédelem keretében mi’yen helyet
foglalnak el. Erre tekintettel javasolta, amikor a második féléves munkaterv elfogadására kerül
sor, akkor a megyei katasztrófavédelemtől is kérjenek egy tájékoztatást a munkájukról. A
megyegyűlés is tárgyalt egy nagyon jó, informatív tájékoztató anyagot, amit a békési testületnek
is meg kellene tárgyalnia. Sajnos sokan nem tudják, hogy az elmúlt években komoly átszervezés
történt, mint ahogy azt sem tudják, hogy mi a különbség a katasztrófavédelem és a tűzoltóság
között. Az, hogy Békéscsabának van egy kiváló, jól felszerelt, szakmailag is magas szinten álló
tűzoltósága, növeli a békésiek biztonságérzetét. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy esemény
esetén néhány perc alatt kiérnek Békésre. Van egy protokoll, ami alapján ki kell érkezni a
helyszínre, és probléma esetén a békési tűzoltóság azonnal reagál, így komolyabb problémát is
nagyon rövid idő alatt szakszerűen tudnak kezelni.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte a békéscsabai tűzoltóságnak az együttműködést, és
bízik abban, hogy a jó együttműködés a jövőben is megmarad. Az elmúlt 1-2 évben volt néhány
komolyabb tűzeset (p1. volt G-COOP épülete), ami nagy összefogást igényelt. Ebben az esetben is
olyan gyors, szakszerű, precíz munkát végeztek, hogy mire kiért a helyszínre, már minden rendben
volt, pedig azonnal indult, ahogy meghallotta, hogy tűz ütött ki. A tűzoltóság kontroll alatt tartotta
a helyszínt.

Vámos Zoltán alpolgármester: Jó pár évvel ezelőtt történt, hogy a háza mögötti fólia kigyulladt,
és a testvérével együtt azonnal megkezdték oltani a tüzet, de a jelzéstől számítva a békési
tűzoltóság olyan gyorsan kiért, hogy a házát meg tudták óvni a bajtól. Mire a békéscsabai és a
gyulai tűzoltók kiértek a nagyobb fecskendőkkel, addigra a békési tűzoltók már egy olyan állapotot
tudtak fenntartani, amivel megóvták a házát, mert ha nem értek volna ki 5-1 O perccel hamarabb,
mint a békéscsabaiak vagy a gyulaiak, akkor komolyabb katasztrófa lett volna. Személyesen
tapasztalta meg, hogy milyen jó, hogy Békésnek van egy saját tűzoltósága. Megköszönte a
békéscsabai és a békési tűzoltóság munkáját is.

Kálmán Tibor polgármester: A békéscsabai hivatásos tűzoltóság és a békési önkormányzati
tűzoltóság olyan szimbiózisban dolgozik, ami a helyi lakosoknak biztonságot ad. További
hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 9fó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparanesnokság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi munkájáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén Araczki Zsolt parancsnokot.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolják a
képviselő-testületnek.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Együtt kell megköszönni Viczián György alezredes és Araczki
Zsolt parancsnok munkáját.
A békési tűzoltók munkáját egyjó háromnegyedéve ismeri, így már belülről is látja, hogy hogyan
működik egy tűzoltóság. A beszámoló is tartalmazza, hogy a békési önkormányzati tűzoltóság
közel 250 km2 területen lát el feladatokat. A kötelező jogszabályok szerint a jelzést követő 8
percen belül ki kell érniük a helyszínre, ehhez képest az anyagban szerepel, hogy „A Békési
Onkormányzati Tűzoltóság riasztási ideje ennél lényegesen kevesebb”, hiszen átlagosan 4 perc
alatt kint vannak a helyszínen. Tűz esetén a 4-5 perces időkülönbség nagyon fontos.
Az anyag szerint 2019-ben 187 káreset volt, amiből 143 esetben elég volt a helyi tűzoltóság
beavatkozása. Az előterjesztésben szerepel, hogy szándékos megtévesztés is van, és 2019-ben 6
ilyen telefonhívás történt. Jó lenne ezt nullára redukálni. Az elmúlt évben folyamatosan nőtt a
káresetek száma. A békési tűzoltók oktatásokat is szoktak szervezni.
Sajnálja, hogy Békésen van az ország legöregebb gépjármű fecskendője. Bízik abban, hogy ezt
hamarosan ki tudják cserélni. A tűzoltóautóval kapcsolatban is vannak tennivalók, de tudomása
szerint beszerzés alatt van egy másik autó.
Kálmán Tibor polgármester Úr említette a főtéri nagy tüzet (volt G-COOP), ahol a békési tűzoltók
a riasztást követően már a 4. percben megkezdték az oltatást egy vízsugárral.
Az utóbbi időben többször járt a békési tűzoltóságon, és egy nagyon jó csapatot ismert meg
bennük. Látta, ahogyan társadalmi munkában betonoztak, kiülőt építettek, tetőt javítottak, az
autójukat csinosítgatják, stb.
A járványhelyzet idején a tűzoltók voltak a legelsők, akik felajánlották a segítségüket. Araczki
Zsolt parancsnok telefonon jelezte, hogy bármikor bániben segítenek. Eltek is ezzel a
lehetőséggel, így 3 hónapon keresztül. társadalmi munkában hetente kétszer a tűzoltók végezték
éjszaka az utak fertőtlenítését a városban.

Megköszönte a békési tűzoltóság munkáját, és a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.

Mucsi András képviselő: Araczki Zsolt parancsnok egy nagyonjó csapatot koordinál. A tűzoltók
folyamatosan képezik magukat, így szakmailag is magas színvonalon látják cl a feladatukat. A
beszámolóban szerepel, hogy a tűzoltóságon folyamatos szakmai ellenőrzés folyik, és mindig
rendben találnak mindent. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság a jogszabályi feltételeknek
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megfelel. A békési tűzoltóság Tarhoson és Bélmegyeren is ellát feladatokat. Augusztusban történt,
hogy Tarhoson kigyulladt egy hulladéktároló, hatalmas tűz keletkezett, de a békési tűzoltók a
riasztást követő 1 1 . percben már megkezdték a tűz oltását.
A békési tűzoltóságnál 8 fő dolgozik főállásban, a bérük azonban elég alacsony, szükség lerme a
bérek emelésére, amit ki kell gazdálkodni. A piacon versenyképesnek kell lenni.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 9fó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2020. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Önkormányzati Tűzoltóság
2019. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

(A képviseló’-testület ülésére megérkezett Rácz Attila képviseló’. A testület létszáma. lOfó).

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte a rendőrség, a polgárőrség és a tűzoltóság munkáját,
hiszen nekik köszönhetően élnek biztonságban a város lakói.

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

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

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterj esztést.

Mucsi András képviselő: Megköszönte, hogy a képviselő-testület majdnem minden tagja jelen
volt a Trianoni megemlékezésen, így együtt tudtak emlékezni erre az eseményre. Trianonnal
kapcsolatban egy nyilatkozatot is kiadtak. Ez azért is érinti a békési önkormányzatot, mert
Hegyközkovácsi, Magyarittabé és Gyergyógyszentmiklós is Magyarországtól elszakított területen
lévő magyar település. Emiatt is fontos, hogy a határon túli kapcsolatokat építsék.
Július 28-án lesz 40 éve, hogy átszakadt a gát és a tanyavilágot elöntötte Békéstől keletre. Ezzel
kapcsolatban a város tervez egy programot. ami jelenleg szervezés alatt van. Az egykori rosszerdei
református gyülekezet harangja a békési református egyház udvarán van, és azon dolgoznak, hogy
ez a harang a nyáron felállításra kerüljön. Orülne, ha ez már július 28-án fel lenne állítva, mert
akkor oda tudnának szervezni egy programot. Az árvíz kapcsán egy könyv kiadása is megtörténik,
amiben olyan fényképek is megjelennek majd, amelyeket eddig még nem publikáltak.
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Kálmán Tibor polgármesterrel Ibrányban jártak.
Maga személyesen Békésen az ibrányi városrész képviselője, ezért régóta fontolgatta már azt,
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hogy felkeresi Ibrányt. Van egy városi legenda, ami szerint az ibrányi városrész azért Ibrány itt
Békésen, mert a Rákóczi szabadságharc után visszatérők nevezték el így az őke befogadó
településről. Van egy olyan legenda is, amely szerint az Ibrahim nevezetű török vezérnek a torzított
alakja lenne Ibrány. Utána akarnak járni ennek a legendának.
A 1 8. században, amikor újjászerveződött maga az állam a Dél-alföldön akkor Ibrányból szökött
jobbágyok jöttek Békésre, hogy itt kezdjenek új életet. A jobbágyok leszármazottai ma is itt élnek
a városban. Az ibrányi önkormányzat nagyon örült a látogatásuknak. Megállapították, hogy
nagyon sok közös van Békés és Ibrány között. Bízik benne, hogy az idén is tudnak találkozni
velük. Az ibrányiaknak van egy nagyon jó ifjúsági fúvós zenekaruk, református egyházuk, kajak
kenu vízisportjuk, hiszen Tiszaparti településről van szó. Ezek mind kapcsolódási pontok Békés
és Ibrány között. Orülne armak, ha ezeken a közös területeken együtt tudnának működni. Szeretné,
ha a képviselők is ellátogatnának Ibrányba és felvennék velük a kapcsolatot. Ha másként nem is,
de turisztikai szempontból Békésnek a hasznára válna a kapcsolat.

Kálmán Tibor polgármester: Megerősítette a Mucsi András képviselő által elmondottakat.
Nagyon jó érzésekkel tértek vissza Ibrányból, és bízik abban, hogy hosszú távú kapcsolat lesz a
két település között.

Földesi Mihály képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdései vannak: két pályázatról írják,
hogy befejezésre került, ami azt is jelenti, hogy átadásra kész. Az egyik a helyi termelők és
termékek piacra jutásának segítése. Az anyagban az szerepel, hogy: „A kiviteli munkák
befejeződtek, a záró helyszíni ellenőrzés felfüggesztésre került a koronvírus járvány miatt.”
Kérdése: mikor kerül sor a hiánypótlásra? Tudomása szerint hiányzik még térburkolat, kerítés, Új
ivókutak? Ezek mikor kerülnek beszerelésre?

A másik pályázat, az előterjesztés 14. sorszáma alatt található, és a csapadékvíz elvezéssel
kapcsolatos. A 2. ütemben készített részről van szó. Itt is leírják, hogy „A kivitelezési munkák
elkészültek.”, miközben ez is hiányos még. Az iszap, ami ki lett szedve, még mindig nincs
elszállítva, sem elterítve. Ha ez megtörténik, akkor lesz kész a munka. A csatornaátépítések több
millió forintba kerültek. Azt tapasztalja, hogy ezek nem lettek elmozdítva, nincsenek beszintezve,
nem lettek megcsinálva. Kérdése: hogy történik ezeknek az átadás-átvétele? Ki a felelős műszaki
ellenőr?

A múlt hét folyamán nagy esőzések voltak, a tűzoltóság is keményen dolgozott, hiszen több helyen
felbuggyant a víz. A csatornák megépítése fontos lenne, mert, ha esik az eső, akkor nagy
problémák vannak. Ha a hiánypótlás még ezután történik meg, akkor ne írj ák le az anyagba, hogy
a munka elkészült.

Gál András osztályvezető: Az említett két pályázatnak a közbeszerzési tartalom szerinti része
elkészült, viszont az utóellenőrzések még nem zajlottak le. Vannak olyan munkák a
csapadékcsatornánál is, hogy a kikerülő iszapot el kell rendezni, tehát nem az elszállítás, hanem
annak a rendezése van még hátra. Ezt a munkát mindenképpen meg kell csinálni a helyszínen egy
feltárcsázással és tereprendezéssel együtt. A kivitelező ezt azért nem tudta még megcsinálni, mert
a csapadékos időjárás miatt az iszap még nem száradt ki annyira, hogy géppel rá tudjanak menni,
de ezt mindenképpen meg fogja csinálni. Mind a két pályázatnál a Verker Kft.végezte a műszaki
ellenőrzést.

Földesi Mihály képviselő: Ha a pályázat kapcsán még hiánypótlás merül fel, akkor ne írják azt az
anyagba, hogy kész van. Számára ezt azt jelenti, hogy a kivitelezési munkák elkészültek.
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Molnár Gábor képviselő: Az előterjesztés 19. pontjában szerepel a Verseny utca útburkolatának
felújítása, amire az önkormányzat 34 millió forint erejéig pályázatot nyújtott be. Ebb5l 29 millió
forintot nyert támogatásként, a többit saját erőből kellett fedezni. Kérdése: ez a pályázat mikor lett
benyújtva? Hiszen az utca felújítása már régen megtörtént. Miért ebben a tájékoztatóban szerepel
ez a pályázat?

Kálmán Tibor polgármester: Ez egy 201 7-es pályázat volt, ami 201 9-ben készült cl. OIyan utakra
lehetett beadni pályázatot, amelyeken közösségi tömegközlekedés zajlik.

Gál András osztályvezető: A pályázatok állásáról szóló tájékoztatást soronként addig
szerepeltetik az anyagban, amíg a záró elfogadás meg nem történik. Ezzel a pályázattal
kapcsolatban a záró elszámolás már benyújtásra került még 2019-ben, azonban még a pályázat
kiírója nem zárta le a pályázatot. Ha ez megtörténik, akkor ezt leírják és a következő anyagban
már nem szerepeltetik a pályázatot.

Kálmán Tibor polgármester: Minden egyes pályázattal kapcsolatban igaz az, hogy miután a
kivitelezési munka elkészült, utána még nagyon sok adminisztratív munka és hiánypótlás van. Az
irányító hatóság ezek teljesítése után zárja le a pályázatot.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem az alábbi határozatot hozta:

Bék Város Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2020. (VI. 25.) 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) pona alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterj esztésben foglaltakat. Az előterj esztéssel
kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelen/évó’ 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
58/2020. (VI. 25.) 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 tárya: Táj ékoztató a fontosabb j ogszabályi változásokról

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

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
táj ékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásná/jelen/évő képviseló’k sárna. lOfó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tár2ya: Táj ékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

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

Földesi Mihály képviselő: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a Prizma-Junior Zrt. és a Suli-hot
Kft. részére 2-2 millió forint megfizetése történt árajánlati biztosíték visszafizetése címén.
Kérdése: ezt mi indokolta?

Az anyag tartalmazza még a Sportcsarnok világítás kiépítését közel 2 millió forinttal. Erre azért
kérdezne rá, mert korábban azt nyilatkozták, hogy „2017 nyarán került befejezésre a Sportpálya
épületének szigetelése és csatornázása, valamint a városi sportcsarnok épületének alapvető bontása
és tetőfedése, mely a Békési Férfi Kézilabda Kft-nek köszönhető. 2018 nyarán a békési
sportcsarnok parkettáját újítottuk fel, 2019-ben a hangosítás és az eredményjelzők, a nyílászárók
cseréjének beruházása, valamint a világítás korszerűsítése is megvalósult összesen 160 millió
forint értékben.” 2020-ban mégis újra kell közel 2 millió forint a Sportcsarnok világításának
kiépítésére. Kérdése: erre miért van szükség? Tönkrement a világítás 1 év alatt? Szeretné látni a
számlát.
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Kovács Szilvia osztályvezető: A 2 x 2 millió forint árajánlati biztosíték visszafizetése még az
elmúlt évről húzódott átjanuár első napjaira. Az előző évi költségvetés tartalék sorai nyújtottak rá
fedezetet. A sportcsarnok világításáva kapcsolatos számlát, és a hozzá kapcsolódó teljesítési
igazolást a képviselő meg tudja nézni, valamint a megrendelőkbe is betekinthet. Arra is van
lehetőség, hogy megbeszéljék, miért volt szükség a közel 2 millió forintos kiegészítésre.

Kálmán Tibor polgármester: Az anyagban felsorolt tételek az első félév teljes pénzügyi
beszámolóját mutatják, hiszen március óta nem volt testületi ülés, így ezek a tételek
felhalmozódtak.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: A Sportcsarnok világításának felújításával kapcsolatban elmondta,
hogy nem ment tönkre a világítás. 201 ‘7 óta folyamatos fejlesztésen megy keresztül a pálya és a
sportcsarnok is. A Kézilabda Kit pályázatában van egy leírás, ami tartalmazza, hogy milyen
világítási rendszer van kiépítve a sportcsarnokban. Utólag tudta meg, hogy ebbe a rendszerbe már
nem fért bele egy olyan fejlesztés, amivel nem kell további 10-15 percet várni ahhoz, hogy a
világítás visszajöjjön, miután visszakapcsolják az áramot. A közel 2 millió forintból valamilyen
szünetmentes tápegységet kellett vásárolni és ennek a rendszerét építették ki utólag, Ugyanis a
folyamatos működéshez erre szükség van.

Kálmán Tibor polgármester: További kérdés, észrevétel, hozzászólás, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el az előterjesztés elfogadásáról.

Szavaás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselá’k száma: lOfő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2020. (VL 25.) 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 tárya: Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ 2019. évi működéséről

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Túri Andrea igazgatót.
Megköszönte az elmúlt évi munkájukat, és kérte, hogy ezt tolmácsolja a kollegáinak is.

Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság. és a határozati javaslat elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.

Földesi Mihály képviselő: Kérdése Túri Andrea igazgató asszonyhoz: melyik területnek ki a
vezetője? Történt-e változás a vezetés területén 2020-ban?
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Túri Andrea igazgató: Nem történt változás.

Földesi Mihály képviselő: Sport igazgatóhelyettesként jelenik meg az anyagban Po1gár Zoltán
neve. Kérdése: ez a Polgár Zoltán azonos az alpolgármesterrel?

Túri Andrea igazgató: Igen, a sport igazgató-helyettes Polgár Zoltán alpolgármester.

Földesi Mihály képviselő: Nem összeférhetetlen, hogy Polgár Zoltán alpolgármesterként sport
igazgatóhelyettes is? Hiszen az intézmény felügyeletét is végzi alpolgármesterként. Hogy lehet az,
hogy ugyanezen intézményen belül igazgató-helyettes is heti 40 órában? Kérdése Támok Lászlóné
j egyzőhöz: van-e az önkormányzatnak összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályzata? Ha nincs,
akkor ajogszabályi előírások szerint kell eljárni.

Nem jogász, így nem tudja, hogy jogszerű-e vagy sem, hogy Polgár Zoltán alpolgármesterként a
kulturális központban sport igazgatóhelyettesi feladatokat is ellát. Erre tekintettel kérte, hogy
kérjenek állásfoglalást ebben a kérdésben. Ha a két pozíció összeférhetetlen, akkor kérte, hogy
minél hamarabb szüntessék meg az összeférhetetlenséget. Továbbá kérte, ha az
összeférhetetlenség fennáll, akkor Polgár Zoltán alpolgármester hivatalosan, írásban mondjon le,
és a jogtalanul felvett bért, az alpolgármesteri kinevezéstől kezdődően fizesse vissza a kulturális
központ pénztárába. Véleménye szerint a két pozíció együttes betöltése összeférhetetlen.

Tárnok Lászlóné jegyző: Az önkormányzatnak nincs külön szabályzata az összeférhetetlenségre
vonatkozóan, hiszen törvényi szinten van szabályozva az összeférhetetlenség kérdése. Földesi
Mihály képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy nincs összeférhetetlenség az
alpolgármesteri tisztség és a sport igazgatóhelyettesi tisztség betöltése kapcsán.

Polgár Zoltán alpolgármester megbízási jogviszonyban látja cl az alpolgármesteri feladatait, azaz
társadalmi megbízatásban, amivel egy közalkalmazotti kinevezés nem összeférhetetlen. Korábban
is voltak olyan képviselő-testületi tagok, akik akár intézményvezetőként is dolgoztak. Lefolytatták
az összeférhetetlenségi eljárást, és megállapították, hogy a két tisztség betöltése nem
összeférhetetlen. Nincs okuk arra, hogy állásfoglalást kérjenek, hiszen megfelelnek a jogszabályi
feltételeknek.

Mucsi András képviselő: A Magyarország önkormányzatairól szóló törvény részletesen
szabályozza, hogy a polgármester, alpolgármester, megyei közgyűlési elnök, illetve a megyei
közgyűlési alelnök milyen tisztségekkel összeférhetetlen. Javasolta, hogy mindenki nézze át ezt a
törvényt. Földesi Mihály képviselő hozzászólása olyan gondolatot kelt az emberekben, mintha
valami gond lenne az alpolgármesterrel. Polgár Zoltán főállásban már vagy 20 éve dolgozik a
Sportcsarnokban, és az alpolgármesteri tisztséget éppen ezért társadalmi megbízatásban vállalta.

A korábbi ciklusban történt, hogy Deákné Domonkos Julianna képviselő már megválasztott
képviselő volt, mandátummal rendelkezett, és az önkormányzat fenntartásában működő általános
iskolában volt tagintézmény vezető és nem merült fel az összeférhetetlenség kérdése. Még talán
jó is az, ha a képviselő-testületi tagok plusz információkkal rendelkeznek az önkormányzat
intézményei kapcsán.

Földesi Mihály képviselő: A Tárnok Lászlóné jegyző által elmondottakat nem tudja elfogadni.
Véleménye szerint Polgár Zoltán alpolgármester egyrészt politikai hatalomgyakorlást tud folytatni
az intézménnyel kapcsolatban, másrészt pedig gazdásági befolyásoló tényező is lehet. Ez pedig
kizárja a pozíció betöltését.
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Továbbra is fenntartja, hogy állásfoglalást kell kérni ebben az ügyben. Nem Pol gár Zoltán
személyével van gondja, hiszen elismeri a munkáját, tudja, milyen sokat dolgozik. Véleménye
szerint heti 40 órában a sportcsarnokban kellene lennie, miközben többet látja a polgármesteri
hivatalban, mint a sportcsarnokban. Emiatt is merül fel benne kérdésként, hogy akkor hogy látja
el az igazgatóhelyettesi feladatát? Számára a két pozíció együttes betöltése összeférhetetlen.

Kálmán Tibor polgármester: A kérdés alaposan körbe lett járva a képviselő-testület
megalakulásakor. A jogászok átnézték a vonatkozó szabályozásokat, így felesleges bárhonnan
állásfoglalást kérni ebben a kérdésben. Földesi Mihály képviselőnek van egy érzése, véleménye,
amihez joga van, de az biztos, hogy törvényesen rendben vannak, és az előírt j ogszabályi
feltételeknek megfelelnek. Az önkormányzati törvény tartalmazza az összeférhetetlenségi
szabályokat. Véleménye szerint nagyon hasznos, hogy Polgár Zoltán alpolgármester napi szinten
jelen van az önkormányzat egyik legnagyobb intézményében.

Rácz Attila képviselő: Megköszönte Túri Andrea igazgatónak a részletekre kiterjedő beszámolót,
ami a 20 1 9. év működéséről szól. A beszámolóban szerepel, hogy a rendezvények látogatottsága
több mint 1 5 ezer fővel nőtt az előző évhez képest. Ez azt is mutatja, hogy mennyire épültek be a
rendezvények Békés város lakosságának az életébe.

A kialakult járványhelyzet érinti a központ nagy rendezvényeit is. Rövidesen meg kellene nyitni
a Békés-Tarhos Zenei Napokat. Kérdése, hogy az idei évben milyen programokat tudnak
megvalósítani? Mikor tudják elindítani a kisesoportos foglalkozásokat? Ezek azért fontos
kérdések, mert a költségvetését is érinti majd a kulturális központnak. Az elmúlt év egy folyamat
eredménye, ott látni lehet a pozitív növekedést, és megerősíti őket abban, hogy jó kezekben van
az intézmény. Kérdése azonban, hogy az idei évben milyen rendezvények lesznek?

Túri Andrea igazgató: Az igazság az, hogy nagyon rossz gazdasági helyzetben van a kulturális
központ. A 98 napos bezárás nem csak a 3 hónapra hat ki, hanem az egész évre. A Békés-Tarhosi
Zenei Napokatjúniusban és július első hetében rendezték meg korábban. A kialakultjárványügyi
helyzet miatt el kellett csúsztatni ezt az időpontot, és változtattak a koncepción is. Ez azt jelenti,
hogy nem két hét alatt tartanak meg 22 rendezvényt, hanem októberben hetente 2-3 alkalommal
lesznek rendezvények. Mindezt a minisztérium támogatásával tudják megtenni.

A kollegái jelenleg is dolgoznak, hiszen augusztus 20-án nagy rendezvényre készülnek, aminek
keretében lesz egy Republic koncert is. A Madzagfalvi napok rendezvény 3 napos lesz, mindegyik
napra le vannak szervezve a koncertek. Jelenleg plusz önkormányzati támogatás nélkül nincs
fedezetük, mivel a költségvetésükből nem tudják kigazdálkodni a szükséges összeget.

A kiscsoportos szakmai foglalkozások a hétfői nappal elindultak, és a vendégek már nagyon
várták. A elmúlt héten a sportpályán, szabadtéren lehetett sportrendezvényeket tartani, így
igyekeztek gerinc tornát, zumbát tartani. A szabályok nem kötelezik már őket arra, hogy maszkot
viseljenek és az ülésrendet is tarthatják a korábbiakhoz hasonlóan, és nem kell egy széket kihagyni.
A következő nagyobb rendezvényjúlius 9-én lesz, amikor a bükki rnves ember tart majd előadást.

Kálmán Tibor polgármester: Igyekeznek megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével
meg tudják tartani a nagy rendezvényeket a városban.

Csibor Géza képviselő: Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: milyen szervezetre gondolt, kitől
kellene az önkormányzatnak állásfoglalást kérnie az összeférhetetlenség kapcsán?
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Az önkormányzati törvény részletesen szabályozza az összeférhetetlenségi kérdéseket. Az
önkormányzat működését a Kormányhivatal ellenőrzi, onnan semmilyen visszajelzés nm érkezett
az összeférhetetlenségre vonatkozóan. Kitől kérj enek állásfoglalást: konnánytól, a
miniszterelnöktől vagy az EU bizottságától? Korábban volt egy Olyan rendelkezés, amely szerint
az önkormányzati képviselők nem tölthetnek be önkormányzat működéséhez kapcsolódó
tisztségeket, de ezt a törvényl már régen visszavonták.

Mucsi András képviselő: Az elmúlt 3 hónapban is dolgoztak a kulturális központban. Deákné
Domonkos Julianna képviselő ésjó maga tárgyalásokat folytatott Csökmei Gáborral a rnadzagfalvi
napok rendezvény ügyében. A következő napokban folytatják az egyeztetéseket.
A BETAZEN is meg lesz tartva, aminek érdekében Vámos Zoltán alpolgármester Budapesten
személyesen lobbizott, és egy nagyobb összeget nyert a város. Az augusztus 20-ai rendezvénynek
lesz egy új eleme is: ekkor lesz a Békés város tortájának eredményhirdetése is. Ez egy új
gasztronómiai része lesz a rendezvénynek az ország torta, megye torta analógiájára.
Az uszoda bezárása nagyon negatívan befolyásolja az intézmény költségvetését, mint ahogy az is,
hogy Dánfokra nem tudnak csoportok jönni. A városban a nagy rendezvények rnegtartásra
kerülnek.

Vámos Zoltán alpolgármester: A Békés-Tarhos Zenei Napok rendezvényt a kulturális
kormányzattal részletesen átbeszélte. Két dologról van szó: van egy zenei nap és van az
értékmegőrzés. Szeretné a hangsúlyt jobban az értékmegőrzésre helyezni. Ennek érdekében
szeretnének egy szakmai konferenciát tartani. Országosan elismert szakemberekkel szeretné
átbeszélni, hogy mit jelent ez az érték, és hogy ennek az értéknek a megőrzését, hogyan tudják
továbbvinni. A feladat sokrétű, ajövő héten Szegeden tartanak megbeszélést.
A pandémiás időszak alatt nehéz volt kapcsolatot tartani az idősebb emberekkel, a „volt Kodály
tanítványokkal”, akik valamikor Tarhoson végeztek. Sajnos ki kell mondani, hogy ők nagyon
fogynak. Felmerült, hogy az idén ne legyen BETAZEN, hanem összpontosítanakjövőre, de ki kell
mondani, hogy addigra kevesebben lesznek a „kis öregek”, mivel napi szinten halnak meg. Csukás
István is tarhosi volt, és ő is mostanában halt meg. Erre tekintettel úgy döntöttek, hogy októberben-
novemberben tartják meg a BETAZEN-t, az értékmegőrzésre helyezve a hangsúlyt. Nagyon
fontos, hogy az értékmegőrzésen keresztül Békésen olyan dolgot vigyenek tovább, amit az
utókorra tudnak hagyni. A munkákkal kapcsolatosan folyamatosan egyeztetnek a kulturális
központtal.

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
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Napirend tár2ya: Beszámoló a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2019. évi működéséről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» poiija afapján.

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Sápiné Turcsányi Ildikó igazgatót. Az
előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság és a határozatijavaslat elfogadásátjavasolja
a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő: Szeretné, ha az 1 970-es vagy 1980-as években megjelent B ékés Város
Néprajza című könyvhöz hasonlóan, 2024-ig egy jó vastag Békés város története című könyv
kerülne a képviselők asztalára. A Múzeumnak kellene kidolgoznia azt az ütemtervet, ami alapján
a szakmai anyagot meg lehetne írni, illetve meg lehetne rendelni a szükséges tanulmányokat. Az
önkormányzat igyekszik anyagilag támogatni ezt a könyvet, de nagyon jó alkotói pMyázatok is
vannak, akár szerzői, akár nyomdaköltség tekintetében. Ha egy szép könyvet el tudnak készíteni,
akkor az visszahozza az árát majd. Evek óta benne van a Békéssel kapcsolatos könyvek
szerkesztésében, amelyeket Karácsony előtt szoktak kiadni, és azt tapasztalta, hogy hiánytalanul
visszahozza a befektetett összeget. Az eladásból mindig visszajött a nyorndaköltség. Várja, hogy
a Múzeum beszálljon ebbe a feladatba.

Szeretné azt, ha az iskolásokat is jobban bevonnák a Múzeum életébe. Az igazgató évek óta leírja
a beszámolóiba, hogy nem járnak az emberek Múzeumba. Sajnos olyan generáció nő fel, akiket
nem érdekli a Múzeum. Az igazgató asszony kijár az iskolákba előadásokat tartani, illetve
múzeumpedagógiai foglalkozásokat szoktak tartani. Nagyon jó kiállítóhelyek vannak a városban:
a Petőfi utcán van iskolamesteri lakás, amit a térképeken továbbra is iskolamúzeumként tüntetnek
fel, a nagyházban kiállítás van, Tájház is van Békésen. Vannak olyan ingatlanok, amelyek a
különböző korosztályok oktatásában nagyon jól hasznosíthatók lennének.
Szeretné, ha kidolgoznák azt, hogy a Békés Város Onkormányzata megajándékozza az 5-es, 8-os
és 1 0-es évfolyamos diákokat azzal, hogy ingyen meglátogathassák a fentebb ismertetett
építményeket, kiállításokat. A múzeumnak vannak olyan szakemberei, akik tematikus órákat is
tudnak tartani.

A Múzeumtól összefoglalóan a következőket várja: jobb kihasználás, termeljenek minél több
szakmai anyagot.

Az igazgató asszony jelezte, hogy a TÉKA-ba nincs a békési kosárfonásról szóló anyagon kívül
olyan anyag, amit ki tudnának adni, miközben dr. Seres István nagyon sok anyagot tett le az
asztalra. Elkészült Békés város 1 848/49-es kislexikona, amiben az összes név fel van dolgozva, és
tartalmazza, hogy ki vett részt a szabadságharcban, milyen feladatokat láttak el, stb. Ezek mind
kiadásra várnak. Orülne annak, ha a Múzeum ezt a feladatot felkarolná.

Kálmán Tibor polgármester: Dolgoznak azon, hogy minél több kiadvány készülhessen. Az elmúlt
időszak próbára tette a Múzeum dolgozóit is, ezért megköszönte az igazgató asszony és
munkatársai munkáját.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelen/évó’ 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
62/2020. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Napirend tárya: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi
munkáj áról

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

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

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Nagyon jól szerkesztett alapos munkát kaptak a
képviselők. Az igazgató asszony mindig nagyon részletesen fogalmazza meg az intézrriényükben
folyó munkát. Ez most is így történt. A város lakossága ismeri a szociális szolgáltató központ
minden tevékenységét. A 201 9-es évben végzett munkájuk éppen olyan értékes, szemmel látható,
mint az idei pandémiás időszakban végzett munka. Megköszönte a lelkiismeretes munkát.
Hamarosan személyesen is felkeresik a szolgáltató központot a Humán és Szociális Bizottság
tagjaival, hogy személyesen is megtekinthessék a szolgáltató központban folyó munkát.

Molnár Gábor képviselő: Megköszönte az igazgató asszonynak a tavalyi évről készített
beszámolót, de leginkább azt a munkát köszöni. amit az idei évben a járvány ideje alatt végeztek
a szociális szolgáltató központ dolgozói. A mai napig kihordják a rászorulóknak az ebédet,
ahogyan a karantén idején is történt. Nagyon sok plusz feladatot rótt a járvány az intézményre,
mégis hiánytalanul eleget tett mindegyiknek. Pozitív volt számára az is, hogy minden rászoruló
délben megkapta az ebédet.

Kálmán Tibor polgármester: A 2020. évi beszámoló még érdekesebb lesz a pandémiás helyzet
miatt. Bízik abban, hogy a legnehezebb 3 hónapon már túl van a város.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a
határozati javaslatról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója Békés
város munkanélküliségének helyzetéről

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésen megjelent dr. Bericsik Attila
hivatalvezető-helyettest és Szabados Mónika osztályvezető asszonyt. Az előterjesztést tárgyalta a
Humán és Szociális Bizottság és a határozati javaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.

Az osztályvezetővel, de a hivatal minden dolgozójával napi szinten kapcsolatban vannak a hivatal
dolgozói, és bármilyen kérésük, kérdésük van, segítséget nyújtanak. Megköszönte a járási hivatal
dolgozóinak munkáját.

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

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
64/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának Békés város 201 9. évi munkanélküliségének helyzetéről szóló táj ékoztatóját
tudomásul veszi.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Napirend tárya: Beszámoló az Inkubátorház 20 I 9. évi működéséről

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 alábbi kiegészítéssel: „JavasoUa, hogy az
inkubátorház megállapított bérleti dijai kerüenekfelülvizsgálatra. Az iigyvezetó’ által elkészített
Javaslat az augusztusi képviselő-testületi ülésen kerüUön megtárgyalásra.”

Csibor Géza képviselő: Megköszönte a beszámolót. Minden településnek fontos, hogy a
gazdasága minél prosperálóbb legyen. Ehhez hozzátartozik, hogy a településen egyfajta inkubáció
legyen, hiszen minden kezdet nehéz. Az induló vállalkozásokat segíteni kell. Van, aki annyira
szereti az Inkubátorházat, hogy több éve, akár egy évtizede is ott bérel helyiséget magának.
Valamilyen módon segíteni kellene a fiatal vállalkozások bejutását is az Inkubátorházba. At
kellene gondolni, hogy milyen bérleti viszonyok vannak és felül kell vizsgálni azokat. Segíteni
kell a helyi vállalkozásokat.

Földesi Mihály képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén kifogásolta, hogy az
Inkubátorház beszámolója külön szerepel. Elnézést kér emiatt, mert a választ megkapta. A
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képviselő-testület első félévi munkatervét elfogadták, amiben ez is szerepelt. Csibor Géza
képviselő által elmondottakkal egyetért.
Azért kritizálta, hogy külön napirendi pontként tárgyalják a beszámolót, mert az inkubátorház a
BKSZ Kft. felügyelete alá tartozik, Vagyis a kft. tevékenységi körébe sorolható. Azt szerette Volna,
ha a BKSZ Kit éves beszámolójáVal együtt tárgyalták volna ezt a témát.
Elmondták neki, hogy a pandémia ideje alatt polgármesteri hatáskörben elfogadásra került a BKSZ
Kft. beszámolója. Nagyon meglepte, hogy a 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft. 2619-ben be
lett mínuszoltatVa. Hallott arról, hogy Váczi Julianna ügyvezető közös megegyezéssel távozott a
BKSZ Kft. éléről. Sajnálja ezt is, hiszen a ügyvezető asszony nagyon sokat fektetett bele abba,
hogy rendbe tegye a kft-Vel kapcsolatos problémákat. Ilyés Péter sem merte megtenni azt, hogy
beminuszoltassa a BKSZ Kft-t. Kérte, hogy ajövőben nagyon figyeljenek oda arra, hogy a 100 %-
ban önkormányzati tulajdonú kft. ne kerüljön ilyen vészes helyzetbe. Amikor olyan sok pályázat
van, és a Város Vezetése felkéri a BKSZ Kft-t belső munkálatok elvégzésére, és az annak eleget
tesz, akkor az önkormányzat időben tegyen eleget a fizetési kötelezettségének. Nem lehet
mínuszos a BKSZ Kft. a meglévő tevékenységi körei mellett.
Az inkubátorházzal kapcsolatban elmondta, örül, hogy jól működik és megfelelő mértékben
kihasználásra kerül. Hajól tudja, akkor egy vállalkozóval szemben kellett eljárást kezdeményezni,
mert nem fizette a bérleti díjat. Az inkubátorház valóban segíti a városban induló vállalkozásokat.
Megköszönte az ott dolgozók munkáját.

Kálmán Tibor polgármester: A BKSZ Kft-nek nagyon sok tevékenységi köre van. A
városüzemeltetés rendkívül nehéz feladat, amit nehéz körülmények között kell megoldania,
ráadásul kevés szakemberrel dolgoznak. Az építőipar olyan ágazata az elmúlt időszaknak, ami jól
prosperál, és az igazán jó szakembereket egymás elől kapkodják el a vállalkozók. A BKSZ Kft-t
folyamatos támadás éri, mivel az a kevés jó szakember is máshol vállal munkát. A jelenlegi
ügyvezető is olyan szakember, aki szívén viseli a kft. sorsát és mindent megtesz annak érdekében,
hogy a legjobban működjön a cég. Váczi Julianna ügyvezető maga kérte a közös megegyezéssel
történő szerződésbontást, amit az önkormányzat elfogadott.

Vámos Zoltán alpolgármester: A BKSZ Kft. felügyelő bizottságának tagjaként ismerkedett meg
az inkubátorház működésével, azt áttekintette és megállapította, hogy jól működő rendszerről van
szó. Az inkubátorház hozzájárul ahhoz, hogy a kezdő vállalkozások elindulhassanak. Az
inkubátorház működését támogatja, hiszen a hozzáfűzött reményeket beváltotta.

Kálmán Tibor polgármester: Békés városa büszke lehet az inkubátorházra. A bérlők is jól érzik
magukat az ingatlanban.

Rácz Attila képviselő: Nem volt egyszerű a döntés az inkubátorház elindításakor, hiszen egy 50
százalékos támogatási intenzitású pályázati kiírás volt, így kellett létrehozni az intézményt
(épületet, irodát, raktár bázist). Ezt a döntést nem is támogatta minden képviselő. Az idő
bebizonyította, hogy jó döntést hoztak, mert az inkubátorház jól működik Harmadik ciklus óta
látja a beszámolókból az inkubátorház eredményeit és a körülötte kialakult vitát is. Mindig arról
beszélnek, hogy Inkubátorház a neve, de már nem igazán látja el az inkubációs feladatokat. Csibor
Géza képviselő is utalt arra, hogy évek óta teltházzal működik az intézmény.

Több vélemény is megfogalmazódott már: az egyik az volt, hogy alacsonyabb bérleti díjjal kellene
működtetni, és csak néhány évet biztosítani a vállalkozásoknak a bent maradáshoz, majd
valamilyen kényszerítő körülménnyel segíteni kellene őket abban, hogy az inkubátorházon kívül
találjanak maguknak helyet. Ezek egyike sem valósult meg. Az is elhangzott, hogy piaci alapon
kell működtetni az inkubátorházat, a bérleti díjat ennek megfelelően meg kell emelni.
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Az inkubátorházban működő vállalkozókjól érzik ott magukat és nem akarnak máshová költözni,
sem saját tulajdonú ingatlanban tovább folytatni a munkájukat. Megfogalmazódott, hogy az lenne
a megoldás, ha az önkormányzat egy másik inkubátorházat hozna létre. Ehhez megfelelő területet
kellene találni. Akkor tudnak a nem túl vonzó gazdasági közegbe bevonzani vállalkozásokat, ha a
materiális lehetőségeket biztosítják. Ez a materiális lehetőség lehet ingatlan, telephely, iroda, stb.
Az inkubátorház egy beállt, és ott keresett vállalkozások bérlernényévé vált. Nem tudja, hogy az a
vállalkozás, amelyik nem fizetett bérleti díjat, birtokolja-e még az irodát, telephelyet? Ha nem,
akkor reméli, hogy már kiadásra került. Figyelni kell, hogy van-e olyan pályázat (50 %-os
intenzitásnál magasabb), amit fel tudnának használni egy újabb inkubátorház létrehozására, hogy
legyenek újabb olyan ingatlanok, amelyek a vállalkozások számára vonzó és modern környezetet
is biztosítanak.

Kálmán Tibor polgármester: Jelenleg is van egy beadott TOP-os pályázata az önkormányzatnak,
de az elbírálása még nem történt meg. Ezen pályázat keretében 300 millió forintra lehet
inkubátorház építésre pályázni, és nem igényel önerőt. Várj ák a pályázat elbírálását.

Mucsi András képviselő: Az önkormányzat gondolkodik azon, hogy egy másik inkubációs
központot hozzon létre. Nincs gond azzal, hogy a vállalkozások ott maradnak az inkubátorházban,
de ha tovább is maradnak, akkor a bérleti díjat közelíteni kell a piaci árakhoz. A jelenlegi bérleti
díjak nagyon kedvezőek. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak át kell gondolni a bérleti
díjak kérdését, egyeztetni kell a bérlőkkel.
Az inkubátorházat és a lakásgazdálkodást is úgy kell látni, mint a BKSZ Kft. tevékenységi körébe
tartozó feladatokat. A városüzemeltetésre van egy költségvetése a kft-nek, amit nem lehet
teljesíteni. Hamarosan interpellációkra kerül sor, és a képviselők részéről is nagyon sok kérés
fogalmazódik meg, aminek költségei vannak. Az inkubátorház és a lakásgazdálkodás
bevételteremtő tevékenységnek számít. A befolyt összegek - amellett, hogy üzemeltetik az
ingatlanállományt — az önkormányzat kiadásainak fedezésére szolgálnak.
A BKSZ Kft. szakemberei jelképes fizetést kapnak. Olyan brigádra lenne szükség, ahol az
emberek magas szakmai színvonalon látják el a munkát, de cserébe normális fizetést kapnak. Több
munkatársnál megvan a magas szakmai színvonal, de olyan kevés fizetést kapnak, hogy azon
csodálkozik, hogy eddig még nem szippantotta cl őket a piac.
Ha az inkubátorház bérleti díjait emelik, akkor át kell gondolni, hogy a befolyt összeget egy
szakember brigád kialakítására fordítsák. Együtt kell gondolkodni ebben a kérdésben, ehhez pedig
a képviselő-testület minden tagjára szükség van.

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel: „az inkubátorház
megállapított bérleti dUai kerüUenek felülvizsgálatra. Az ügyvezető által elkészített javaslat az
augusztusi képviselő-testületi ülésen kerüUön megtárgyalásra.”

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2020. (VL 25.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Inkubátorház 2019. évi
működéséről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Inkubátorház ügyvezetőjét,
hogy az inkubátorház által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést a testület augusztusi ülésére terjessze elő.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: A következő napirendi pont tárgyalása előtt S perc technikai
szünetet rendelt el.

SZÜNET

Kálmán Tibor polgármester: Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1
képviselőből 10 képviselő jelen van, így a nyilvános ülést folytatja.

Napirend tárya: Békés Város Önkormányzata új lakásrendeletének megalkotása

Írásos előteijestés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság és elfogadásra javasolják a
rendelet-tervezetet. Kellően áttárgyalták az Új lakásrendeletet (konferenciát tartottak, a bizottságok
javaslatokat tettek, stb.) és már a márciusi ülésre előterjesztésre került volna, de ajárvány miatt a
testületi ülés elmaradt.

Mucsi András képviselő: Az előző ciklusban elindították az Új lakásrendelet előkészítését.
Megköszönte a képviselők javaslatait, ötleteit. Orülne annak, ha gyakorlat maradna az
önkormányzatnál, hogy minden fajsúlyos rendelet esetében két-három körös előkészítés lenne,
hogy a teljes testület véleményét magába foglalja a javaslat. Január 3 1 -én lakásgazdálkodással
kapcsolatos konferenciát tartottak, hogy tájékozódjanak, más városoknál, milyen gyakorlat van.
Mások tapasztalatait összegyűjtötték, figyelembe vették a bizottságok javaslatait, és így született
meg az új lakásrendelet, amit elfogadásra javasolt.

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a rendelet-tervezet elfogadásáról.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:

BÉKÉS vÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2020. (VI. 29) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISEGEK BERLETEROL, VALAMINT

ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. (1)-(2)
bekezdésében, 4. (3) bekezdésében, 5. (3) bekezdésében, 9. (1) bekezdésében, 10. (2)
bekezdésében, 12. (5) bekezdésében, 15. -ában, 17. (2) bekezdésében, 19. (1) bekezdésében,
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20. (3) bekezdésében, 21. (6) bekezdésében, 22. (3) bekezdésében, 23. (3) bekezdésében,
27. (2) bekezdésében, 31. (2) bekezdésében, 33. (3) bekezdésében, 34. (1) bekezdésében
36. (2)bekezdésében, 42. (2)bekezdésében, 54. (1)-(3)bekezdésében, 58. (2)bekezdésében
és 84. (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések

1 . ( 1 ) A rendelet hatálya kiterj ed minden olyan lakásra — beleértve a szükséglakást is —‚ továbbá
a nem lakás céljára szolgáló helyiségre - kivéve az intézmények használatában lévő helyiségeket,
- amely Békés Város Onkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában van.
(2) A rendelet célja, hogy a polgári jog alapelveit szem előtt tartva megteremtse az önkormányzat
tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételeit.

MÁSODIK RÉSZ
Az önkormányzati lakások bérletére vonatkozó szabályok

I. Fejezet
Az önkormányzati lakások bérletének általános szabályai

1. Bérbeadói jogok gyakorlása

2. (1) A lakásbérletekkel kapcsolatosan a bérbeadási jogkör gyakorlója — az e rendeletben
szabályozott eltérésekkel - Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
képviselő-testület).
(2) A képviselő-testület a bérbeadói jogok gyakorlását részben átruházza

a) az Ugyrendi, Lakásügyi, és Közrendvédelmi Bizottságra (a továbbiakban: bizottság),
b) a polgármesterre.

(3) A képviselő-testület
a) megállapítja, és évente felülvizsgálja a lakbérek mértékét,

(4) A bizottság
a) javaslatot tesz a képviselő-testületnek a (3) bekezdésben meghatározott döntések
meghozatalára,
b) dönt a lakások bérbeadásának feltételeiről,
c) dönt a lakás szociális alapon történő bérbeadásáról, kijelöli a bérlőt,
d) dönt a lakás szakember elhelyezés céljára történő bérbeadásáról, kijelöli a bérlőt,
e) dönt a lakáscserére benyújtott kérelmekről,
1) dönt a lakásigénylők nyilvántartásba vételéről,
g) dönt a lakáscsere kérelmek nyilvántartásba vételéről,
h) dönt a tartási szerződéshez való hozzájárulásról,
i) dönt a lakás albérletbe adásáról,
j) dönt a lejárt lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról,
k) dönt a határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződések közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről,
1) dönt a lakásügyben benyújtott egyéb kérelmekről.

(5) A polgármester
a) a bérbeadási jogkör gyakorlója, ha az elhelyezésre belvíz, árvíz vagy egyéb rendkívüli
helyzet miatt kerül sor,
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b) a bérbeadási jogkör gyakorlója - az önkormányzat intézménye, illetve az önkormányzat
által alapított szervezet vezetőjének javaslatát figyelembe véve -‚ ha a lakás intézmény,
illetve szervezet működését biztosító ingatlan területén fekszik,
c) jogosult meghatározni a rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a bérlővel
kötött megállapodás tartalmát.

(6) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakásbérlettel kapcsolatos egyes előkészítési,
végrehajtási feladatait az önkormányzattal szerződéses j ogviszonyban álló, vagyonhas znosítással
megbízott szervezet (a továbbiakban: vagyonhasznosító) látja el, így különösen:

a) nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosítható
lakásokról, a bérlőkről, a befizetett lakbérekről és a hátralékokról,
b) a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal elkészíti a takásbérleti
szerződéseket, lakásbérleti szerződés-módosításokat, a lakásbérleti s2erződések
felmondásait, illetve aláírja azokat,
c) közreműködik a lakásgazdálkodással kapcsolatos végrehajtási elj árásokban.
d) az önkormányzat és a vagyonhasznosító között fennálló szerződés alapján ellátja azokat
a feladatokat, amelyek a lakáskezelési, fenntartási, üzemeltetési, hibaelhárítási,
karbantartási és felújítási tevékenységgel, valamint a lakások rendeltetésszerű használatra
átadásával, visszavételével, a lakbérek és egyéb szolgáltatási díjak közlésével,
kiszámlázásával, beszedésével és kezelésével kapcsolatosak,
e) információt nyújt a képviselő-testület, a bizottság, és a polgármester részére a
döntéshozatal elősegítése érdekében a megüresedő lakásokról és a fizetési hátralékkal
rendelkező bérlőkről,
1) évente legalább kétszer ellenőrzi a lakások rendeltetésszerű használatát.

2. Lakásbérlet létrejötte

3. (1) Lakásbérleti szerződés azzal a nagykorú természetes személlyel köthető, aki a (2)
bekezdésben felsorolt jogcímek alapján önkormányzati bérlakásra jogosult.
(2) Az önkormányzat a tulajdonában álló lakásokat az alábbi jogcímek szerint hasznosítja:

a) szociális jellegű bérbeadás,
b) szakember elhelyezés,
c) pályázat útján piaci alapon történő bérbeadás, valamint pályázat útján fiatalok
otthonteremtésének biztosítása célj ára történő bérbeadás,
d) nem lakás céljára történő bérbeadás.

(3) A lakásbérleti szerződés — ha e rendelet másként nem rendelkezik — legfeljebb 3 év határozott
időtartamra köthető.
4. (1) A kérelmező a lakásigénylés során az alábbi személyes adatszolgáltatásra köteles:

a) név,
b) születési hely, idő,
c) anyja neve,
d) lakcím (állandó, ideiglenes),
e) tartózkodási hely,

O munkahely,
g) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó igazolások, nyilatkozatok,
h) tartós egészségkárosodás esetén az egészségi állapotra vonatkozó igazolás.

(2) Ezen adatszolgáltatási kötelezettség az igénylővel közös háztartásban élő valamennyi
személyre vonatkozik.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt megfelelő igazolások hiányában nem köthető meg a kérelmezővel
a lakásbérleti szerződés. Ha a szerződés már megkötésre került, a valótlan adatok szolgáltatása
felmondási oknak minősül.
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(4) Határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel rendelkező, szociális alapon bérbe adott lakásban
élő bérlő köteles a rendelet 4. (1) g) pontjában meghatározott igazolásokat legkésőbb minden év
január 3 1 . napjáig a bérbeadó felhívására évente bemutatni.
5. A rendelet 1 . melléklete tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbe adható lakások
jegyzékét.

6. ( 1 ) A bérbeadó a bérlő és a vele együtt lakó házastársa közös kérelmére — a házastársnak a
lakásba való beköltözésének időpontjától mggetlenül — a bérlőtársi szerződést köteles ruegkötni.
(2) Társbérleti szerződés önkormányzati lakásra nem köthető.

3. A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei

7. (1) A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles
a) életvitelszerűen a lakásban lakni;
b) félévente a közüzemi szolgáltatások vonatkozásában tartozásmentességről szóló igazolást

bemutatni.
(2) A bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja, ha:

a) a bérlő az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem teljesíti;
b) a bérlő a lakbért és a lakás használatával felmerülő valamennyi költséget (közös költséget

illetve rezsiköltséget) a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
c) a bérlő a szerződésben vállalt vagyjogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét

nem teljesíti;
d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az

együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
e) a bérlő a lakásban állatot tart;
f) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló

helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy nem rendeltetésszerűen használják, vagy
g) a bérlő részére megfelelő és beköltözhető cserelakást ajánl fel.

8. (1) A lakásbérleti szerződés keretében a bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a
bérlő látja el az épület, illetőleg a közös használatú helyiségek tisztántartásával összefüggő
feladatokat.
(2) Az (1) bekezdésben említett megállapodás esetén a szerződésben meg kelljelölni a bérlő által
vállalt feladatokat és annak költségeit, amely összeggel a lakbér mértékét csökkenteni kell.
(3) A megállapodás legfeljebb a bérleti jogviszony fennállásának időtartamára szólhat. A
határozott idő lejártát megelőző 8 napon belül a megállapodás megújítható, amelyet a lakásbérleti
szerződésben is fel kell tüntetni.
(4) A határozott idő elteltével, ha a megállapodás megújítására nem került sor, a bérlő az eredetileg
megállapított lakbért köteles megfizetni.
(5) A vagyonhasznosító háromhavonként köteles ellenőrizni a megállapodásban foglaltak
teljesítését. A bérlő mulasztása esetén - a lakásbérleti szerződés egyidejű módosításával - a
megállapodás közös megegyezéssel megszüntethető.
(6) Ha a (5) bekezdésben említett esetben a közös megegyezés nem jön létre, és a bérlő nem fizeti
a lakásra eredetileg megállapított lakbért, a bérbeadó a lakásbérleti szerződést — a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1 993 . évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 24. (1) bekezdésének b) pontja alapján - felmondhatja.
9. (1) A bérlő köteles az ingatlanhoz tartozó udvar, kert és kerítés tisztántartásáról, műveléséről,
karbantartásáról gondoskodni. A kertre vonatkozóan a művelés minimálisan a folyamatos
gazmentesen tartást és a benne lévő fák, egyéb ültetvények szakszerű gondozását jelenti.
(2) Több lakásból álló ingatlan esetén a kerti és az udvari munkálatok elvégzésére a bérlők
egyetemlegesen kötelezettek.
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10. (1) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakítja,
korszerűsíti.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendő munkák
a) megjelölését,
b) várható időtartamát,
c) költségeit, azok megfizetésének feltételeit, módját, megtérítésének mértékét, valamint azt, hogy
a munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyt a bérlő köteles megkémi.
(3) A bérbeadó — a bérlő kérésére — csak a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez
szükséges mértéket meg nem haladó költségek megfizetését vállalja.
(4) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban is, hogy a lakás átalakításával,
korszerűsítésével felmerült költségeknek — a megállapodás szerint — a bérbeadó maximum 25 %-
át a lakbérbe való beszámítással egyenlíti ki. A beszámitás időtartama nem haladhatja meg a
lakásbérleti jogviszony időtartamát.

11. (1) A lakásbérlet megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket tisztán,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, leltár szerint a vagyonhasznosítónak átadni.
(2) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhatnak abban, hogy a lakásbérleti szerződés
megszűnésekor a lakást és a lakásberendezéseket a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra
alkalmassá.
(3) A (2) bekezdésben említett megállapodás csak akkor köthető meg, ha a bérlő vállalja, hogy a
kiköltözést megelőző 30 napon belül a költségeket a bérbeadónak megelőlegezi. A szerződésben
rögzíteni kell, hogy a bérbeadó a munkálatok elvégzését követő 1 5 napon belül a bérlővel
elszámol.
(4) A bérlő kérelme alapján a költségeket több — de legfeljebb 12 havi — részletekben is
megtérítheti. Ennek konkrét feltételeit a megállapodásban rögzíteni kell.

4. Lakáshasználati díj

12. (1) Az a személy, aki a lakástjogcím nélkül használja, ajogcím nélküli használat kezdetétől
a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat köteles a bérbeadó részére fizetni.
(2) A vagyonhasznosító az (1) bekezdésben említett személyek esetében a jogcím nélküli
lakáshasználat kezdetétől számított 30 napon belül köteles a lakás kiürítése iránti peres eljárást
megindítani.
(3) A lakáshasználati díj mértéke ajogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltét
követően félévente az eredeti lakbér 25 %-ának megfelelő összeggel emelkedik. A lakáshasználati
díj emeléséről ajogcím nélküli lakáshasználót előzetesen írásban értesíteni kell.

5. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és a pénzbeli térítés

13. (1) A képviselő-testület és a bérlő a határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződést közös
megegyezéssel megszüntetheti úgy, hogy a bérbeadó a bérlő részére

a) másik lakást ad bérbe, vagy
b) a másik lakás bérbeadása mellett egyszeri pénzbeli térítést fizet, vagy
c) a másik lakás bérbeadása helyett egyszeri pénzbeli térítést fizet.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a bérlő
a) kevesebb szobaszámú, vagy kisebb alapterületű, vagy alacsonyabb komfortfokozatú,
vagy
b) azonos szobaszámú, alapterületű, komfortfokozatú, de a településen belül eltérő
fekvésű, vagy
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c) nagyobb szobaszámú, nagyobb alapterületű, magasabb komfortfokozatú lakás
bérbeadását kérheti.

14. (1) A pénzbeli térítés összegét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Ha a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése során a bérbeadó a
másik lakás mellett pénzbeli térítést is fizet, ennek összege a két lakás használati értékének a
különbözete.

6. A bérbeadó hozzájárulása a lakáscsere szerződéshez

15. (1) A bizottság a bérletijog átruházásához, illetve a lakáscsere szerződéshez kizárólag akkor
adhatja meg hozzájárulását, ha az önkormányzati lakás bérlője a lakást másik önkormányzati lakás
bérletére cseréli cl, vagy saját tulajdonát képező lakását önkormányzati tulajdonú lakásra cseréli
cl.
(2) A bizottság a hozzájárulást megtagadja, ha

a) a bérleti jog átruházással érintett önkormányzati lakás bérletére kötött szerződés
határozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig szól, és az Új bérlő határozatlan időtartamú
szerződést kíván kötni, vagy
b) a felek szándéka ténylegesen az önkormányzati lakás lakásbérleti jogának jogellenes
átruházására irányul, vagy
c) a bérlőkijelölésre vagy az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztásrajogosult, illetőleg
az eltartó a cseréhez nem járult hozzá, vagy
d) ha az elcserélni kívánt vagy a bérleti jog átruházással érintett önkormányzati lakás
használatával kapcsolatban bármilyen tartozás (különösen lakbér, rezsi) áll fenn, a tartozás
kiegyenlítéséig.

(3) A lakáscsere végrehajtásakor a bérlővel együtt lakó valamennyi személy köteles a lakást a
bérlővel együtt elhagyni.
(4) A polgármester — a bizottság döntése alapján — a hozzájárulást írásban köteles megadni. Ennek
keretében tájékoztatni kell a cserepartnert a lakással összefüggő — e rendelet szabályai szerinti —

bérlői kötelezettségekről, valamint a lakbér összegéről.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérő tartalmú lakásbérleti szerződés csak a csere folytán
bérleti jogot szerző hozzáj árulásával köthető.

7. Hozzájárulás az albérleti szerződéshez

16. (1) A bizottság a teljes lakás albérletbe adásához nem járul hozzá, kivéve, ha a lakás
bérbeadása e rendelet 28. (4) bekezdésében rögzített feltételek szerint történik.
(2) A lakás egy részének albérletbe adásáról kérelem alapján a bizottság egyedi határozattal dönt.
Hozzájárulás akkor adható, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a bérlőnek nincs bérleti díj tartozása,
b) a bérlőnek nincs közüzemi díj tartozása,
c) a bérlő érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik,
d) a hozzájárulás legfeljebb a bérleti szerződés lejártáig adható.

(3) Egyszobás lakás albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.
(4) A bizottság a lakásbérleti szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó volt albérlő
elhelyezésére kötelezettséget nem vállal.
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8. Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbére

17. A képviselő-testület minden év legkésőbb március 3 1 . napjáig megállapítja a tárgyév május
1 . napjával érvényes lakbérek összegét.

18. A lakbérek mértékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

II. Fejezet
Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó rendelkezések

19. (1) A bizottság a megüresedéstől függően, az önkormányzat lakásgazdálkodási érdekeinek
figyelembevételével pályázatot Ír ki a megüresedett lakások bérbevételére a szociális helyzetük
alapján rászoruló, e rendelet 4. ( 1 ) pontjában megjelölt, Békésen legalább két éve bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárok számára.
(2) Kizárólag szociális alapon adhatók bérbe a rendelet 5. számú mellékletében felsorolt lakások.
(3) Szociális jellegű önkormányzati bérlakásra az az igénylő jogosult, akinek a vele együtt
költözőkre tekintettel meghatározott egy főre jutó havi nettó jövedelme

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét, egyedülálló bérlő esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3,5-szeresét, és
b) nincs olyan hasznosítható ingatlana, járműve, vagyoni értékű joga, amelynek

ba) külön-külön számított forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a húszszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a hetvenszeresét meghaladja.

(4) Nem jogosult — az e rendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén sem — önkormányzati
bérlakásra az a személy:

a) akinek bérleti jogviszonya a pályázat benyújtását megelőző S éven belül neki felróható
okból szűnt meg, illetve 5 éven belül önkormányzati bérlakásból kilakoltatás útján
költöztették ki,
b) a pályázati eljárás során valótlan adatot közöl,
c) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban adott vissza, vagy azt
elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott,
d) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor tartozása áll fenn,
e) a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban lakik és azzal kapcsolatban
hátraléka keletkezett.

(5) Az egy főre jutó havi jövedelem kiszámítása akként történik, hogy a család pályázat
benyújtását megelőző 3 havi összes nettó jövedelmének átlagát osztani kell az együtt költözők
számával.
(6) A jövedelem meghatározásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 4. -ában foglalt rendelkezések az irányadók.

20. (1) A pályázati kiírást az önkormányzat lapjában kell közzétenni és a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján 1 S napra kifüggeszteni.
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell

a) a lakás pontos megjelölését (utca, házszám, szint, ajtószám),
b) a lakás alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát,
c) a bérleti szerződés időtartamát,
d) a fizetendő lakbér összegét,
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e) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett
lakás esetén az elvégzendő munkák megjelölését és költségeit,
1) a pályázat benyújtásának helyét, idejét és módját,
g) a pályázni jogosultak körét,
h) a pályázat érvénytelenségének okait,
i) figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtását követően az
adattartalom módosítására, illetve mellékletek utólagos becsatolására nincs lehetőség,
j) táj ékoztatást a bérlőtársi szerződés megkötésének lehetőségéről házastársak, élettársi
kapcsolat esetén,
k) figyelemfelhívást a lakás elfoglalására nyitva álló határidőről és annak elmulasztására
vonatkozó következményről,
1) a bérbeadás jogcímét.

(3) A pályázat benyújtására vonatkozó időpontot a pályázati kiírásban úgy kell meghatározni, hogy
a felhívás közzététele és a benyújtási határidőnek megállapított időpont között legalább — naptári
napban számított - 1 S nap különbség legyen.
(4) A benyújtott pályázathoz kötelezően csatolni kell

a) a pályázó és a keresőképes együttköltöző személyek jövedelemigazolását,
b) tartós betegség, mozgáskorlátozottság esetén az arról szóló orvosi igazolást, melyből
megállapítható, hogy az állapot a pályázat benyújtásakor fennáll,
c) a terhesség fennállását igazoló orvosi igazolást,
d) nappali tagozaton tanulói jogviszonyban álló nagykorú eltartott gyermek esetén
iskolalátogatási igazolást,
e) élettársi együttélés esetén ennek igazolásra kiadott hatósági bizonyítványt,

D az egészségi állapotot kedvezőtlenül befolyásoló egészségtelen lakhatási körülmény
esetén az orvos által kiadott igazolást.

(5) A jelen (4) bekezdésében meghatározott bármely igazolás vagy bizonyítvány hiánya esetén
a pályázat érvénytelen.

21. (1) A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani az e rendelet 6. melléklete szerinti
nyomtatványon. A munkaviszonyból származó jövedelem igazolása a munkáltató által kibocsátott
szabályszerű jövedelemigazolással történik.
(2) A pályázati lapot igénylőkről, illetve a pályázatot benyújtókról névsort kell vezetni, amelyen a
pályázó aláírásával igazolja a pályázati anyag átvételét, illetve a pályázat leadását.
(3) A személyesen leadott pályázatok átvételéről a pályázó részére átvételi elismervényt kell adni.
(4) A benyújtott pályázat érvénytelen ha,

a) azt a benyújtására meghatározott határidő után nyújtották be,
b) az nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,
c) hiányos (adatokat nem közöl, szociális rászorultság nem állapítható meg, mellékletet
nem csatol, így a nyilatkozat valóságtartalma nem állapítható meg),
d) a közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak,
e) a pályázati anyag aláírása nem történt meg.

22. (1) A pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a bizottságot össze kell hívni a
pályázat eredményességének és a pályázók sorrendjének megállapítására. A pályázók
sorrendjének megállapításánál e rendelet 7. mellékletében foglalt pontrendszer az irányadó.
(2) Azonos sorrendet elért, az első és második helyen azonos pontszámot elérő bérlőnek
javasolható pályázók esetén a Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egysége a pályázati
határidő lejáratát követő 30 napon belül környezettanulmányt végez, amelynek alapján javaslatot
készít a bizottság felé a bérlő személyére.
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(3) A Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egysége a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően
bármely pályázónál végeztethet környezettanulmányt.
(4) A Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egysége a döntés előkészítése során - a (2)
bekezdésben foglaltakon túl - a pályázatokban feltüntetett adatokat és tényeket az aciatvédelmi
szabályok betartásával adatgyűjtés, személyes meghallgatás alapj án ellenőrizheti.
(5) Ha a meghirdetett lakásra érvényes ajánlat nem érkezik, a soron következő pályázati kiírás
alkalmával kell a lakást ismét meghirdetni.

23. (1) A rászorultság további fennállása esetén a bérlő indokolt kérésére a lakásbérleti szerződés
— a lejárat napját követő 15 napon belül — S alkalommal újabb 1 éves határozott időre
meghosszabbítható.
(2) Amermyiben a bérlő a vele együtt lakókra tekintettel meghatározott egy főre jutó havi nettó
jövedelmének összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-
szeresét, és az elhelyezését más módon nem tudja megoldani, úgy a bérleti díjat a rendelet 3.
melléklet III. táblázat 1 . sorában meghatározott mérték alapján köteles megfizetni.
(3) Amennyiben a bérlő egyedülálló és egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege meghaladja
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3,5-szeresét, és az elhelyezését más módon
nem tudja megoldani, úgy a bérleti díjat a rendelet 3. melléklet III. táblázat 1. sorában
meghatározott mérték alapján köteles megfizetni.

24. (1) A bérlő a szociális alapon bérbe adott lakás esetében e rendelet 19. (2) bekezdésében
meghatározott jövedelmi, vagyoni viszonyaiban bekövetkező változást 30 napon belül köteles
bejelenteni a bérbeadónak.
(2) A pályázati kiírás jogosultsági feltételeiben bekövetkező — (1) bekezdés szerinti - utólagos
változás esetén a bérbeadó javaslatot tesz a bizottságnak a bérleti szerződés megszüntetésére.
(3) Különös méltánylást igénylő esetben — betegség, fogyatékosság, 3 év alatti gyermek nevelése
- a bizottság hozzájárulhat a bérleti szerződés eredeti határidőig, vagy más, egyedileg
meghatározott határidőig történő változatlan fenntartásához.
(4) A (2) bekezdésben foglaltak esetén, amennyiben a bérlő lakáshelyzetét nem tudja megoldani
és ezt nyilatkozatával igazolja, a bizottság hozzájárulhat a bérleti szerződés legalább 1 évig való
fenntartásához, szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakbérfizetési kötelezettséggel.
(5) A bérbeadó köteles a (2) bekezdés szerint eljárni, ha a bérleti jogviszony fennállása alatt
megállapítja, hogy a bérlő a pályázatban valótlan adatot közölt, vagy a 30 napos bejelentési
kötelezettségének nem tett eleget és annak mulasztását megfelelően igazolni nem tudja.
(6) Az (1) bekezdésben foglaltakat a bérleti szerződésben rögzíteni kell.

III. Fejezet
Szakember elhelyezésre vonatkozó rendelkezések

25. (1) Békés város közigazgatási területén közfeladatot ellátó szervek, megfelelő
szakemberellátása érdekében — jövedelmi, vagyoni és szociális helyzettől függetlenül — lakás
biztosítható annak a szakembernek, akinek alkalmazása a feladat ellátásához feltétlenül indokolt.
(2) Rendkívül indokolt esetben - ha ezt a város szakember-ellátási érdeke is indokolja - a bérlet
időtartama meghosszabbítható, esetenként legfeljebb 3 év határozott időtartamra.
(3) Szakember elhelyezése céljából lakást a (4) bekezdés szerinti feltételekkel lehet bérbe adni az
ágazati bizottságok javaslatára, az intézmény vezetőjének kérelmére, a Képviselő-testület
határozata alapján annak a személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott szervvel
iriunkaviszonyban áll.
(4) A szakember elhelyezése céljából bérbe adott lakásra az e rendeletben foglalt szabályokat kell
alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
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a) a lakásbérleti szerződés legfeljebb a munkaviszony fennállásáig szólhat,
b) bérleti jogviszony folytatására a közvetlen hozzátartozó nem jogosult,
c) a bérlő a munkaviszony megszűnése, illetőleg a lakásbérlet megszűnése esetén
elhelyezésre nem tarthat igényt,
d) a bérlő a lakásba a házastársán és gyermekén kívül csak a lakásbérleti szerződésben
megjelölt személyt fogadhat be,
e) a bérlő a lakást nem cserélheti el.

(5) Az (1 )-(4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a lakás az intézmény területén
van.
(6) A szakember elhelyezés céljára bérbe adott lakások esetén a bérlő a bérleti díjat a rendelet 3.
melléklet III. táblázat 1 . sorában meghatározott mérték alapján köteles megfizetni.

Iv. Fejezet
Pályázat útján történő lakásbérbeadás

9. A piaci alapon bérbe adott lakások pályázati eljárása

26. (1) A bizottság a megüresedéstől mggően. az önkormányzat lakásgazdálkodási érdekeinek
figyelembevételével pályázatot ír ki megüresedett lakások piaci alapon történő bérbevételére.
(2) A pályázati kiírást az önkormányzat lapjában kell közzétenni és a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján 1 5 napra kifüggeszteni.
(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell

a) a lakás pontos megjelölését (utca, házszám, szint, ajtószám),
b) a lakás alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát,
c) a bérleti szerződés időtartamát,
d) a fizetendő lakbér összegét,
e) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett
lakás esetén az elvégzendő munkák megjelölését és költségeit,

O a pályázat benyújtásának helyét, idejét és módját,
g) a pályázni jogosultak körét,
h) a pályázat érvénytelenségének okait,
i) figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtását követően az
adattartalom módosítására, illetve mellékletek utólagos becsatolására nincs lehetőség,
j) tájékoztatást a bérlőtársi szerződés megkötésének lehetőségéről házastársak esetén,
k) figyelemfelhívást a lakás elfoglalására nyitva álló határidőről és annak elmulasztására
vonatkozó következményről,
1) a bérbeadás jogcímét.

(3) A pályázat benyújtására vonatkozó időpontot a pályázati kiírásban úgy kell meghatározni, hogy
a felhívás közzététele és a benyújtási határidőnek megállapított időpont között legalább — naptári
napban számított - 1 5 nap különbség legyen.
(4) Pályázatot kizárólagos használatot biztosító lakástulajdormal nem rendelkező helyi lakos
nyújthat be.
(5) A pályázó a pályázatához köteles benyújtani az ő és vele együtt költözőkjövedelemigazolását,
ennek elmulasztása esetén a pályázata érvénytelen.
(6) Nem vehet részt a pályázaton, és érvénytelen annak a pályázata, aki az óvadékra vonatkozó
fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
(7) Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki jövedelmi viszonyai miatt vélelmezhetően nem lesz
képes a bérleti díjat megfizetni.
(8) A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, aki munkaviszonnyal, illetve ezzel
egyenértékű foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.
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27. (1) Amennyiben ugyanazon lakásra kiírt pályázatra azonos feltételek mellett több érvényes
aj ánlat érkezik, úgy a bizottság licittárgyalást tart a fizetendő óvadék mértékéről.
(2) Az e rendelet 26. (3) bekezdés e) pontja szerinti feltétellel meghirdetett lakás esetében a
lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a lakás helyreállításának költségeit,
b) a költségek bérlő részére történő megtérítésének módját, (a tényleges ráfordítás költsége
a tervezettet nem haladhatja meg),
c) a munkálatok elvégzésének határidejét, amely a bérlő kérésére indokolt esetben
meghosszabbítható.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott helyreállítási költségek nem haladhatják meg a havi lakbér 25
%-át, és a beszámítás legfeljebb a bérlet időtartamára szólhat.
(4) A 29. (1) bekezdésében meghatározott pályáztatási kötelezettség mellőzhető, ha

a) a lakás bérbeadása a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv részére történik,
a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített feladatok, tevékenységek ellátására,
b) a lakás bérbeadása a képviselő-testület által jóváhagyott és az önkormányzat
szerződésben vállalt — az önkormányzati vagyon állagának megóvására, védelmére
irányuló — kötelezettségének teljesítését szolgálja.

(5) A pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől — a bérbeadás céljára épített lakások esetében
az épület használatbavételi engedélyének kiadásától — számított 30 napon belül a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, valamint a helyi sajtóban közzé kell tenni.

10. A fiatalok otthonteremtésének biztosítása céljára bérbe adandó lakások pályázati
eljárása

28. ( 1 ) Pályázat útján kell bérbe adni az e rendelet 4. mellékletében felsorolt lakásokat.
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat),
b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét,
c) a pályázat benyűjtásának határidejét.

(3) Pályázatot kizárólagos használatot biztosító lakástulajdonnal nem rendelkező helyi lakos
nyújthat be.
(4) A pályázó a pályázatához köteles benyújtani az ő és vele együtt költözőkjövedelemigazolását,
ennek elmulasztása esetén a pályázata érvénytelen.
(5) A pályázatokat a bizottság bírálja el.
(6) Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki jövedelmi viszonyai miatt vélelmezhetően nem lesz
képes a bérleti díjat megfizetni.

29. (1) A bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést, legfeljebb
2 év határozott időtartamra.
(2) A Képviselő-testület a szerződés lejártát megelőzően — a bérlő indokolt kérelemére — pályázati
eljárás lefolytatása nélkül a bérlet időtartamát legfeljebb 3 év határozott időtartamra
meghosszabbíthatj a.

11. Óvadék

30. (1) A lakás piaci alapon történő bérbeadása esetén a pályázó a pályázat elbírálásának
időpontjáig óvadékot köteles fizetni.
(2) A fizetendő óvadék alsó határa: 70.000,- Ft, mely összeg a pályázaton nem nyert személyek
részére 8 napon belül visszafizetésre kerül.
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(3) Lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén a bérbeadó a bérlő által befizetett óvadékot
lakbérhátralék, és a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyre állításához
szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott költségek hiányában a bérbeadó a lakás visszaadsát követő
30 napon belül köteles a bérlőnek az óvadék összegét kamatmentesen visszafizetni.

12. Bérlőkijelölési jog

31. (1) Önkormányzati bérlakásra bérlőkijelölési jogot biztosító együttműködési
megállapodásról és annak feltételeiről a képviselő-testület dönt.
(2) Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a bérlőkijelölési jog biztosításának módját (díjmentes, vagy térítési díj köteles)
b) a bérlőkijelölési jog biztosításának időtartamát (határozott idejű vagy valamely feltétel
bekövetkeztéig szóló),
c) a bérlőkijelölési jog biztosításának célját,
d) a bérlőkijelölési jog gyakorlásával kapcsolatos eljárásrendet,
e) a bérlőkijelölésijoggal érintett lakás üzemeltetési és fenntartási költségeinek viselésével
kapcsolatos rendelkezéseket.

(3) Ha a bérlőkijelölési joggal érintett lakást ismételten bérbe lehet adni — ide nem értve a
bérlőkijelölési jog megszűnésének esetét — a bérbeadó a bérlőkijelölési jog jogosultját írásban 90
napos határidővel felhívja az Új bérlő személyének közlésére. Amennyiben a bérlőkijelölésre
jogosult a bérlőkijelölés jogával a felhívás átvételét követő 90 napon belül nem él, úgy a
bérlőkijelölési jogát elveszti, és a lakás az általános szabályok szerint adható bérbe.
(4) Az együttműködési megállapodásban meghatározott bérlakások bérlőkijelölési jog alapján
adhatóak bérbe. A bérleti jog megszerzése nem pályázati eljárás keretében történik.
(5) A bérleti szerződést a bérlőkijelölésre jogosult által meghatározott személlyel kell megkötni.
(6) A bérlőkijelölési jog alapján bérbe adott lakások bérlői a rendelet 3. melléklet III. táblázatban
meghatározott mértékű lakbér megfizetésére kötelesek.
(7) A bérleti szerződés a bérlőkijelölési jog gyakorlására jogosult által meghatározott időtartamra
szól.
(8) A bérleti jogviszonyra a joggyakorlást biztosító megállapodásban szereplő rendelkezések
megfelelően irányadók.

HARMADIK RÉSZ
A helyiségbérlet szabályai

32. (1) Folyamatos nyilvántartást kell vezetni a bérbeadás útján hasznosítható, valamint a bérlet
útján hasznosított helyiségekről.

33. (1) A helyiségbérletekkel kapcsolatban a bérbeadási jogkör gyakorlója alapvetően a
vagyonhasznosító gyakorolj a a Képviselő-testület nevében.
(2) A pályázati úton hasznosított helyiségek esetében a pályázati eljárást a bizottság folytatja le és
hozza meg a döntést.
(3) E rendeletben meghatározott kivételes esetekben a bérbeadási jogkört a polgármester is
gyakorolhatj a
(4) A vagyonhasznosítási szerződés keretében hasznosított helyiségek esetében a pályázati eljárást
a vagyonhasznosító folytatja le, az e rendeletben foglaltak szerint azzal, hogy a nyertes pályázóval
kötendő bérleti szerződés érvényességéhez a polgármesterjóváhagyó nyilatkozata szükséges.
34. (1) A bérbeadó az üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket a 40. -ban foglaltak
kivételével pályázati eljárás lefolytatása útján adhatja bérbe.
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35. (1) A helyiséget legfeljebb 3 év határozott időre, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig
lehet bérbe adni.
(2) A bérbeadó a határozott időre bérbe adott helyiséget a bérlő részére, további 3 évre többször is
bérbe adhatja, pályázati kiírás nélkül, amennyiben a bérlő a korábbi bérleti szerződé sben vállalt
kötelezettségeit teljesítette.
(3) A bérlő a bérleti szerződés lejárta előtt legfeljebb 30 nappal, a bérbeadóhoz benyúj tott írásbeli
kérelmében kérheti a helyiség ismételt bérbeadását.

36. ( 1 ) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell a bérbeadásra meghirdetett helyiség
a) településen belüli elhelyezkedését,
b) alapterületét,
c) felhasználásának célját (például: üzlet, műhely, iroda, raktár),
d) felszereltségi állapotát,
e) után fizetendő bérleti díj alsó határát.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon felül a hirdetménynek tartalmaznia kell az óvadék összegét,
mely egyedileg kerül meghatározásra, és a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét,
határidejét, továbbá a tárgyalás megtartásának helyét és időpontját.
(3) A pályázati hirdetményt a lakosság számára legalább 1 5 napig a helyben szokásos módon,
valamint írott helyi sajtóban és helyi elektronikus médiában közzé kell tenni.

37. (1) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell
a) a pályázó nevét és címét,
b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
(2) Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, a helyiség a pályázónak bérbe adható,
vagy a pályázati kiírás megismételhető.

38. (1) A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt
határidőben és tartalommal benyújtotta, és az óvadék összegét megfizette.
(2) A pályázók közül az részesül előnyben, aki a versenytárgyalás során a legmagasabb összegű
bérleti díj megfizetését vállalja.
(3) Ha a pályázat nyertese a bérleti jog elnyerésétől számított I 5 napon belül nem köti meg a bérleti
szerződést, akkor a következő legmagasabb ajánlatot tevő lép a helyébe.
(4) Amennyiben a helyiség bérlő általi használata speciális technológia beépítését, beszerelését
igényli, az átalakításhoz maximum 50 % összegű bérbeszámítás engedélyezhető, számlával
igazoltan; feltéve, ha az elkészült beruházás nem mozdítható és az önkormányzat tulajdonába
kerül.
(5) A (4) bekezdésben leírt esetben a bérbeszámítás maximum 1 2 hónapra szólhat.

39. (1) Helyiségbérleti jogviszony létrehozására irányuló kérelem beérkezése esetén a
Képviselő-testület minősített többségű döntéssel a pályáztatás alól felmentést adhat.
(2) A Polgármester pályázati eljárás lefolytatása nélkül az üresen álló helyiségeket ideiglenesen
maximum három hónapra bérbe adhatja. Ismételt bérbeadásra akkor kerülhet sor, ha a bérbeadásra
meghirdetett pályázat eredménytelen.

40. Önkormányzati helyiség bérleti jogának átruházásához, cseréjéhez, albérletbe adásához
hozzájárulás nem adható.

41. (1) A vagyonhasznosító a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és
felszereltséggel, leltár alapján köteles a bérlőnek átadni.
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(2) A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak
(tevékenységnek) megfelelő módon kialakitsa, felszerelje, illetőleg berendezze.
(3) A helyiség átalakítása, felújitása, értéknövelő beruházás kivitelezése csak a bérbeadó írásbeli
hozzáj árulásával végezhető.

42. (1) A bérlő köteles gondoskodni
a) a helyiség burkolatainak, nyílászáróinak, berendezéseinek karbaritartásáról,
felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről,
b) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő
kizárólagosan használ, illetőleg üzemben tart
c) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztáiitartásáról,
megvilágításáról, a nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenysége során
keletkezett.

(2) A bérbeadó az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott munkálatok elvégzését átvállalhatja,
ha a bérlő a munkák értékével emelt bérleti díj megfizetését vállalja.

43. A bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor legalább az átvételi állapotnak és
felszereltségnek megfelelően, leltár szerint köteles a vagyonhasznosítónak átadni.

NEGYEDIKRÉSZ
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

44. ( 1 ) A lakások és helyiségek elidegenítési elj árásának irányításáért, szervezéséért és
ellenőrzéséért a polgármester a felelős.
(2) Az értékesítés során az alábbi feladatokat kell elvégezni:

a) elkészíteni a lakásokra vonatkozó, helyszíni felmérésen alapuló műszaki
állapotfelmérést, lakásonként rögzítve;
b) értékbeeslés készíttetése;
c) ajánlattétel az elővásárlási joggal rendelkezők részére, az ajánlat tartalmazza:

ca) a lakás ingatlan-nyilvántartási adatait,
eb) a lakás műszaki állapotára vonatkozó tájékoztatást,
cc) a lakás forgalmi értékét,
cd) a lakás vételárát és a fizetési feltételeket,
ce) a szerződési nyilatkozat határidejét,
cf) az ajánlati kötöttség idejét.

d) az ajánlat közlésével egy időben az elővásárlási joggal rendelkező részére meg kell
küldeni a nyilatkozat nyomtatványt azzal a felhívással, hogy az elővásárlási joggal
rendelkező a vételi szándékát írásban igazolja vissza.

(3) Az adásvételi szerződéseket az önkormányzat részéről a Polgármester írja alá.
(4) A vételárra vonatkozó ajánlati kötöttség ideje az ajánlat kézhezvételétől számított 60 nap.

13. Elővásárlási joggal érintett lakások értékesítése

45. (1) Elővásárlásijoggal érintett lakások eladása esetén
a) a lakás irányára a lakás ingatlanszakértő által megállapított forgalmi értéke,
b) a vételár egyösszegű megfizetése esetén a vevőt 5 % vételárengedmény illeti meg,
c) a vevő kérelmére részletfizetési kedvezményt kell biztosítani,
d) a részletfizetés esetén a szerződés megkötésekor a vételár 20 %-át egy összegben kell
megfizetni,
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e) a részletfizetés időtartama 1 S év,
f) a szerződéses kamat mértéke ajegybanki alapkamat + 5 % a futamidő teljes időtartama
alatt, a törlesztő részleteket havi egyenlő mértékben kell megállapítani.

(2) Elővásárlási joggal érintett lakások értékesítése esetén a részletfizetéssel történő ingatlan
értékesítésére kamatmentesség nem állapítható meg.
(3) A vételár hátralék egyösszegű megfizetése esetén a vevőt 1 5 % engedmény illeti meg, abban
az esetben, ha a törlesztő részletek megfizetésekor 3 hónapnál hosszabb idejű hátraléka nem volt
a futamidő alatt.
(4) A részletfizetést vállalók ingatlanára a fennálló tartozás összegének erejéig jelzálogjogot kell
bejegyezni, és a hátralék teljes összegének megfizetéséig ennek biztosítékául szolgáló
elidegenítési és terhelési tilalmi jogot kell bejegyeztetni az Onkormányzat javára az ingatlan-
nyilvántartásba.

46. ( 1 ) A 45 . ( 1 ) bekezdés a) pont esetében a lakások vételára a dokumentált forgalmi értéknek
megfelelő összeg, amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a bérlő a lakáson saját költségén
értéknövelő beruházást végzett, a vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a
bérlőnek a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásainak az értékét. Az
értéknövelő beruházás értékét a bérlő vagy a vele együtt lakó személy nevére kiállított, a felújítást
igazoló számlák, vagy a megbízott független ingatlanszakértő által készített szakvélemény alapján
kell megállapítani

14. Elővásárlási joggal nem érintett lakások értékesítése

47. (1) Az értékesítésre kijelölt lakásokat — megüresedésük esetén — a Bizottság által
lebonyolított árverés alapján lehet értékesíteni.
(2) A lakás irányára a lakás ingatlanszakértő által megállapított forgalmi értéke.
(3) Az adásvételi szerződést a legmagasabb vételi ajánlatot tevő vevővel kell megkötni.
(4) A vételárat egy összegben kell megfizetni, az adás-vételi szerződés aláírásától számított 30
napon belül, banki hitel felvétele esetén 60 napon belül.
(5) Az (1) bekezdés szerinti árveréstől a nemzeti vagyonról szóló 201 1. évi CXCVI. törvény 13.
( 1 ) bekezdésében meghatározott értékhatár figyelembevételével, a képviselő-testület minősített
többségű döntéssel felmentést adhat, ha a lakás elidegenítése államháztartási körbe tartozó
szervezet, egyház, vagy más társadalmi szervezet, illetve önkormányzat többségi tulajdoni
részesedésével működő gazdasági társaság részére történik.

15. Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek elidegenítése

48. Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséről —

a bérlő kérelmére vagy a tulajdonos kezdeményezésére — a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

49. (1) Az elővásárlási joggal érintett önkormányzati helyiség vételára legalább a független
ingatlanszakértő által megállapított helyi forgalmi érték.
(2) Elővásárlási jog gyakorlása esetén az eladó ajánlati kötöttségének ideje, az ajánlatnak a
jogosult általi kézhezvételtől számított 60 nap.
(3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a helyiség ingatlan-nyilvántartási adatait,
b) a helyiség műszaki állapotára vonatkozó adatokat, tájékoztatást,
c) a vételár összegét, és megfzetésének feltételeit.
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(4) A vételárat egy összegben kell megfizetni, az adás-vételi szerződés aláírásától számított 30
napon belül, banki hitel felvétel esetén 60 napon belül.
(5) A vevőt sem árengedmény, sem vételár kedvezmény nem illeti meg.
(6) Csak különösen indokolt esetben értékesíthető az olyan helyiség, amely az értékesítést
megelőző öt éven belül felújításra került.

ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. E rendelet 2020. július 1 . napján lép hatályba.

5 1 . (1) E rendelet rendelkezéseit — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — a hatálybalépése
után indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A határozatlan időre bérbe adott lakások esetén a bérleti jogviszony tartalmát
felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy az e rendeletben
szabályozott feltételek nem állnak fenn, a határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonyra a
továbbiakban e rendelet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(3) Valamennyi meglévő bérleti szerződést 2020. október 31-ig felül kell vizsgálni és
módosítani. A módosítás tartalmazza, hogy a bérlő milyen jogcímen, milyen időtartamra
jogosult a bérlemény használatára. A jogosultság jogcímének meghatározása a Képviselő-
testület hatásköre. Amennyiben a bérlő a módosított bérleti szerződést nem írja alá, úgy a
bérleti jogviszonyt egy év felmondási idő kikötésével fel kell mondani.
(4) Azok a határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlők, akik e rendelet szerint
szociális helyzet alapján nem jogosultak önkormányzati tulajdonú bérlakásra, piaci alapú
lakbért kötelesek fizetni

52. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzati lakások bérletéről szóló 22/20 1 1 . (II. 1 1.)
önkormányzati rendelete.

Békés, 2020.

____________________________

Kálmán Tibor s.k. Tárnok Lászlóné s.k.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. június 29-én.

Tárnok Lászlóné s.k.
jegyző
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1. melléklet a 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adható lakások jeyzéke

Lakás címe komfortfokozat
I 6. A. 2/8. komfortos

Ady 6. A. 3/1 O. komfortos
Ady 6. A. 4/12. komfortos

6. B. 1/3. komfortos
V 6. B. 2/8. komfortos

Ady 6. B. 3/1 O. komfortos
Ady 6. B. 3/1 1 . komfortos
Ady 6. B. 4/12. komfortos
Ady 6. B. 4/1 3 . komfortos
Ady 6. B. 4/14. komfortos
Ady 6. C. 2/7. komfortos
Ady 6. C. 4/12. komfortos
Ady 6. D. 2/7. komfortos
Ady 6. D. 3/1 1 . komfortos
Ady 6. D. 3/9. komfortos
Ady 6. D. 4/1 2. komfortos
Ady 6. D. 4/1 4. komfortos
‘dy 6. E. 3/1 1 . komfortos
Ady 6. E. fsz. 1 . komfortos

I Ady 6. E. fsz. 2. komfortos
Ady 6. F. 1/5. komfortos
Ady 6. E. 2/6. komfortos
Ady 6. F. 2/7. komfortos
Ady 6. F. 3/10. komfortos
Ady 6. F. 4/12. komfortos
Ady 6. F. 4/13. komfortos
Ady u. 1 O. III. 1 O. komfortos

I Ady u. 6. D. 4/13. komfortos
Bercsényi u. 16. összkomfortos
Bercsényi u. 5. összkomfortos

H u. 16. 1. lakás összkomfortos
i u. 16. 2. lakás összkomfortos

Borosgyán u. 30. összkomfortos
Csabai u. 42. 1. számú

‚ osszkomfortoslakas

_______________

Csabai u. 42. 2. számú
‚ osszkomfortoslakas

_______________

Csallóközi u. 45. összkomfortos
Csallóközi u. 48. összkomfortos
Csallóközi u. 63 ‘79/4 összkomfortos
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39 Csallokozi u 6379/5 osszkomfortos
49 Deseii u osszkornfortos
41 Fay 1 I 3/24 komfortos

Fay I I 3/25 komfortos
Fav 1 1 3/28 komfortos

4 Fay 1 1 4/30 komfortos
45 Fay 1 1 t’z 1 komfortos
6 Gyktn\ U 8 1 a komfort nelkuh

_

Gyekeny u 8 3 a komfort nelkuh
48 IX ker 84 Tanya 1 a komfortos
49 IX ker 84 Tanya 2 a komfortos
50 IX ker 84 Tanya 3 a komfortos
51 IX ker 84 Tanya 4 a komfort nelkuli
52 Kaiac’. T U 2/A IV/13 komfortos
53 KaiaL’, I u 5 3/9 komfortos

.

54 Karaes T u 5 2/6 komfortos
55 kaiac’, T u 5 3/10 komfortos
56 KaiaLs T u 5 3/11 komfortos
5? kuaL F u S 4/14 komfortos
58 KaiaL8 T u 5 fsz 2 komfortos
5 KaiaL, T t-i 5 II’8 komfortos
60 kaiaL T u 7 3/1 I komfortos

61 KaiaLs T u 7 1/3 komfortos
62 k:IlaLs T u 7 1/4 komfortos
63 karacs T u 7 1/5 komfortos
64 kaiaL’ T u 7 2/6 komfortos

S Kuracs T. u. 7. 2/7. komfortos
$6 KaIac8 T ij 7 2/8 komfortos
67 KalaL’, T u 7 3/9 komfortos
68 Kalac% T u ‘7 4/12 komfortos

9 KaiaL, T u 7 4/13 komfortos
7O karaes T u 7 4/14 komfortos
Ii Kaiac’ T u 7 fsz 1 komfortos
72 Kaiacs T u 8 C III 1 1 komfortos
73 kastLlvzug u 1 osszkomfortos
74 KispinLe u 44 komfortos
75 kossuth u 1 111/24 komfortos
76 Kossuth u 1 O/A B ep komfortos
77 KosutIi LI 1 O/a 2/1 O komfortos
78 Kos’,uth u 10/a 2/11 komfortos
79 Ko’suth ij 1 0/a 2/12 komfortos
sq Kossuth u 1 0/a 2/14 komfortos
81 Kossuth u 1 0/A 2/6 komfortos
82 Kossuth u 10/a 3/17 komfortos

8r Kossuth u 10/a 3/1 9 komfortos
84 Kos’uth u 1 0/a 4/22 komfortos
85 Kossuth u 23/C 111/20 komfortos
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86 Kossuth u 30 1 a komfortos
7 Kossuth u 30 2 a komfortos
88 Kossuth u 30 3 a komfortos
89 kossuth u 30 4 a komfortos

:.::Q:.. Kossuth u. 30. 5.a. komfortos
91 Kouth u 30 6 a komfortos

•: 92.. Kossuth u. 30. La. komfortos
Kossuth u. 30. 8.a. komfortos

•••:•
94:. Kossuth u. 7/A. 111/37. komfortos

.. .

.:•••• •••.• Lengyel Lajos u. 47. 1 .

..‘95 ‚ osszkomfortos
.... ... :. lakas

___________

.... ::.• Lengyel Lajos u. 47. 2.
..
..96 .

: ‚ osszkomfortos
. ..... lakas

___________

•.g• London u. 27. összkomfortos

! Magyai LI 22 osszkomtortos
99 Matya K u 33 osszkomfortos

I 00 Olah M u 5 1 a osszkomfortos
.:ioi Oláh M. u. 5. 2.a. összkomfortos
....1O2 Petőf ii. 22. 1.a. összkomfortos
103 Petofi u 22 2 a komfortos
:O4 Petőfi u. 22. 3.a. komfortos

!P Iktot u 24 1 a komfortos
:jQ. Petőt u. 24. 2.a. komfortos
.:7 Petőt u. 40. 1.a. összkomfortos
:108 Petőt u. 40. 2.a. összkomfortos
:109 Petőt u. 40. 3.a. összkomfortos
i;:% Petőfi u. 89. összkomfortos

... . ...
Raktár sor 2. félkomfortos

I 12 Szabadkai u 54 osszkomfortos
I 13 Szai\ai u 16 I/l komfortos

:1 14 Szarvasi u. 34. komfortos
5 Szai\ a’i u 4/A 2/7 komfortos

116 Szaivasi u 4/A 3’lO komfortos
I 17 Siarvasi u 4/A 3/l 1 komfortos
I 8 Szai ‘ asi u 4/A 3/9 komfortos
I 19 Siai asi u 4/B 2/6 komfortos

120 Siat asi u 4/B 3/l O komfortos
121 SLa1as1 u 4/C 3/10 komfortos
122 Szechenyi tLr l/A II/l 1 komfortos
I Szechenyi ter 4/2 1/l osszkomfortos

SzeLhenyi ter 4/2 1/2 osszkomfortos
125 S/Lchenyi tLi 4 2 1 3 osszkomfortos

* Ta ai ti 7O 20 osszkomfortos
1 Tavasz u 7O3 2 1 osszkomfortos
1 Tompa u 1 8 osszkomfortos
i

19 Toth u 9 osszkomfortos
13O Vadvirag u 1 1 komfortos
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Vásárszél 4. 1/5. komfortos
‚ ‚ ‚

4. 1/6. komfortos
él 4. 1/7. komfortos

Vásárszi 4. 1/8. komfortos

I Vásárszél 4. fsz. 1 . komfortos
Vásárszél 4. fsz. 2. komfortos
Vásárszél 4. fsz. 3. komfortos

:I Vásárszél 4. fsz. 4. komfortos

JI Veres P. tér 7/A. 5/14. komfortos
FVeresP.tér9. 1/16. komfortos

I Veres P. tér 9. 1/1 7. komfortos
Veres P. tér 9. 1/18. komfortos
Veres P. tér 9. 1/19. komfortos
Js P. tér 9. 1/20. komfortos

Veres P. tér 9. 1/21. komfortos
P. tér 9. 1/22. komfortos

I Veres P. tér 9. 1J23. komfortos

IVeresP.tér9. 1/24. komfortos
T3 P. tér 9. 1/25. komfortos

Veres P. tér 9. 1/26. komfortos
IVeresP.tér9. 1/27. komfortos

. P. tér 9. 1/28. komfortos

i Veres P. tér 9. 1/29. komfortos

i Veres P. tér 9. 1/30. komfortos
;VeresP.tér9. 1/31. komfortos

Veres P. tér 9. 1/32. komfortos
Veres P. tér 9. 2/33. komfortos

1 Veres P. tér 9. 2/34. komfortos
P. tér 9. 2/35. komfortos

Veres P. tér 9. 2/36. komfortos

í.I Veres P. tér 9. 2/37. komfortos
J-.-,s P. tér 9. 2/38. komfortos

Veres P. tér 9. 2/39. komfortos
Veres P. tér 9. 2/40. komfortos
Veres P. tér 9. 2/41 . komfortos

r;.1 Veres P. tér 9. 2/42. komfortos
Veres P. tér 9. 2/43. komfortos

!i] Veres P. tér 9. 2/44. komfortos
Veres P. tér 9. 2/45. komfortos
Veres P. tér 9. 2/46. komfortos

j Veres P. tér 9. 2/47. komfortos
Veres P. tér 9. 2/48. komfortos

EI Veres P. tér 9. fsz. 1 . komfortos

:i Veres P. tér 9. fsz. 10. komfortos

1 Veres P. tér 9. fsz. 1 1 . komfortos
Veres P. tér 9. fsz. 12. komfortos
Veres P. tér 9. fsz. 1 3 . komfortos
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Veres P. tér 9. fsz. 14. komfortos
Veres P. tér 9. fsz. 15. komfortos
Veres P. tér 9. fsz. 2. komfortos
Veres P. tér 9. fsz. 3. komfortos

:ii Veres P. tér 9. fsz. 4. komfortos

;1 Veres P. tér 9. fsz. 5. komfortos

.I Veres P. tér 9. fsz. 6. komfortos
Veres P. tér 9. fsz. 7. komfortos
Veres P. tér 9. fsz. 8. komfortos
Veres P. tér 9. fsz. 9. komfortos

1 Veres Péter tér 7/A /1 3 . komfortos

1 Veres Péter tér 7/A V/l 5 komfortos
Veres Péter tér 7/B 4/10 összkomfortos

!tI Veres Péter tér 7/B. IV/l 1 . komfortos
Veres Péter tér 9. 2/49. komfortos

.I X. ker. Tanya 29. komfort nélküli

2. melléklet a 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Pénzbeli térítés összee

/‘
. .

;

‘;b 4 w
. . ..... . Összkomfortos 20.000 Ft 36.000 Ft 42.000 Ft 58.000 Ft 64.000 Ft

. : Komfortos 16.000 Ft 24.000 Ft 26.000 Ft 30.000 Ft 56.000 Ft
: H Félkomfortos 8.000 Ft 10.000 Ft 16.000 Ft 20.000 Ft 24.000 Ft

. Komfort nélküli 6.000 Ft 8.000 Ft 12.000 Ft 14.000 Ft 16.000 Ft

3. melléklet a 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

I.
Békés város közigazgatási területén a szociális elhelyezés céljára bérbe adott lakások

lakbéreinek mértéke:

A B
összkomfortos: 448,- Ft/rn2/hó

I komfortos: 497,- Ft/m2/hó

Komfortos: 287,- Ft/m2/hó

I komfort nelkuh 21 6,- Ft/m2/ho

I szukseglakas: 143,- Ft/m/ho
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II.
A 3. melléklet I. pontjában foglaltaktól eltérően a kertes házak esetében a lakbérek

mértéke a következő:

___________

330,- Ft/m2/hó

I komfortos: 3 93 ‚- Ft/m2/hó

_felkomfortos
287,- Ft/m2/ho

komfort nelkuli 1 68,- Ft/m2!ho

szükséglakás: 143,- Ft/m2/hó

III.
A piaci alapon valamint szakember elhelyezés céljára bérbe adott lakások lakbéreinek

mértéke:

4. melléklet a 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az EFOP-1 2 11-162O17OOO46 pályazat kereteben
berbe adhato lakasok

A* B

Lakas cirne Komfort fokozat

I Ady Endre u 6/D 3/1 1 komfortos

2 Ady Endre u 1 0/A 3/3 1 komfortos

3 Karacs T u 2/A 4/13 komfortos

4
v

Karacs T u 5 2/8 komfortos

L(
Karaes T u 7 1/3 komfortos

.. .

6 Karacs T u 7 3/1 O komfortos

7 Karacs T u 7 3/1 1 komfortos

8 Karacs T u 7 4/12 komfortos

9 Karaes T u 7 4/1 3 komfortos

10 Kossuth u 1 3/24 komfortos

I 1. :: ?( •... Kossuth u. 23/C. 3/20. komfortos
I

____

12 ‘ Kossuth u 7 3/37 komfortos

3 k Petofi u 24 1 a komfortos

* Szechenyi ter 1/A II/l 1 komfortos

Vasarszel 4 fsz 1 komfortos

16 Veres P ter 7/A 5/1 3 komfortos

17 VeresP ter7/A 5/14 komfortos

18 Veres P ter 7/B 4/1 O komfortos

19 Veres P ter ‘7/B 4/1 1 komfortos

osszkomfortos
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5. melléklet a 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

.. . : •t
•: •

A TOP-4 3 1-1Leroni1ott varsi teruletek rehabitacioja
megnevezésű páiyát keretében bérbe adhatÓ1sok

.:.H
A B

Lakás címe Komfort fokozat

1 . Bercsényi u. 1 6. összkomfortos

2. Bercsényi u. 5. összkomfortos

3. Bocskai u. 16. 1. lakás összkomfortos

4. Bocskai u. 16. 2. lakás összkomfortos

5. Csallóközi u. 48. összkomfortos

6. Csallóközi u. 6379/4 összkomfortos

7 Csallóközi u. 6379/5 összkomfortos

8. Kastélyzug u. 1 . összkomfortos

Lengyel Lajos u. 47. 1 . lakás összkomfortos

ló:, Lengyel Lajos u. 47. 2. lakás összkomfortos

11. Mátyás K. u. 33. összkomfortos

12. Tavasz u. 7033/20 összkomfortos

u Tavasz u. 7033/21 összkomfortos

14. Tompa u. I 8. összkomfortos

5. Tóth u. 9. összkomfortos

6. melléklet a 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP
önkormányzati lakás bérbevételére szociális rászorultság alapján

Alulírott (név)

(születési név)

(születési helye és ideje)

(anyja neve)
(állampolgársága)

Békés, . . . utca szám alatti lakos
szociális rászorultságom alapján bérleti szerződést kívánok kötni az önkormányzat tulajdonát
képező Békés utca szám
fsz!em ajtószám alatti bérlakásra.
A lakásba összesen fő költözne.
Nyilatkozom, hogy Békés városában legalább két éve bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezem: igen nem (Aláhúzással jelezze!)

45



I.
Személyi körülményeim

1 .) Orvosilag igazolt terhesség áll fenn: igen nem (Aláhúzással jelezze!)
2.) Közös háztartásban élő kiskorú gyermekeim száma:

3 .) Közös háztartásban élő nagykorú eltartott gyermekem (gyermekeim) közép/fet sőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója (tanulói): igen nem
(Aláhúzással jelezze!)

4.) Házastársam, élettársam (a megfelelő aláhúzandó)
neve, születési neve:

születési helye és ideje:

anyja neve:

5.) Gyermekemet egyedül nevelem: igen nem
(Aláhúzással jelezze!)

6.) Pályázóra vonatkozó adatok:
Munkaviszonyban állok.
Vállalkozó vagyok.
Egyéb foglalkoztatási jogviszonyban állok (megbízási szerződés, stb.).
CSED, GYED, GYED EXTRA, GYES és GYET ellátásban részesülök.
Közmunkás vagyok,
Oregségi nyugdíjas vagyok,
Rehabilitációs pénzbeli ellátásban, rokkantsági ellátásban, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban részesülök,
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülök,
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök,
Foglalkozási törvény alapján járó munkanélküli segélyben részesülök.
(A megfelelőt aláhúzással jelezze!)

Pályázóval együttköltöző I. személyre vonatkozó adatok:
Munkaviszonyban állok.
Vállalkozó vagyok.
Egyéb foglalkoztatási jogviszonyban állok (megbízási szerződés, stb.).
CSED, GYED, GYED EXTRA, GYES ES GYET ellátásban részesülök.
Közmunkás vagyok,
Oregségi nyugdíjas vagyok,
Rehabilitációs pénzbeli ellátásban, rokkantsági ellátásban, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban részesülök,
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülök,
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök,
Foglalkozási törvény alapján járó munkanélküli segélyben részesülök.
(A megfelelőt aláhúzással jelezze!)

Pályázóval együttköltöző II. személyre vonatkozó adatok:
Munkaviszonyban állok.
Vállalkozó vagyok.
Egyéb foglalkoztatási jogviszonyban állok (megbízási szerződés, stb.).
CSED, GYED, GYED EXTRA, GYES ES GYET ellátásban részesülök.
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Közmunkás vagyok,
Oregségi nyugdíjas vagyok,
Rehabilitációs pénzbeli ellátásban, rokkantsági ellátásban, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban részesülök,
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülök,
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
Foglalkozási törvény alapján járó munkanélküli segélyben részesülők.
(A megfelelőt aláhúzással jelezze!)

7.) Tartósan beteg, autista, érzékszervi, testi, értelmi fogyatékos vagyok és otthonomban
tartós gondozásra, ápolásra szorulok, illetve családomban tartósan beteg, autista,
érzékszervi, testi, értelmi fogyatékos személy van, aki otthonomban tartós gondozásra,
ápolásra szorul.
Pályázó betegsége/fogyatékossága
Együttköltöző családtag betegsége/fogyatékossága
a. neve:
b. rokonikapcsolat
c. betegsége/fogyatékossága:

d. neve:

e. rokoni kapcsolat
f. betegsége/fogyatékossága:

8.) A jelenlegi lakásban tartózkodásom jogcíme:
a) Albérlő
b) Családtag
c) Jóhiszemű jogcím nélküli
d) Szolgálati lakás
e) Szívességi lakáshasználó
f) Egyéb
(A megfelelőt aláhúzással jelezze!)

9.) Az általam lakott lakás/lakóépület
a) alapterülete: m2
b) szobaszáma
c) ténylegesen ott lakók száma: fő

II.
Tájékoztató az együttköltöző családtagokról

Közös háztartásban élő kiskorú gyermekeim
Neve Születési éve Anyja neve Iskola/óvoda

elnevezése

Közös háztartásban élő nagykorú eltartottak
Neve Születési éve Anyja neve Rokoni kapcsolat Iskola

elnevezése
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III.
Nyilatkozta bérlőtársi szerződés létesítéséről

CSAK HÁZASTÁRSAK ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Alulírott kijelentjük, hogy kedvező elbírálás esetén a bérlakásra bérlőtársi szerződést kívánunk
kötni.

Békés V hó nap

pályázó aláírása házastárs aláírása

Iv.

vagyoni adataim, beleértve az együttköltöző családtagokat is (aláhúzással jelezze!):

1 .) Beépíthető házhely: nincs van
címe
értéke:
tulajdoni hányad:

2.) Üdülőtelek, üdülő, hétvégi ház: nincs van
címe
értéke
tulajdoni hányad:

3.) Tulajdont (résztulajdont) képező lakóház, lakás: nincs - van
címe
értéke:
tulajdoni hányad:

4.) A család tulajdonában gépkocsi: nincs — van
típusa
kora év értéke Ft.

Nyilatkozat ingatlan tulajdonról
Alulírott (név)

(születési név)

(születési hely és ideje)

(anyja neve) (állampolgársága)

Békés, .. . utca szám alatti
lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogyjelen pályázat benyújtásakor
(aláhúzással jelezze a megfelelő változatot!)
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a) sem én, sem a velem együttköltözők együttesen nem rendelkezünk Magyarországon
beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, beépithető lakótelekkel vagy üdülőtelekkel.

b) sem a pályázónak sem a vele együtt költözőknek nincs olyan hasznosíthat6 ingatlana,
járműve, vagyoni értékű joga amely meghaladja a Rendelet 19. (2) pontjában
meghatározott értéket.
Az ingatlanok címe, fekvése, helyrajzi száma és művelési ága:

1

9

3

Békés, év hó nap

pályázó aláírása

VI.

Nyilatkozat

Vállalom, hogy a pályázat elnyerése esetén a 1 993 . évi LXXVIII. törvény és a /2020.

( ) számú önkormányzati rendelet feltételei szerint lakásbérleti szerződést kötök.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon feltüntetett adatok
a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Polgármesteri Hivatal kijelölt
szervezeti egysége a közölt adatokat ellenőrizheti és környezettanulmányt készíthet, illetve a
valótlan adatok közlése magával vonja a pályázati lap érvénytelenségét, valamint a későbbiek
során a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását.

Békés, év hó nap

pályázó aláírása házastárs aláírása

A pályázathoz csatolni kell az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 12/2020. (VI.29.) számú önkormányzati
rendelet 20. (4) bekezdésében meghatározott mellékleteket.

7. melléklet a _12020. L ) önkormányzati rendelethez

Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások értékelési pontrendszere

A. Kérdés száma: B. Értékelési szempontok: C. Pontszám:

1. Igazolt terhesség fennállása 20
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2. Ajánlattevővel közös háztatásban élő kiskorú gyermekek
száma

a) 1 gyerek 30
b) 2 gyerek 40
c) 3 gyerek vagy 3 gyermeknél több 50

3. Ajánlattevővel közös háztartásban lévő 10
nagykorú közép/felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanuló gyermekenként

4. Házasságban élő 1 5
Hatósági bizonyítvánnyal igazolt 8
élettársi együttélés

5. Kiskorú gyermeket egyedül nevelő 40

6. Munkaviszonyban álló, vállalkozó, 25
egyéb foglakoztatási jogviszonyban álló,
CSED, GYED, GYED EXTRA, GYES
és GYET ellátásban részesülő együtt
költőzőként (maximum 40 pont adható)

Közmunkás jogviszonyban 20
foglalkoztatott együtt költözőként
(maximum 40 pont adható)

Oregségi nyugdíjas, rehabilitációs 1 5
pénzbeli ellátásban, rokkantsági
ellátásban együtt költözőként (maximum
30 pont adható)

Egészségkárosodási és 10
gyermekfelügyeleti támogatásban,
foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban, foglalkozási törvény

alapján járó munkanélküli segélyben
részesül együttköltözőként. (maximum
20 pont adható)

A. Kérdés száma: B. Értékelési szempontok: C. Pontszám:

7. A pályázó vagy azzal együttköltöző 25
testvére, szülője vagy gyermeke tartósan
beteg, autista, érzékszervi, testi értelmi
fogyatékos személlyel él, aki otthonában
tartós gondozásra, ápolásra szorul,
személyenként (maximum 50 pont
adható)
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8. A jelenlegi lakásban tartózkodás

jogcíme:

a) Albérlő; anyaotthon; hajléktalan 6
szálló

b) Családtag 5
c) Jóhiszeműjogcím nélküli 4

d) Szolgálati lakás 3

e) Szívességi lakáshasználó 2
f) Egyéb 1

9. Jelenlegi lakásban az egy főre jutó m2 (m2 x szobaszám) I Fő

0-10 5
10,1-15 3

15,1-20 1
20- O

1 O. Békésen bejelentett lakóhellyel
rendelkezik:
a)2év-Sév 10
b)6év-lOév 15
c) 11 évfelett 20

1 1 . Békésen bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik:

a)2év-3év 3
b)3év-Sév 5

12. A pályázónál végzett 1-20
környezettanulmány alapj án adható
pontszám.

13. A Békés Városi Szociális Szolgáltató 1-20
Központ igazgatój a által adott
szakvélemény alapján adható pontszám.

Napirend tár2va: Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pomja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyaltaa Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, a Humán és Szociális Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottság, és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

Földesi Mihály képviselő: Megköszönte a részletes beszámolót, így jobban átláthatják a hivatal
munkáját a létszámok és feladatkörök tekintetében. Kérte, hogy nevesítsék, hogy melyik
munkakörben ki dolgozik. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a polgármester közvetlen irányítása
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alá tartozók között van önkormányzati tanácsadó, PR marketinges, reklámmal fog1alkoó kollega,
főépítész, és vannak, akik az adminisztratív munkákat segítik. Szerepel még az anyagban, hogy
„A polgármester és alpolgármesterek tevékenységéhez kapcsolódó szervezési, komíriunikációs,
PR feladatok ellátását végzik.” Kérte, hogy nevesítsék, kik ezek a személyek konkrétan mert nem
tudja.

Rácz Attila képviselő: Az elmaradt testületi ülések időszakában, az első féléves uiunkaterv
tárgyalása kapcsán kérte, hogy nézzék át a polgármesteri hivatal létszámát és ahhoz Tendelve a
személyeket, hogy tudják, ki hol található, a különböző feladatokkal kit és hol kell keresni. Úgy
emlékszik, akkor abban maradtak, hogy ezt egy külön napirendi pontban tárgyalják majd. azt
gondolta, emiatt nem szerepel az anyagban, hogy melyik pozícióban ki dolgozik.

Mucsi András képviselő: Jelezte a képviselő-testület felé, hogy még mindig nincs feltöltve a
polgármesteri hivatal létszáma, jelenleg is 2-3 üres státusz van. A Pénzügyi Osztályra i s keresnek
most szakembert, így kérte, hogy akinek van ismerőse, aki megfelelő végzettséggel (mérlegképes
könyvelő) rendelkezik, az jelezze.

Kálmán Tibor polgármester: Különböző szabályok rendelkeznek arról, hogy kit lehet és kit nem
lehet nevesíteni. Véleménye szerint a hivatalban egy nagyonjó csapat alakult ki, mindenki szívvel-
lélekkel dolgozik azért, hogy a város működjön és előremenjen. Abszolút nem érvényes a 8.00-tól
1 6.00-ig történő munkavégzés, mert ha szükséges, akkor akár munkaidőn túl, sőt még hétvégén is
dolgoznak a kollegái. A pandémiás helyzet is megmutatta, hogy a kollegái mermyire rugalmasak,
végig dolgoztak a hivatalban és nem ijedtek meg a vírustól.

Tárnok Lászlóné jegyző: A képviselők kérdései összefüggnek. Rácz Attila képviselőnek azt
mondta, hogy a polgármesteri hivatal munkájáról történő beszámolóban ad áttekintést a
polgármesteri hivatalról osztályonként lebontva. Amennyire egy beszámolónak lehet és kell
tartalmaznia, annak megfelelően részletezte ezt az előterjesztés ‘7. és 8. oldalán.
Osztályszerkezetenként felsorolta, hogy milyen munkakörökben vannak foglalkoztatva a kollegái.
A közérdekű adatok szabályaira tekintettel nem teheti meg, hogy név szerint leírja, hogy melyik
pozícióban név szerint ki dolgozik, mivel az már az Info törvény szerint is közérdekű adatnak
minősül. Közérdekű adatigénylés esetén név szerint leírhatja, hogy melyik munkakörben név
szerint ki dolgozik.

A polgármesteri hivatal munkájáról készített beszámolót. A hivatal jóváhagyott létszáma 72 főben
lett meghatározva 201 9-ben. A létszám kimutatásnál leírta, hogy az adatok a 201 9. december 3 1 -

ei állapotot tükrözik. A hivatalban is elég nagy mozgás van: vannak, akik elmennek, és a helyükre
új dolgozók jönnek, vannak, akik gyesre mennek, mások nyugdíjba vonulnak. Folyamatosan
gondoskodni kell a szakemberképzésről. Jelenleg két pénzügyi ügyintézőt keresnek a hivatalba.
Nehéz szakmai tapasztalattal rendelkező embereket találni. Az ügyintézői pozíciót középfokú és
felsőfokú mérlegképes könyvelői képzettséggel írták ki. Nem ragaszkodnak már a főiskolai
végzettséghez sem, viszont a mérlegképes könyvelői végzettséghez igen, mert anélkül nem lehet
ellátni a feladatot.

A hivatalt úgy tekintette egésznek, hogy szót ejtett a polgármester, alpolgármesterek munkájának
a segítéséről is, hiszen az is összefügg a hivatal működésével. A hivatali beszámolóban szereplő
létszámban (72 fő) nem szerepel az önkormányzati létszám. A képviselő-testület a költségvetés
jóváhagyásakor az önkormányzati foglalkoztatotti létszámot 9 főben hagyta jóvá. Ebbe a 9 főbe
beletartozik a polgármester, a mezőőrök, a gyepmester, a piaci feladatot ellátó személy, 1 fő
titkársági ügyintéző, aki be is tölti az állását.

52



A polgármesteri hivatal osztályszerkezeten kívüli egységébe van feltüntetve a 8. és 9. pontban 2
fő titkársági ügyintéző, akik nemcsak a polgármester, alpolgármesterek, hanem ajegyző, aljegyző
munkáját is segítik. Van egy önkormányzati tanácsadó, aki az önkormányzati létszámban (9 fő)
van benne, ezért nem szerepel a hivatali létszámban (72 fő).

Földesi Mihály képviselő: Kérdése Tárnok Lászlóné jegyzőhöz: a polgárrriester és
alpolgármesterek munkáj át 1 fő önkormányzati tanácsadó és 2 fő titkársági dolgozó s egíti? Ezt
azért kérdezi, mert addig, amíg az egyik alpolgármesternek se titkárnőjéről nem tud, sem azt nem
tudja, hogy hol tudná megkeresni, addig a másik alpolgármesternek három embere is dolgozik a
hivatalban, akik nem szerepelnek a hivatal létszámában. Tudomása szerint mind a két
alpolgármester társadalmi megbízatású alpolgármesterként látja cl feladatát. Megérti, hogy a 72
fős létszámba belefér, de elcsúszást érzékel. Ha az egyik alpolgármester a saját
magvállalkozásában három embert alkalmaz, ahhoz senkinek semmi köze, azonban közpénzről
van szó, és az alpolgármestemek külön három embere van. Véleménye szerint a polgármesteri
hivatalnak nem kellene „két gazdásnak” lennie. Valami nem tiszta ebben a helyzetben számára. A
beszámolót elfogadja, de pontosítani kellene az anyagot, hogy tisztán lehessen látni a létszámok
leosztását. Elfogadja, ha az önkormányzati tanácsadót nem akarják megnevezni, így nem is meri
megkérdezni, hogy ennek a személynek az alkalmazása mennyi pénzébe kerül az
önkormányzatnak A két alpolgármester között elcsúszás van. Kérte, hogy közpénzen ne
szórakozzanak.

Kálmán Tibor polgármester: Soha semmikor nem szórakoznak közpénzen. A teljes polgármesteri
hivatal a polgármester csapatához tartozik. Amikor a két alpolgármesterrel átbeszélték az egyes
feladatokat, kirajzolódott, hogy ki melyik területen tud és szeretne dolgozni. Ez igaz minden egyes
bizottsági elnökre, illetve a tanácsnok asszonyra is. Nincs semmilyen elcsúszás, mindenki végzi a
feladatát. Egy egész jó hivatal és megfelelő struktúra kezd kialakulni. Megköszönte Tárnok
Lászlóné jegyzőnek a beszámolót, és kérte, hogy a hivatal dolgozói felé is tolrnácsolja a
köszönetét.

Földesi Mihály képviselő: Véleménye szerint az alpolgármesterhez rendelt 3 fő külön dolgozik,
ami belefér a 72 főbe, de akkor kérte, hogy nevesítsék a dolgozókat. A polgármester és
alpolgármester nyilatkozta az egyik újságban, hogy szétosztották a feladatokat maguk között.
Kérdése: ez a szervezeti és működési szabályzatban rögzítve lett? Tisztázni kellene, hogy kinek
mi a feladata, ki milyen részterülettel foglalkozik. O azt látja, hogy a kulturális kérdésekkel Vámos
Zoltán alpolgármestert kell keresni, míg az operatív munkával, elsősorban a Műszaki Osztállyal,
BKSZ Kft-vel kapcsolatos ügyekkel Polgár Zoltán alpolgármester foglalkozik, az összes többi
feladatot pedig Kálmán Tibor polgármester látja cl. Ezt a feladatmegosztást azonban sehol nem
látta leírva. Kérdése: az általa elmondottak a valóságot tükrözik? Ez csak azért kérdés számára,
mert szeretné tudni, hogy a különböző kérdéseivel kihez forduljon, és feleslegesen ne terheljen
senkit. Az egyik újságban lenyilatkozták, hogy szétosztották a feladatokat, ami nagyon jól
működik, de szeretné látni leírva is, ezért kérte, hogy egy szervezeti és működési szabályzatba
foglalják ezt bele. Ha nem, akkor most beszéljék meg és tudomásul veszi, hogy melyik ügyben kit
kell keresnie.

Kálmán Tbor polgármester: A szervezeti és működési szabályzatban az szerepel. hogy a
képviselő-testület két fő társadalmi megbízatású, önkormányzati képviselő alpolgármestert
választ, és feladatkörüket a polgármester határozza meg. Földesi Mihály képviselő elég jól
felvázolta a feladatmegosztást, így azok mentén bármikor keresheti bármelyik alpolgármestert
vagy őt személyesen. O maga is szívesen áll a képviselő rendelkezésére.
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Mucsi András képviselő: Az alpolgármesteri tisztséget nem feltétlenül kell leszabályozni. Volt
egy BETAZEN-es pályázat, Igy Kálmán Tibor polgármester megkereste Vámos Zoltán
alpolgármestert - aki munkahelyi kötelezettségei miatt gyakran van Budapesten - és megkérte,
hogy tárgyaljon az ügyben. Ezt nem lehet szervezeti és működési szabályzatban rögzíteni. Voltak
olyan városüzemeltetési problémák (közvilágítás, stb.), amelyek megoldásával a pclgármester
szintén Vámos Zoltán alpolgármestert bízta meg, aki elment Szegedre intézkedni. E2 a feladat
egyébként megbeszélés szerint Polgár Zoltán alpolgármesterhez tartozik, mégis Ván-ios Zoltán
alpolgármester lett felkérve az ügy rendezésére. Ilyeneket nem lehet szervezeti és működési
szabályzatban rögzíteni, mert ha még sem az előre kijelölt személy jár el az ügyben, akkor
módosítani kellene a szabályzatot. Ez nem életszerű. A polgármesteri hivatal és az önlcorrnányzat
nem ugyanaz, ezért a létszám is más.

Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: honnan veszi, hogy Polgár Zoltán alpolgármesternek három
ember dolgozik a hivatalban, míg Vámos Zoltán alpolgármesternek egy sem?? Nem érti, hogyjön
ki ez a szám. A hivatalban mindenki Kálmán Tibor polgármesternek dolgozik.

Kálmán Tibor polgármester: A hivatalban dolgozik ‘72 fő, az önkormányzatnál 9 fő, a kulturális
központnál 1 3 fő, a múzeumnál 6 fő, a Könyvtárban pedig 8 fő, és még sorolhatná. Mindenki egy
csapat és közösen dolgoznak. Földesi Mihály elhasználta a szervezeti és működési szabályzatban
biztosított hozzászólásait, de kap még lehetőséget egy hozzászólásra.

Rácz Attila képviselő: A beszámoló tartalmazza, hogy a köztisztviselők közül 3 1 munkatársnak
van nyelvvizsgája, akik közül 2 fő felsőfokú nyelvvizsgával, 2 fő pedig 2, illetve 3 riyelvből is
rendelkezik nyelvvizsga bizonyítvánnyal. Ez nagyon jó, hiszen ez azt mutatja, hogy ebben az
irányban is fejlődik a hivatal, és beléptek a 21. századba.

Földesi Mihály képviselő: Véleménye szerint mellébeszélés történik. Mucsi András képviselő
próbálta menteni a menthetőt, ahogyan Kálmán Tibor polgármester is. Az egyik pénzügyi
bizottság ülésén bejelentették, hogy Apáti-Nagy Lajos külső bizottsági tagsága megszűnik, mert a
Polgármesteri Hivatal munkatársa lesz. Amikor megkérdezte, hogy milyen feladata lesz Apáti
Nagy Lajosnak, akkor Kálmán Tibor polgármester azt mondta, hogy „minden, és itt a főnöke”,
majd Polgár Zoltán alpolgárrnesterre mutatott. Akkor p1. Apáti-Nagy Lajosnak ki a főnöke? Ez a
beszámolóban nem jelenik meg, ezért tette fel a kérdéseit, és ezért nyilatkozott úgy, hogy „két
gazdássá” vált a polgármesteri hivatal. A választ megkapta a kérdéseire, amiből azt a következtetés
vonta le, hogyjól látja a helyzetet.

Kálmán Tibor polgármester: Polgár Zoltán alpolgármesternek a polgármester a főnöke, mint
ahogy Gál András osztályvezetőnek is, azonban az osztályvezetőnek is megvannak a vezetői
jogosítványai, ami alapján a kollegáinak feladatot oszt. Ez bármelyik másik osztályvezetőre is
igaz. Nincs miért magyarázkodni. Eleve úgy építik fel a rendszert, hogy az ne egy egyszemélyes
színház, hanem csapatmunka legyen. Ajövőben is ebbe az irányba mennek majd.

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri Hivatal 201 9. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Napirend tárya: Beszámoló a 2019. évi önkormányzati adóigazgatási munkáról

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.

Földesi Mihály képviselő: Hallották, hogy 2020. évre a központ elvonja a gépjárműadót. Kérdése:
az önkormányzat hogy hidalja át ezt az elvonást?

(Rácz Attila képviseló’ kiment az ülésterembó’i. A testület létszáma. 9fá).

Kálmán Tibor polgármester: A beszámoló a 201 9. évi munkáról szól. A 2020. évvel kapcsolatban
az elmúlt 3 hónapban szinte 3 naponta egyeztették a költségvetést. A gépjármű adó Békésen 50
milli forint bevételt jelentett, de ezzel nem számolhatnak. Igyekeznek minden fronton, az
intézmények tekintetében is visszább lépni a kiadások tekintetében. A jelenlegi költségvetés
alkalmas arra, hogy túléljék ezt az időszakot, de alaposan, tételesen megnézik, hogy mire költenek.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a
határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáijelenlévó’ képviseló’k száma. 9fó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi helyi adózás tapasztalatairól
szóló beszámolót — hivatkozva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
szóló 1991 . évi XX. törvény 138. (3) bekezdés g) pontjára — a határozat melléklete szerint
elfogadja.
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző
Határidő: intézkedésre azonnal

Napirend tárya: Beszámoló a 2019. évi mezőőri tevékenységről

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. Nánási Zsolt osztályvezető vezetésével egy jó
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csapat állt össze, akik nagyon jó munkát végeznek. A zártkertekben folyamatosan jelen vannak,
ellenőrzik a területeket.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 9fó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2020. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi mezőőri
tevékenységről szóló beszámolót.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatásról

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
valamint a Humán és Szociális Bizottság és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

Mucsi András képviselő: Megköszönte a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, illetve a BKSZ Kft
nek, hogy koordinálták a közfoglalkoztatást. Problémaként jelenik meg, hogy egyre kevesebb
ember be a közfoglalkoztatásba, mert a gazdaság még a járvány előtt úgy felélénkült,
hogy majdnem mindenki normál foglalkoztatásban el tudott helyezkedni. Választókerületi
képviselőként is megköszönte, hogy a közfoglalkoztatottak nagyon sokféle munkát elvégeztek. A
gond, hogy nyáron akadozik a munka, mert a közfoglalkoztatásban dolgozók mezőgazdasági
munkát vállalnak, mert ott többet keresnek.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte a hivatal dolgozóinak és a BKSZ Kft-nek a
közfoglalkoztatással kapcsolatos munkájukat.

Földesi Mihály képviselő: Valóban nem kis feladat a közfoglalkoztatásban dolgozókat
visszaterelni a munka világába, mint ahogy az sem, hogy értéket teremtsenek. Felhívta a figyelmet
a hatékonyságra. Majdnem 1 00 %-ig állami finanszírozású a közfoglalkoztatás. Megérti azt is,
hogy nyáron nehezen megy a közfoglalkoztatás, mert a magasabb bérek miatt mezőgazdaságba
mennek az emberek. Lebontotta a felsorolt és teljesített munkákat, és a hatékonyság területén
hiányosságokat vélt felfedezni. A közfoglalkoztatottak jobban is teljesíthetnének, mert így a
munka világába való visszaépítésük kérdéses. Ha ellébecolják a napot, akkor milyen segédmunkás
vagy egyéb lesz belőlük normál foglalkoztatásban? Sokkal szervezettebben kell ezt a munkát
végezni, mert az ilyen típusú foglalkoztatottak nem biztos, hogy a munka hőseivé válnának, de
azért vannak, akik becsületesen szeretnének dolgozni, és őket külön finanszírozásban kellene
részesíteni. Látható, hogy a BKSZ Kft. túlterhelt, nagyon sok feladatot rájuk hárít az
önkormányzat. A munkát megköszönte, azonban kérte, hogy a hatékonyságra figyeljenek oda.
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. Mucsi András képviselő: Javasolta a képviselőknek. hogy csináljanak álruhás városjárást, és
vállalja fel mindenki, hogy egy nap egy brigádot elkísér, és ha úgy látják, hogy egy-két ember
dolgozik, a többi 8 meg nézi, akkor azt a 8 embert, aki nem dolgozik, biztassák a munkára. Abba
az irányba tettek lépéseket az elmúlt években és ajövőben is így tervezik, hogy akik a munkájukkal
bizonyítanak, szerződést kötnek és rendes foglalkoztatás keretében dolgozhatnak. Vannak olyan
emberek, akik megáliják a helyüket. Néhány napirendi ponttal korábban elmondta, hogy a BKSZ
Kft-nél el kell gondolkodni a bevételnövelésen, hogy meg tudjanak rendesen fizetni embereket.
Ez lenne az igazi példamutatás, mert láthatnák, hogy vannak, akik közfoglalkoztatottként kezdtek,
de mivel jól dolgoztak, rendes foglalkoztatásba kerültek át. Magyarországon a
közmunkaprogramban - különböző statisztikai adatok alapján - 60-80-100 ezer főre tehető azok
száma, akik nem vezethetők vissza a rendes piaci alapú munka világába. Nem tudja, hogy a
kormány ajövőben, hogyan kívánja kezelni ezt a probléma, de ez óriási tehertétel az egész ország
számára. A közfoglalkoztatottak legutóbb a Jámbor utcai hidat rakták rendbe és nagyon szép
munkát végeztek. Lehet, hogy gyorsabban is meg tudták volna csinálni, de így is hálás azért, hogy
a híd rendbe tétele elkészült.

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

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
69/2020. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 201 9. évi közfoglalkoztatással
kapcsolatos beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi
munkaterve

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság,
és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

A Humán és Szociális Bizottság javasolta, hogy a júliusi ülésen a Humán és Szociális Bizottság
tárgyalja meg a lakásotthonos gyerekekkel kapcsolatos problémákat, illetve a Humán és Szociális
Bizottság valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja meg a DAREH és BKSZ
Kft táj ékoztatóját a hulladékgazdálkodásról.

Rácz Attila képviselő: Kérdése Tárnok Lászlóné jegyzőhöz: kihez forduljanak annak érdekében,
hogy írásban megkapják, kik dolgoznak a hivatalban? Ezt a második félévi munkaterv kapcsán ne
kérje, hogy zárt ülésen tárgyalják meg, hanem közérdekű adatigényléssel kérje ezt?
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Tárnok Lászlónéjegyző: Igen, javasolta a képviselőnek, hogy éljen közérdekű adatig ényléssel.

Mucsi András képviselő: Javasolta, hogy júliusban tárgyalja még meg a képviselő-testület és a
vonatkozó bizottság a megyei katasztrófavédelemmel kapcsolatos tájékoztatót.

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító jaas1at nem
volt, így szavazásra bocsátotta az elhangzott módosításokkal együtt a határozati javas1ttot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a sava:ásná/jelen1évó’ képviseló’k száma: lOfő.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2020. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. II. félévi munkatervét a
határozat módosított melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: A BKSZ Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, azzal, hogy a felügyelő bizottság tagjának Polgár
Zoltán alpolgármestert j avasolj a megválasztani.

Földesi Mihály képviselő: Az ilyenek miatt kell tisztázni a dolgokat. Aki a felügyelő bizottságba
bekerül, az magát a 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft-t ellenőrzi. Ha Polgár Zoltán
alpolgármester kerül a felügyelő bizottságba, aki a BKSZ Kft. operatív munkáját végzi, akkor
hogy lehet felügyelő bizottsági tag?
Polgár Zoltán igazgatóhelyettes, fővállalkozó, társadalmi megbízatású alpolgármester és presbiter
is lehet? H amindent az alpolgármester vállára tesznek, hogy fogja ezt bírni? Atgondolták ezeket
becsületesen? Egyrészt alá- fZ5lérendeltségi viszony van, így nem tartja jó ötletnek, hogy a BKSZ
Kft. felügyelő bizottságának tagja Polgár Zoltán alpolgármester legyen. Kérdése Szabóné Szabó
Erzsébet ügyvezetőhöz: milyen időközönként és kinek szokott operatív problémát jelezni?

Szabóné Szabó Erzsébet ügyvezető: A felügyelő bizottság negyedévente felülvizsgálja a BKSZ
Kft. ügyeit. Amennyiben probléma van, Kálmán Tibor polgármester az első, mint a tulajdonos
képviselője, akinek jelez, vagy ha valami miatt nem tudja elérni, akkor Polgár Zoltán
alpolgármestert keresi. Az, hogy kinek jeleznek, mindig attól függ, hogy kit tudnak elérni. Olyan
is előfordul, hogy olyan jellegű probléma van, amivel rögtön a Műszaki Osztályt keresik meg
közvetlenül. Ennek kialakult gyakorlata van.

Kálmán Tibor polgármester: A BKSZ Kft-vel napi szinten kapcsolatban állnak, és folyamatosan
egyeztetnek a feladatok tekintetében. Polgár Zoltán alpolgármestert kérte fel arra, hogy fűzze
szorosabbra a kapcsolatot a BKSZ Kft-vel, hogy belelásson az ügyeikbe. Nem könnyű feladat, de
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ezt az alpolgármester vállalta. Leginkább Polgár Zoltán alpolgármester ismeri a kit ügyeit, ezért
célszerű, hogy a felügyelő bizottságnak is tagja legyen. A BKSZ Kft. Felügyelő Bizottságának
elnöke jelenleg Vámos Zoltán alpolgármester. Az egyik legfontosabb önkormányzati eégnél a két
alpolgármester lenne felügyelő bizottsági tag.

Csibor Géza képviselő: A felügyelő bizottság felügyeli a kft működését. Polgár Zoltán
képviselőként és alpolgármesterként is felelős a város fejlődéséért. Kell, hogy legyeii ellenzék,
mert egyrészt előhozza azokat a hibákat, amelyek lehetnek, másrészt felkészültté teszi a másik
oldal képviselőit. Nem érti, hogy miért kell vaktában lövöldözni olyan helyen, ahol nincs
probléma? Egymás után háromszor merült fel Polgár Zoltán alpolgármester neve Föhiesi Mihály
képviselő hozzászólásában, akkor nem érti, hogy miért nem rendezik le valamilyen mec csen, miért
fecsérlik ezzel a testületi ülés idejét?

Fi1desi Mihály képviselő: Nem hiszi, hogy meccselésről van szó, és nem hiszi, hogy személyes
ellentét van közötte és Polgár Zoltán alpolgármester között. A mai nap úgy alakult, hogy három
területen is kifogásolt dolgokat, amiben az alpolgármester érintett.
A felügyelő bizottság lényege, hogy független emberek kerüljenek oda, akik belátást szerezhetnek
a cég ügyeibe és a törvényességet betartatják.
Kiderült, hogy Vámos Zoltán a kulturális területet felügyeli, így ő BKSZ Kft. kapcsán fggetlen,
Polgár Zoltán az operatív munkában vesz részt, és ha operatív feladatokat is ellát, meg a cég
felügyeletét is ellátja, az nem helyes, ez összeférhetetlen szerinte.
Polgár Zoltán alpolgármester munkáját elismeri, de elvállalta az alpolgármesteri feladatot, így ő
felügyeletet lát el, beleszólhat dolgokba, mint alpolgármester. Sport igazgatóhelyettesként 40 órát
kell dolgoznia a kulturális központban. Ez így nem működhet. Megérti, hogy ki kell állni
egymásért, de közpénzekről van szó. A többségnek kellene a gesztust megtenni, hogy ne legyen
szóbeszéd, így is elég sok pletyka van a városban, de ezt most még tetézik is. Továbbra sem
gondolja, hogy a BKSZ Kft. felügyelő bizottságba a napi operatív munkával megbízott
alpolgármestert kellene delegálni.

Kálmán Tibor polgármester: Földesi Mihály képviselő valamit félreértett. A napi operatív
munkát a BKSZ Kft-nél az ügyvezető és az ott dolgozók látják cl. Polgár Zoltán alpolgármester, a
polgármester megbízásából, mint tulajdonos vesz részt a munkában, és követi a kft. mindennapi
életét. Nem végez napi operatív munkát, nem ad utasítást a BKSZ Kft. dolgozóinak. A
szóbeszéddel kapcsolatban elmondta, hogy mindig lesz szóbeszéd és az ellenzék kontrolljára
szükség van. Sok esetben érezte az elmúlt időszakban, hogy mindegy mit csinálnak, mindig talál
az ellenzék kifogást. Továbbra is javasolja, hogy a BKSZ Kft. Felügyelő Bizottságának tagja
Polgár Zoltán alpolgármester legyen, mivel ő látja át leginkább a BKSZ kft. munkáját.

Csibor Géza képviselő: A felügyelő bizottság tagjának nem kell mggetlennek lennie, mert ha
független, akkor a tulajdonost felelősségre vonhatja, hogy mikor milyen döntést hozott. A kft.
felügyelő bizottságában a tulajdonost (az önkormányzatot) kell képviselni a kft-vel szemben. Ha
ezt Polgár Zoltán, mint alpolgármester, mint képviselő nem tudja ellátni, akkor az probléma.
Véleménye szerint nincs összeférhetetlenség, ezt a feladatot az alpolgármester el tudja látni. Az,
hogy a kft. napi munkájába belelát az alpolgármester, még jó is, ráadásul a polgármestert
képviselve teszi ezt. Az alpolgármester nem a kft. tagja, nincs részesedése a kft-ből, stb. Az, hogy
egyeztet a kft-vel, hogy milyen feladatokat kell végrehajtani az önkormányzat tekintetében,
egyértelműen tulajdonosi fellépés. A szóbeszéddel kapcsolatban elmondta, hogy az vagy van,
vagy nincs, vagy gerjesztik vagy nem.
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Mucsi András képviselő: Minden képviselőnek feladata. kötelessége az önkurmányzati
intézmények és cégek ellenőrzése, nemcsak a felügyelő bizottsági tagoknak.
Kérte Tárnok Lászlóné jegyzőt, hogy a következő ülésre készítsen írásos anyagot arról, hogy hány
képviselő kért ki bármilyen dokumentumot, vagy látogatott cl bármelyik szervezeti egységhez a
polgármesteri hivatalon belül, bármilyen anyagot kikérni. Ha ez a szám nulla, akkor azt írja le.
Szeretné látni, ha már ellenőrzésről beszélnek, hogy hány képviselő vagy bizottsági tag járt bent a
polgármesteri hivatalban bármilyen dokumentumot megnézni, kikérni. Kíváncsi arra, hányszor
gyakorolták a képviselők az ellenőrzési jogukat. Elismeri, hogy mindenhol vannak hibák. Azért
mennek munkalátogatásokra az intézményekhez, hogy minél több intézmény működésére
rálássanak a képviselők. Ezértjók a különböző beszámolók is. Az egyik képviselő egy ügy kapcsán
megkereste az önkormányzattal szerződésben lévő céget, tárgyalt az érintettel, kikért egy anyagot,
meg is kapta és 24 órán belül rendeződött az egész kérdés. Igy kell hozzáállni az ügyekhez. A
felügyelő bizottság Funkciója, hogy a tulajdonos képviseletében ellenőrzést végezzen a
tulajdonában lévő cégben.

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról a kiegészítéssel együtt.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2020. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, Verseny utca 4.,
cégjegyzékszám: 04-09-011822) döntéshozó szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:26. (4) bekezdése alapján a 2020. évjúlius hó 1. napjától 2025.
június hó 30. napjáig terjedő időszakra társaság felügyelőbizottsági tagjának választja
Polgár Zoltán, 5630 Békés, Lapos u. 3. szám alatti lakost.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására, különös tekintettel a
társaság létesítő okiratának módosítása kapcsán.
Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: A BKSZ KfL, a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. és a BÉKÉS-FERMENT Kit
ügyvezetőjének megválasztása — 1.

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent Nánási László leendő
ügyvezetőt. Az önkormányzat Váczi Julianna ügyvezetővel közös megegyezéssel szerződést
bontott. Az elmúlt két hónapban az ügyvezetői feladatokat Szabóné Szabó Erzsébet látta el. A kft.
élére helyi, békési megbízható fiatalembert neveznének ki, aki a jövőben új lendületet tud adni a
kft-nek. Ez a személy olyan helyi lokálpatrióta, aki a mindennapokban is Békésen van, így hamar
és jól beletanul majd a feladatba.
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Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatokat. Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, arrielyekről a
testület külön-külön szavaz. Kérte Nánási Lászlót, hogy néhány mondatban mutatkozzon be.

Nánási László: Köszöntötte a megjelenteket. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen
végezte, majd Budapesten, a közszolgálati egyetemen elvégezte az európai és nemzetközi
igazgatás mesterképzés szakot. Jelenleg a SZTE jogász szakos hallgatója, szeptemberben kezdi
meg a 4. évfolyamot. A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatalánál közel 5 évet
dolgozott. Bízik a képviselő-testület bizalmában. Szeretne egy új, fiatalos lendületet adni a kft
nek. Véleménye szerint egy nagyon jó kolletkíva dolgozik a kft-nél. Váczi Julianna ügyvezető
asszonyjól vezette a kft. mindermapi dolgait. amit az elmúlt két hónapban Szabóné Szabó Erzsébet
vitt tovább.

Földesi Mihály képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén megkérdezte, hogy
hol volt a pályázat kiírva, mikor és hány fő jelentkezett. A bizottság tagjai nem voltak felkészülve,
és nem tudtak a kérdésére pontos választ adni. Némi tanácskozás után kiderült, hogy az
önkormányzat megteheti, hogy nem hirdeti meg az állást, hanem pályáztatás nélkül kinevezi az
ügyvezetőt. Ezt a demokrácia megcsúfolásának tartja. Véleménye szerint egy önkormányzati
tulajdonú társaságról van szó, ezért az ügyvezető igazgatói munkakörre a pályázatot ki kellett
volna írni. Lehet, hogy mélyebb merítésből választhattak volna. Még ebben az esetben is lett volna
lehetőség arra, hogy Nánási Lászlót válasszák meg ügyvezetőnek. Elnézést kér a bizottsági ülésen
felvetettekért, mert valóban igaz, hogy nem kötelező meghirdetni az állást. A nem kötelező azt
jelenti, hogy az önkormányzat meghirdethette volna az állást, ezért nem mondott a bizottság ülésén
akkora blődséget. Nánási Lászlóval kapcsolatban nincs kifogása, nem a személye ellen mondta cl
a hozzászólását a pénzügyi bizottság ülésén sem. Néha a kormányhivatalban találkozott gépjármű
ügyintézés kapcsán Nánási Lászlóval. Annak kifejezetten örül, hogy végre egy békési személy
kapja az állást. Nem Nánási László személy miatt nem támogatja a napirendi pontot, hanem azért,
mert továbbra is úgy gondolja, az lett volna demokratikus, ha az állás meghirdetésre kerül.

Mucsi András képviselő: Megköszönte Földesi Mihály képviselő korrektségét. Tájékoztatta a
képviselőket, hogy az önkormányzatjelenleg is két békési mérlegképes könyvelői, vagy felsőfokú
pénzügyi végzettséggel rendelkező munkatársat keres. Bízik benne, hogy a tévén keresztül is
sokan hallják ezt. Minden állásnál békési szakembert várnak, és folyamatosan keresik a megfelelő
végzettséggel rendelkező személyt. Minden munkakörben elő van írva, hogy milyen végzettségű
személyt lehet alkalmazni.
Nem egy békési személlyel beszéltek a BKSZ Kft. ügyvezetői pozíciója kapcsán sem, mire valaki
elvállalta egy ekkora cég vezetését. Láthatatlan, de nagyon fontos háttér ember volt Szabóné Szabó
Erzsébet, akinek megköszönte az elmúlt két hónapban végzett munkáját. O volt az, aki Váczi
Julianna ügyvezető mellett is foglalkozott a cég gazdasági ügyeivel. Az, hogy a cég stabilan tudott
működni, Szabóné Szabó Erzsébetnek is köszönhető. Bízik abban, hogy az új ügyvezető is eleget
tud tenni a feladatainak, hiszen jó ismeretekkel rendelkezik. Gratulált Nánási Lászlónak és sok
erőt kívánt a munkához.

Csibor Géza képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén nem volt semmiféle
tanácskozás, amikor Földesi Mihály képviselő feltette a kérdését. Egyértelműen elmondták, hogy
nem törvénytelen az, hogy pályáztatás nélkül nevezzenek ki valakit ügyvezetőnek. A bizottság
ülésén is elmondta Földesi Mihály képviselő, hogy megingott a demokráciába vetett bizalma, de
nem mindenhol kell demokráciának lennie, hiszen elsősorban a törvényeknek kell megfelelniük.
Az ügyvezetői kinevezésnél is eleget tettek a törvényi előírásoknak. A demokrácia abban nyilvánul
meg, hogy megválasztják azt, hogy ki legyen a vezető.
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Rácz Attila képviselő: Örül annak, hogy egy nagyon fontos önkormányzati cg élére is
megérkezik a generációváltás. Nánási László széles látóköre és az eddigi tanulmányai i beépülnek
a cég vezetésébe. Azt is mondhatná, hogy Nánási László talán még túlképzett is az ügyvezetői
állásra. Mind a jogi végzettség, amelyet hamarosan megszerez, mind pedig az előzetes
tanulmányai egy igazán széles látókörű személyt feltételeznek, ami mindenképpen pluszt hozhat
a cég, még a BKSZ PLUSZ Kft. életébe is. Támogatják Nánási László megválasztását, és az előtte
álló feladatokhoz sok erőt, jó egészséget kívánt.

Kálmán Tibor polgármester: Véleménye szerint megfelelő embert találtak, sok beszélgetésen
vannak túl. Nánási Lászlónak volt lehetősége az elmúlt időszakban belelátni a BKSZ Kit
mindennapi életébe. Elmondható róla, hogy két lábbal a földön jár, ami nagyon hasznos, emellett
még a vállalkozói munkába is belelát, hiszen a családi hagyományok ezt előrevetítik.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
határozati javaslat I. pontját.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásná/jelenlévó’ képviselők száma: lOfó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2020. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (s:ékhely: 5630 Békés, Verseny utca 4.;
cégjegyzékszám: 04-09-011822) döntéshozó szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:1 12. (1) bekezdése alapján, 2020. év július hó 1. napjától 2023.
június hó 30. napjáig terjedő időszakra a társaság ügyvezetőjévé választja Nánási Lászlót
(aki született. Békéscsaba, 1991. október 3.) 5630 Békés, Kubikos utca 9. szám alatti
lakost, aki a feladatait a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó
rendelkezései szerint, 3 hónapos próbaidő kikötése mellett, 3 éves határozott időtartamú
munkaviszonyban látja el. Az ügyvezető havi munkabérét bruttó 500.000, -Ft-ban állapítja
meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására, különös tekintettel a
társaság létesítő okiratának módosítása kapcsán.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a II-es határozati javaslat elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2020. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BÉKÉS-FERMENT
Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely:
5630 Békés, Verseny u. 4., Cg.04-09-008046) döntéshozó szerve, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. -a alapján, 2020. év július hó 1.
napjától 2023. június hó 30. napjáig terjedő, 3 éves határozott időtartamra a társaság
ügyvezetőjévé választja Nánási Lászlót (aki s:ületett: Békéscsaba, 1991. októbe, 3.) 5630
Békés, Kubikos utca 9. szám alatti lakost. Az ügyvezető a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:280. -a alapján a feladatait megbízási szerződés keretein belül,
ingyenesen látja el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására, különös tekintettel a
társaság létesítő okiratának módosítása kapcsán.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a Ill-as határozati javaslat elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2020. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, Veiseny u. 4., Cg. 04-09-
001834) döntéshozó szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112.
-a alapján, 2020. év július hó 1. napjától 2023. június hó 30. napjáig terjedő, 3 éves
határozott időtartamra a társaság ügyvezetőjévé választja Nánási Lászlót (aki született:
Békéscsaba, 1991. október 3.) 5630 Békés, Kubikos utca 9. szám alatti lakost. Az
ügyvezető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:280. -a alapján a
feladatait megbizási szerződés keretein belül, ingyenesen látja cl.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására, különös tekintettel a
társaság létesítő okiratának módosítása kapcsán.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Gratulált Nánási Lászlónak a kinevezéséhez, és jó munkát kívánt
neki.
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Napirend tárya: Pá1yázit az önkormányzati feladatellátást szolgáló Fejlesztések
támogatására

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

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 szava:ásnáljelenlévó’ képviselők száma. lOfó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2020. (VL 25.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 20 1 9. évi LXXI. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Karacs Teréz utcai út- és
járdaburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó 46.999.840,- Ft, az igényelt
támogatás mértéke 85 %‚ bruttó 39.949.864,- Ft, a saját erő mértéke 1 5 %. bruttó
7.049.976.- Ft. A saját erőt az Önkormányzat a 11600006-00000000-06755794
„kötvényforrás számla” terhére biztosítja.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés
Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően
eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó
feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló
23/201 9. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendel el a rendelet tervezet elfogadásáról.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK
13/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló
23/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkorrnányzatairól
szóló 201 1. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk ( 1 ) bekezdésének a) pontj ában meghatározott feladatkörében elj árva a
következőket rendeli el:

1. Hatályát veszti a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 23/2019. (X. 30.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2/A. -a.

2. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

B éké 5, 2020.június 25.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. június 29. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tárya: Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2020. (VL 25.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontjai szerinti, a
„Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatása” tárgykörben pályázatot nyújt be. A
pályázni kívánt összeg maximum 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás. Önerő
biztosítása nem szükséges.

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató

Napirend tárya: Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Táry: Földesi Mihály képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadj a-e?

Földesi Mihály képviselő: Az 1 . pontban az szerepel, hogy „nem történt meg.” Kiment megnézni
a területet, és úgy látta, hogy amit kért, az megtörtént. A másik két területen is tettek lépéseket a
megoldás érdekében, így az interpellációjára adott választ elfogadta.

Tár2y: Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott válasz

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

Molnár Gábor képviselő: Megköszönte az elvégzett feladatokat. A válasz 3. pontjában, a
Szigetvári utca kapcsán tett interpellációjára adott választ nem fogadja el. A válasz egy jogszabály
ismertetése, amely szerint a kotút le kell takarítani a kocsi kerekéről. A kérése azonban nem erre
vonatkozott. Azt szeretné, ha a szóban forgó területet feltöltenék. Szeretné tudni, hogy lehet
feltölteni azt az útszakaszt, ahol az autók megfordulnak a Szigetvári úton. A többi kérdésre adott
választ elfogadta.

Kálmán Tibor képviselő: Kérte a képviselő-testületet szavazzon arról, hogy Molnár Gábor
interpellációjára a 3. pontban adott választ elfogadja-e.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. lOfó’.
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2020. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Gábor képviselő
interpellációjának 3. pontjában foglaltakra — amely szerint ismét kérte, hogy az
önkormányzat a Szigetvári u. 47-49. szám alatt vizsgálja meg az Út feltöltésének
lehetőségét — adott választ elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Táry: Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?

Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Tár2v: Csibor Géza képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Csibor Géza képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?

Csibor Géza képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Táry: Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Rácz Attila képviselőhöz: az interpellációjára adott választ
elfogadj a-e?

Rácz Attila képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadja. A válaszok között szerepel,
hogy: „A kivitelező 2020. március 31-ig vállalta a járdaépítések komplett befejezését a
helyreállítási munkákkal együtt.” Sok esetben még mindig nem történt meg a környezet
helyreállítása. A lakosok jelezték, hogy törmeléket nem hordták el, például. Kérte, hogy ebben az
ügyben történjen intézkedés, hogy az építés utáni állapotok is a befejezést tükrözzék.

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

Pol2ár Zoltán alpolgármester: A testületi ülésen a személye előtérbe került, felmerült, hogy merre
jár, mit csinál. Ugy tűnik, hogy Földesi Mihály képviselőnek ez a legfontosabb dolga. Elmondta
azt is a képviselő, hogy nem a személye ellen beszél, mégis 600 oldalas anyagból 4 dolog nem
tetszett a képviselőnek, ezek is azok az anyagok voltak, amelyekben Polgár Zoltán alpolgármester
neve felmerült. Nem veszi személyeskedésnek. A sportcsarnok, a kulturális központ beszámolóját,
nem fogadta cl Földesi Mihály képviselő, mert ő ott dolgozik. Egy Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ 201 9. évi beszámolóját, ami óriási munkákat tartalmaz, csak azért nem fogadni cl, mert
Polgár Zoltán neve benne szerepel, érthetetlen.

67



A BKSZ Kft. FEB tagjának választásnál ismét felmerült a neve, ezért a képviselő azt sem fogadta
el. Nincs ezzel gond, hisz úgy sem segíti a munkát, amit régóta láthatnak.

Arra a kérdésre, hogy hány munkatárs dolgozik a hivatalban és ki, milyen feladatot lát cl, melyik
szervezeti egységhez tartozik, egyértelmű választ kaptak. Minden dolgozó a polgármesteri hivatal
alkalmazottja, két munkáltató van: az egyik a jegyző, a másik pedig a polgármester.

Földesi Mihály képviselő többször hangoztatta, hogy „nem vagyok jogász”, mégis 8,5 hónapja
hallgatják azt a sok blődséget, amit, mint valami jogi szakértő ad elő a képviselő. A
hozzászólásaihoz mindig hozzáteszi azt is, hogy „de majd utána nézek”. Bizottsági ülésen is
többszörjavasolta, hogy először nézzenek utána a dolgoknak, majd azután mondjanak bármit.

Megérti, hogy szerepelni kell a videónak, meg mindenkinek, de ez nem viszi előre a várost, és
nem nyújt segítséget.

Földesi Mihály képviselő azt is pontosan tudja, hogy hányszor van itt bent a hivatalban. Azt nem
tudja, hogy honnan tudja, mert amikor ő bent van, Földesi Mihály még egyszer sem járt a
hivatalban. Az elmúlt 3 hónapban egyetlen egyszer sem járt a képviselő a hivatalban, kivéve a
bizottsági és testületi üléseket. Először nézzék meg, hogy ki az, aki szeretne a városért, az
emberekért temi. Nem meecsezni fognak, hanem kérte Földesi Mihály képviselőt, hogyjöjjön be
a hivatalba, szívesen látja és beszéljék át, hogy mi a problémája. Nem kellene videókban és egyéb
helyszíneken, felületeken úgy beállítani, mintha Polgár Zoltán lenne a mumus.

Mindenki szakemberekkel dolgozik. Földesi Mihálytól és másoktól is tudja, hogy a képviselőnek
is van egy szakember gárdája, akikkel átnézeti az anyagokat is. Azt is elmondják, hogy ezek az
emberek annyira képzettek, hogy a csapadékvíz elvezetéstől, a kolbásztöltésen át az
űrtechnológiáig mindenhez értenek. Fel vannak ajánlva az állások, az embereiből beküldhet a
hivatalba. Orülnek az olyan szakembereknek, akik mindenhez értenek.

Nem jó az az Út, amin a képviselő megy. A frakció társai nevében is mondhatja, hogy két út van:
az egyik, amit Földesi Mihály képviselő képvisel: az utána nézés nélküli, okoskodással párosult,
nulla munkával való folyamatos „Nem”-mel való szavazás. Lehet, hogy a képviselő megfogadta
a tanácsát és legalább már a tartózkodó szavazatokat nem használja, bár most már mindenhol
nemmel szavaz, ahol Polgár Zoltán neve megjelenik.
Van egy másik út, amit a frakciójuk képvisel: az alaptalan támadások elviselése mellett még
dolgoznak is, segítik az embereket, segítik a várost, hisz ezért lettek képviselők. Ajövőben is ezen
az úton kívánnak továbbmenni. El lehet dönteni, hogy melyiken megy tovább Földesi Mihály
képviselő. Velük szemben éppen Földesi Mihály képviselő az, aki magyarázkodik. Ha bármilyen
valós gondja lenne a képviselőnek, már rég megkereste volna és fél óra alatt rendezték volna a
problémát. A frakciójuk óriási gázzal megy, nyomják padlóig a gázt, és van. aki húzza be a féket
- többek között Földesi Mihály képviselő -‚ ami nem gond, mert elkopik a féktárcsa, ők pedig
mennek tovább, a féktárcsát meg majd kicserélik.

Mucsi András képviselő: Nem magyarázkodik, 18 éve külső bizottsági tagként kezdte, és
folyamatosan dolgozott. Amikor hozzászól, akkor a saját ismeretei alapján elmondja, hogy lát egy-
egy dolgot, és eddig nem cáfolta még meg senki. Nincs miért magyarázkodnia és nem kell védenie
senkit. Ha valamire nem tudja a választ, abban a kérdésben megkeresi a szakembereket, és
segítséget kér.
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A Nyíri utca, a Vadászháztól egészen a Kastélyzugig terjedő szakasza, ami a Kispince utcába is
átnyúlik, kritikus állapotban van. Ebben az ügyben lakossági megkereséseket kapctt. Orülne
annak, ha lenne valami járdafelújítási program, amibe ennek az útszakasznak a javítása bele
kerülne. Elsősorban idősebbek laknak ezen a területen, akik jelezték a problémát. Kérte, hogy ha
egy mód van rá, javítsák ki a kritikus szakaszokat.

A Fábián utcán van egy szakasz, ahol komoly problémát okoz a közlekedésben a monolit járdalap
eltörése. A Kispince utca és a Kert utca közötti néhány méteres szakaszt kérte kijavítarii.

Lejár a lámpák kihelyezésének a határideje, Ugyanis novemberben azt a választ kapta, hogyjúnius
végéig a probléma megoldásra kerül. Semmilyen mozgást nem látott még ezen a területen, nem
látta, hogy az áramszolgáltató bármit is tett volna. Az Uj utcára és a Jámbor utcára kért egy-egy
lámpatestet kihelyezni. Kérte, kérdezzék meg a szolgáltatót, hogy ha a feladatot kiadta
alvállalkozónak, akkor mikor várható a lámpatestek kihelyezése. Az áramszolgáltató szerződésben
vállalta, hogyjúnius 30-ig kihelyezi a lámpatesteket.

Csibor Géza képviselő: A nagy esőzés gondot jelentett néhány területen, így a Mónus Illés utcán
és a Kossuth utcán is. A Kossuth utcának a Verseny utcán keresztül van a lefolyója, ami már
nagyon régen épült, és belepte a csöveket a fák gyökérzete. Valamilyen pályázatból meg kellene
újítani a csöveket, vagy gyökérteleníteni kellene, hogy gyorsabban lefolyjon a víz. A Mónus Illés
utcán ugyanez a helyzet: van egy fedett lefolyó, amit javítani kellene, mivel a házból nem tudnak
kimenni a lakók, mert térdig ér a víz. Problémátjelent még ajárda több helyen. Ha van lehetőség,
kéri javítani azt is. Többen megkeresték azzal a problémával, hogy miért nem folyik le a víz.
Valamilyen formában tisztázni kellene, hogy kinek a felelőssége és feladata az árkok és átereszek
karbantartása, tisztítása. Akár a médián keresztül is tájékoztatni kellene a lakosokat erről.

Rácz Attila képviselő: Lakossági megkeresések érkeztek hozzá is. Nagyon sok csapadék volt az
elmúlt időszakban, még az országos híradóba is bekerült Békés, épp a Csibor Géza képviselő által
említett Kossuth utcai szakasz miatt.

A Pusztaszeri utca folyamatosan visszatérő probléma, hiszen amikor esik az eső, megtelnek a
csatornák, az árkok. Több olyan lakásbanjárt, ahol az utcáról befolyt a víz az előtérig, a ház faláig
és napokig próbálták seprűvel kiseperni a vizet. Felmerül itt is a kérdés, amit Csibor Géza
képviselő említett: kinek a feladata az átereszek tisztántartása? Az árok mélysége megfelelő a
Pusztaszeri utcában, de van olyan szakasz, ház, amelyik előtt teljesen meg van telve az árok, ami
azt mutatja, hogy az áteresszel probléma van. Evekkel korábban a közmunkások több területen,
több utcaszakaszon végigmentek az árkok karbantartásával, az átereszek tisztántartásával. Akkor
azt gondolta, hogy erre azért került sor, mert ez önkormányzati feladat, így most is ebben a hitben
van.

A Kispince utca egy része a választókörzetéhez tartozik. Az ottani lakosok jelezték - fotókat is
készített -‚ hogy ajárdasor téglalapokból áll, és az évek során eldeformálódtak és megsüllyedtek.
Ha nem tudnak oda járdaprogramból betonozott járdát építeni, akkor kérte, hogy a 67-71 szám
körül legalább a közmunkások rakják újra a járdát és egyenesítsék ki. Ez azért is nagyon fontos,
mert tolókocsis személy is lakik azon a területen. Epp azt hozták fel példaként, hogy 3 hónapig a
járvány miatt voltak bezárva, most pedig a rosszjárda miatt nem tudja a hölgy az édesanyját áttolni
a szomszédban lévő barátnőjéhez.

A Bocskai utca - Szik utcánál, ahogy mennek lefelé a kereszteződésbe, jobb oldalon van egy
villanyoszlop, amin van egy villanyszekrény. Ez a szekrény árnyékolja a kereszteződést. Meg
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kellene keresni az áramszolgáltatót. hogy tegyen lépést a villanyszekrény átépítése, iriegemelése
vagy odébb helyezése érdekében. Balesetveszélyes igy a kereszteződés.

A Bocskai u. 69. szám alól azért érkezett bejelentés hozzá, mert a 67. szám alatti ingatlan
tulajdonviszonya nem tisztázott, talán a nemzeti eszközkezelőhöz tartozik. Két é’rvel ezelőtt
megtámasztották a saját portája (69. szám) hátsó falát, és azóta viseli ennek minden előnyét és
hátrányát. A bejárást, a fűnyirást gátolják ezzel. A 69. szám alatti lakos mindent megtett, hogy a
problémát megoldja, de nem járt sikerrel. Kérte, hogy segítsen az önkormányzat et az ügyet
rendezni, hiszen joga van a saját portáját használni úgy, hogy ne kerülgesse a gerendákat,
f’tnyírásnál ne kelljen körbe tolni a fűnyírót, stb.

Zsanda Gyöngyi és Kubik Norbert kereste még meg, akik egy kisgyermekkel a Diós tanya
dűlőjében laknak. Elmondták, hogy azon a magánúton kívül, ami a Diós tanyához vezet, nincs más
járható Út. Az önkormányzat tulajdonában lévő dűlőutak használhatatlanok. Kérték, hogy az
önikormányzat biztosítsa a bejárást, ha nem lesz eső, akkor kérte, hogy gréderezzék az utat.

Szalai László lakésbérlő, aki az Oncsán, a régi téglagyár területén lakik, megkereste azzal, úgy
tudják, hogy az önkormányzat értékesíteni kívánja az ingatlant. Es ha ez így van, akkor mi lesz
velük a későbbiek során? Ebben az ügyben tájékoztatást kért.

Kálmán Tibor polgármester: A járdákkal kapcsolatban van egy nyertes pályázata az
önkormányzatnak, aminek a keretében néhány utcát rendbe tudnak tenni. Igyekeznek a jövőben
további forrásokat találni. Az államtitkártól biztatást kapott arra, hogy van esélyük járda-,
útfelújítás kapcsán támogatáshoz jutni.

Csapadék vízelvezetés: a Kossuth utcán már tavaly egy vállalkozó elkezdte kitakarítani a
csatornát, de széjjelment a gép, mert úgy tele nőtte gyökérzettel az elvezető részt. Ezt ijra ki kell
takarítani, de ez nem kevés munkát és nem kevés pénzt igényel majd.

Volt egy időszak, amikor az önkormányzatnál 300 közmunkás dolgozott, akkor volt lehetőség
arra, hogy az árkokat rendbe tegyék. Alapvetően a vonatkozó rendeletben is úgy szerepel, hogy
az ingatlan előtti átereszek tisztán- és karbantartása az ingatlantulajdonos feladata.

Molnár Gábor képviselő: A Pusztaszeri utcáról őt is megkeresték az átereszek tisztítása kapcsán,
és akkor azt mondta nekik, hogy mindenkinek maga előtt ki kell takarítania az árkokat.

A Lengyel Lajos utcáról, a Kecskeméti utca felé, ahogy a Vashalmi töltéshez kell menni, és a töltés
előtt le kell fordulni jobbra, van két lakóház, ahová nagyon régóta kérnek legalább egy lámpát,
mivel nagyon sötét van a területen. Kérte, hogy a két házhoz legalább egy lámpát szereljenek fel.

A lakosok jelezték még a Szeszfőzde környékéről is, hogy ahogy mennek ki a kertbe, a
Szeszfőzdétől a kereszteződésig, ami felmegy a hídra, betonozott Út volt, de a betonok
tönkrementek és nagyon rázós az út. Kérte, hogy ezt javítsák ki valahogy.

A Bocskai utca és Bartók Béla utca kereszteződésénél, ha már nem vágják ki a szilvafákat, akkor
legalább egy tükröt helyezzenek ki a villanyoszlopra, mert beláthatatlan a sarok a szilvafától, már
nem egyszer fordul elő, hogy azon a szakaszon, majdnem neki mentek autóval.

Kérdése, hogy a Kazamata és a City étterem közötti rész, ami az étterem háta mögött van placc,
az önkormányzat tulajdonában van? A lakók panaszkodtak, hogy építési törmeléktől kezdve sok
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minden fel van halmozva, és nem akarják elhordani. A másik, hogy nem tudják, hogy- hűtő vagy
légkondicionáló lett beszerelve, de valami nagyon hangos. Kérte, hogy ezeket vizsgáij ák meg, és
orvosolják a problémákat.

Mucsi András képviselő említette, hogy a jegyző asszony nézze meg, ki járt bent a hivatalban
segítséget vagy dokumentumot kérni. O maga a polgármestert. az alpolgármestereket vagy a
Műszaki Osztály vezetőjét is bármikor utolérte telefonon és korrekt választ kapott. Az aljegyzőt is
kereste legutóbb, és meg tudták beszélni az ügyeket. Nem muszáj bejönni a hivatalba személyesen,
telefonon is el lehet intézni dolgokat, mivel a polgármester és alpolgármesterek telefonon is
elérhetők.

Balo2 Zoltán képviselő: Megköszönte a polgármesternek és alpolgármesternek a Pákász utcai
vízelvezető rendszer kialakítását. Az elmúlt időszakban esett intenzív csapadék le is tesztelte a
rendszert, és kiderült, hogy jól működik. Sajnos a vízelvezető rendszerek egy része nem ilyen
esőzésekhez (20 perc alatt 30 mm eső esik) van kialakítva, hiszen ilyen memiyiségű csapadék
befogadására nem alkalmasak. Az országban kevés olyan helyet lehet látni, ahol ilyen intenzitású
csapadékot azonnal elvezetnek a vízelvezető rendszerek.

Dánfokon a szemét elhelyezésével kapcsolatos kérdés folyamatosan napirenden van. A kihelyezett
BOB konténerek környékén kialakításra került egy tároló, ahová kamerát kellene felszerelni úgy,
ahogy a Malomasszonykertnél is történt, hátha rendeződne a probléma.

A testület ülés napján keresték meg az Új futópálya kapcsán, amire némelyek szerint nincs szükség,
mégis úgy tűnik, hogy a fiatalok egyre többen használják. Sokan, amíg futnak, a kerékpárjaikat a
fákhoz támasztják. Ideiglenesen egy kerékpártároló elhelyezését kérik arra a területre. Bár a
futópálya hivatalosan még nincs átadva, így nem is lehetne használni, a fiatalok mégis elkezdték
használni. Vagy kitáblázzák, hogy nem lehet még használni a futópályát, vagy tesznek ki egy
kerékpártárolót, mert a lakók panaszkodtak, hogy a kisfákat kitördelik a biciklivel.

A Korona utcai óvodával kapcsolatos segítséget megköszönte Deákné Domonkos Juliannának a
maga és a szülői munkaközösség nevében is. A szülői munkaközösség kereste meg egy kéréssel,
amit továbbított a képviselő asszonynak, aki segített megoldani a problémát.

A kotrásokkal és a belvíz elvezető rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt időszakban
az intenzív csapadék kapcsán az egyik héten megjelent a közösségi médiában, hogy miért nincs a
Puskaporos feltöltve, kevés a víz, és különböző javaslatok születtek. Az azt követő héten az eső
okán megjelent egy írás, ami szerint meg már túl sok a víz a Puskaporosban. Ha bárkinek kérdése
van a Puskaporossal kapcsolatban, akkor rendelkezésre áh, főleg a horgászati, halászati
hasznosítás tekintetében. Arra a kérdésre, hogy „miért nem lehet benne víz”, elmondta, hogy az
iszaprétegnek, ami ki lett oldalra rakva, ki kellett szikkadnia annyira, hogy kibírja a következő
vízterhelést. Ha a lágy iszapra ráengedtek volna bármennyi vizet, azonnal visszacsúszott volna,
ezért meg kell várni, amíg kiszárad. A terület rendezése is azért áh, mert várják, hogy megfelelő
mélységben száradjon ki az iszap és géppel rá tudjanak menni. Ezután kezdődik meg a parkosítás
és a környezet rendbe tétele. Nem szerették volna, hogy bárki járkáljon a területen, mert
összetaposták volna a kirakott iszapokat. A területen lesz fásítás, parkosítás, illetve halászati
szakértővel megvizsgálják a vizet, hogy egyáltalán alkalmas-e jelenleg a vízi ökoszisztéma a
haltelepítésre. Megnézik azt is, hogy milyen mennyiségű halat lehet telepíteni a vízbe. Az újonnan
kotort vizekre jellemző, hogy először algavirágzás lesz, majd az első hidegfront alkalmával
összeomlik az algaréteg, ami komoly oxigénhiányt okoz. Amíg be nem áll a rendszer ez a folyamat
általában 3-4 alkalommal ismétlődik. Amikor összeomlik a rendszer, akkor a hal egy része
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kidöglik, és nem győzik vegyszerezni, szellőztetni a vizet. Ha bárkinek kérdése van, k eresse meg
és szívesen ad tájékoztatást a felmerült kérdések vonatkozásában.

Kálmán Tibor polgármester: A futópályával kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy az még nincs
kész, van még feladat, amit meg kell oldani. Tudja, hogy vannak, akik használják, és b zik abban,
hogy mindenkinek megvan a józan esze és józan ítélőképessége, hogy mivel lehet rámenni a
futópályára és mivel nem. Reméli, hogy ezeket mindenki be is tartja, de kitáblázzák majd, hogy
Pl. kerékpárral, stb. nem lehet rámenni.

Földesi Mihály képviselő: Amikor Vámos Zoltán alpolgármestert vagy Kálmán Tibor
polgármestert felhívta, visszahívták. Decemberben és januárban is felhívta telefonon Polgár Zoltán
alpolgármestert, aki nem vette fel a telefont, és vissza sem hívta. Ettől kezdve tapasztalta, mennyire
dolgozik azon az alpolgármester, hogy párbeszéd legyen közöttük. Nem amiatt niondta el a
véleményét, mert a két telefonhívásra nem reagált Polgár Zoltán alpolgármester.
Nem kíván mélyebben belemenni a szereplések kérdésébe sem, de meg kell nézni a Békési
Ujságot, stb., hogy ki hányszor szerepel benne. Nem ő van olyan sokszor benne, de ezt a témát a
maga részéről végleg lezárta, mert személyeskedésbe csapna át, és nem ez volt a célja a
felszólalásaival.

Még a novemberi testületi ülésen felvetette, hogy a Táncsics utcánál, a Júlia boltjától a Gagarin
utca felé benőtte a DEMASZ vezetékeket az ág, ami vizes időszakban levezeti az áramot. Azt a
választ kapta akkor, hogy amikor a kosaras autó elindul, megoldják a problémát. Később egy
másik választ kapott, miszerint rajta vannak az ügyön, de a DEMASZ-szal egyeztetni
(áramtalanítás) kell. Július van, és még mindig nem oldották meg a problémát. Továbbra is kéri
ennek a problémának a rendezését, mivel élet- és balesetveszélyes helyzetet okoz.

A következő problémát úgy tudja elmondani, hogy nem nézett utána, de tegnap délután a
postaládájában volt egy térképmásolat (a jegyzőkönyvhöz mellékelve) ‚ ami szerint az 5806-os,
Kispince utcánál, a Holt-Körös partján valamilyen építkezés történik, önkormányzati területen.
Kérte, hogy nézzenek utána annak, hogy mi folyik a szóban forgó területen. Valós, hogy kerítésen
kívül építkezés történik, vagy az önkormányzat építkezik ott? Ez azon a részen van, ahol fel lett
töltve az ártéri rész. Nem nézett utána az ügynek. A Kispince utcáról lehet lemenni ahhoz a
nyúlványhoz, ami az ártéri rész lenne. A térképmásolatot átadta Kálmán Tibor polgármesternek.
Az írásmódot nem adná át, mert aki bedobta a postaládába, nem adta a nevét az ügyhöz. Az ott
lakóktól fényképet is kapott, ami azt bizonyítja, hogy ott valamilyen építkezés kezdődik.

Kálmán Tibor polgármester: AZ NKM-mel kapcsolatban Vámos Zoltán alpolgármester
nyilatkozni tud, hogy milyen nehéz időpontot kapni.

(Rácz Attila képviselő kiment az ülésterembó’l. A testület létszáma. 9fó).

Vámos Zoltán alpolgármester: A vírushelyzet miatt leállt a DÉMÁSZ-szal folytatott egyeztetése.
Ujra kell gondolni a kisebb fejlesztéseket, mivel azoknak anyagi vonzata is van. A jövőt tekintve
olyan szerződést szeretne kötni a DEMASZ-szal, ami lehetőséget ad a folyamatos fejlesztésre.
Szegeden le akarták beszélni a napelemes lámpák kihelyezéséről. Utána járt ennek is. Ez azért
lenne jó, mert nem függnének a szolgáltatótól, hanem az önkormányzat tulajdonában lenne. A
szolgáltató azt mondja, hogy ezeket a szerkezeteket könnyen le lehet szerelni és cl tudják vinni.
Van néhány hely a városban, ahol egyszerű megoldást jelentene ez a módszer. Lehet, hogy ki
kellene próbálni, és megnéznék, működik, vagy nem működik ez a rendszer. Funkcióját tekintve
nagyon jól működtethető lenne.
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A civil életben olyan munkája van, ahol nincs munkaidő, hanem folyamatosan dolgoznak és
számára ez a természetes, ezt szokta meg. Ha probléma vagy feladat van, akkor azonnal elkezdi
keresni azt a személyt, ahonnan a megoldást reméli. Gál András osztályvezetőt is folyamatosan
keresi különböző kérdésekkel, akinek megköszönte a türelmét. Van, amikor csak tanácsot kér tőle,
hogy egy-egy üggyel kit keressen meg, és készségesen segít neki. Jó dolog, hogy közvetlenül meg
tudnak ügyeket beszélni.

Felmerül a felelősség és öngondoskodás kérdése az árok, a vízáteresz takarítása kapcsán. A Zöldfa
utcán a DEMASZ alvállalkozóval lenyakaztatta az egyik fenyőfát. Olyan is volt a körzetében,
hogy magas volt a sövény és nem nyírta le a lakó, akkor a szomszéd megkereste őt azzal, hogy az
ő szomszédja miért nem vágja le a sövényt.

Készíteni kellene valamilyen kiadványt, amiben a lakosságot tájékoztatnák. Konkrétan le kellene
írni, hogy milyen szabályok vonatkoznak arra, hogy milyen felelőssége van egy lakónak az
ingatlanával kapcsolatban, akár az áteresz tisztítása, akár faültetés tekintetében. A Nyár utcán
vannak szilvafák, amelyek 25 éve ott vannak, és a kezelésére megoldás kell találni.

Tájékoztatni kellene a lakókat arról is, hogy ha telkük előtt van egy villanyvezeték, akkor az alá
milyen feltételekkel ültethetnek fát. A lakóingatlan tulajdonosa ültethet fát, de vannak törvényi
kötelezettségek, amiket be kell tartani. Ha a p1. a fa olyan magasra nő, hogy eléri a
villanyvezetéket, akkor azért az ingatlan tulajdonosának kell felelősséget vállalnia. A Tisztántúlon
az a protokoll egyelőre, hogy az áramszolgáltató elvégzi a veszélyhelyzet elhárítását, lenyakazza
azokat az ágakat, amelyek a közvetlen veszélyt okozzák. Utána nézett, hogy máshol milyen
szabályozások vannak, és azt találta, hogy Dunántúlon a munkát kifizettetik a lakossal, mivel az
áramszolgáltató úgy gondolja, hogy a lakos felelőssége, hogy hagyta a fát akkorára megnőni, hogy
veszélyhelyzetet okozzon. Meg van határozva, hogy a sövény milyen messze lehet az úttesttől,
hány cm lehet, kinek kell nyírnia, stb. A lakosság számára ez sem egyértelmű, mert valami oknál
fogva úgy alakult ki, hogy ami a kapun kívül van, az az önkormányzatra tartozik. Ezeket a
kérdéseket tisztázni kell.

Rácz Attila képviselő interpellációjában felvetette, hogy az egyik helyen a villanyszekrény
árnyékolja a kereszteződést. Erre is konkrét szabályok vonatkoznak.

A körzetében is nagyon sok járdával és úttesttel kapcsolatos probléma merült fel, ezért átfogó
felmérésbe kezdett ajárdák és úttest vonatkozásában azért, hogy ha lesz pályázat, akkor tudja azt,
hogy a körzetében, hol a legsürgősebb az ezekkel kapcsolatos problémák megoldása.

Az illegális szemét kérdése több helyen probléma a körzetében is. Arra is gondolt, hogy maga
szállítja el azokat, de valamilyen megoldást kell találni ezekre a problémákra.

Kálmán Tibor polgármester: Több polgármesterrel együtt eltöltött egy napot, ahol az illegális
szemét kapcsán mindenki jelezte, hogy ennek a kezelése nagy problémát okoz. A lakosság
tájékoztatásával egyetért akár a hulladékszállítással, de a csapadékvíz tárolásával és elvezetésével
kapcsolatban is. Ez olyan mint az iskolai oktatás, hogy mindig ismételni kell, mert elfelejtődik az
a tudás, amit nem használnak.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Földesi Mihály képviselő által elmondottakkal kapcsolatban úgy
látja, hogy nem lezárni kell az ügyet, hanem megnyitni a párbeszédet. Mindenki vissza szokott
hívni, de mondhatná, hogy nem emlékszik a két hívásra, de nem mondja, mert olyan régen volt
már december megjanuár, hogy valószínűleg igaz is lehet.
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A szerepléssel kapcsolatban elmondta, hogy ha valaki megjelenik a sajtóban, mert dolgozik, arról
nem Ő tehet. Nyilván azért van benne a Békési Ujságban, mert dolgozott, és nem azért, mert csak
kint állt az utcán. Földesi Mihály képviselő is belekerülhet az újságba, ha majd a körzetében
munkát Végez.

Nem tudja, hogy a térképmásolat kapcsán miről van szó, de nem jó az az Út, hogy Földesi Mihály
képviselő úgy hoz elő egy témát, hogy azt mondja „nem néztem utána, nem tudok nevet mondani”
igazából semmit sem tud, mégis beszél róla. Kérte, hogy a tudomására jutott ügyeknek járjon
utána, vagy hívja fel a terület képviselőjét és tájékozódjon. Nem járható út, hogy nem tudok
semmit, de itt van, oldjátok meg.

A futópályával kapcsolatban elmondta, hogy a főtér vonatkozásában is sokat azt mondták, hogy
miért dúrják fel, miért kell ide locsolás. Azóta több száz visszajelzés érkezett, ami szerint gyönyörű
lett a főtér. Azt kérte, hogy a Fáy utca megítélésével is várjanak addig, amíg elkészül. A futópálya
nagyobb nem lesz, marad 1 10 cm széles, de a véleményezéssel várják meg a beruházás végét,
nézzék meg, milyen lesz egészben majd a terület. Az egy kincs lesz azon a területen, amikor majd
be lesz füvesítVe, fásítva egy kültéri konditeremmel. Lesz a területen egy sportcsarnok is, van ott
egy játszótér is. Az a probléma, hogy hiába van kint több tábla is, amin jelzik, hogy még nem
készült cl a futópálya, és ne használják biciklisek, ennek ellenére mégis a futópályán bicikliznek,
de még görkorcsolyával is használják. Sajnos vannak ilyen emberek a városban. Eszre kell Venni
az ilyeneket, és figyelmeztetni kell őket, hogy nincs kész, de ha kész lesz, akkor sem lehet
biciklizni rajta. Ha elkészül a futópálya, utána a kerékpártárolókat ki kell helyezni.
Az önkormányzat rendőrségi feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, aki már úgy tönkre tette az
alépítményt, hogy nem tudják, mennyit kell majd arra költeni. Lehet, hogy már a testületi ülés alatt
is vannak, akik a rekordtán pályán bicikliznek. Ezt nem nézik jó szemmel, hanem kiállnak ezért.

Ismertette a Békés tortájával kapcsolatos részleteket. Mucsi András felesége, Mucsiné Fodor
Hajnalka ötlete alapján az ország és megye tortájának mintájára lesz egy Békés tortája is. Nevezési
lap kitöltésével lehet részt venni a játékban. A városban lévő négy cukrászmester (Sipaki, Nagy,
Lagzi és Juhász cukrászat) lesz a zsűriben, akik cukrászattal is rendelkeznek. Mind a négy
cukrászmester örült a kezdeményezésnek. Egy profikból álló csapat zsűrizi majd a tortákat. Aki
nyer, annak a neve 1 évig szerepel a Békés tortája mellett, amit a városban található cukrászdákban
árulnak majd. Bízik abban, hogy ez a program is kinövi majd magát és egyre többen jelentkeznek
majd. Jövő héten megkezdik ennek az eseménynek a promózását is.

Mucsi András ötlete alapján indult el a „Kezed munkája” című takarítási sorozat, amiben már
kétszer is részt vettek. A következő akció július harmadik hetében lesz, amire meghívta a
képviselőket és a város lakóit is. Az akció keretében a Karacs Teréz utcát fogják takarítani,
szépíteni. Mindenkit ösztönözni szeretnének arra, hogy vegyenek részt a programon, ismerjék meg
a szomszédokat és tegyék szebbé a környezetüket. Nem mindig arra kell várni, hogy majd az
önkormányzat megcsinálja ezeket a feladatokat. Ami az önkormányzat feladata, azt el is látja.

Mucsi András képviselő: A városban működő orvosi ügyeleti ellátás kapcsán foglalkoznia kellene
a médiában azzal, hogy mindenki a saját felelősségre írjon ki bármit bármilyen közösségi oldalra.
Az önkormányzat nem kevés összeget fordít az ügyelet működtetésére. A közösségi médiában
különböző esetleírások, vélemények jelemek meg, amikhez a lakosok hozzáírogatnak. Mindenki
jogi felelősséggel tartozik azért a tartalomért, amit ilyen felületeken megoszt. Az ügyeleten kamera
van felszerelve, illetve a telefonhívások is rögzítésre kerülnek. Ez azért jó, mert ha bármilyen
panasza van bárkinek, hogy a doktor nem megfelelően beszélt vele, vagy nem kapott megfelelő
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ellátást, akkor vissza lehet hallgatni a telefonhívásokat. illetve vissza lehet nézni a kamera
felvételeit. Ennek segítségével tudják ellenőrizni a panasz valóságtartalmát. Fontosnak tartja, hogy
minden családnál legyen házipatika, aminek keretében az alapvető gyógyszerek (láz- és
fájdalomcsillapító) otthon is fellelhetők. Az ügyelet túl van terhelve, ezért az orvosokjoggal kérik
a magasabb bérezést, ez pedig az önkormányzat költségvetésére is kihatással van.

Az eső kapcsán felmerült a fedett árkok kérdése is. Ha nem akarja valaki nyírni az árokban a füvet,
akkor úgy gondolja, hogy befedeti. Ezt elfogadja, de mindenkinek tudnia kell azt, hogy ezzel a
probléma nem oldódott meg, mert a csapadékos időszakban nem folyik le a víz, vomát kell hívni,
aminek a bérleti díja 1 5.000 Ft/órára tehető. Ha valaki ezt megcsináltatja, elvárj a, hogy az
önkormányzat saját költségén hívja ki a vomát és takaríttassa ki az árkot. Az árkok befedését át
kell gondolni, mert ha nem tartják tisztán, továbbra is problémát okoz.

A Fáy utca kapcsán sok vita volt az elmúlt években. Örülne, ha egyszer olyan fénykép is felkerülne
a közösségi oldalakra, amiben a lakosok megköszönik az Új parkolókat, a parkosítást. Az a
szomorú, hogy mindig a negatívumok jelennek meg.

Kálmán Tibor polgármester: Az árkok befedése vízjogi létesítési engedélyhez kötött, ezért nem
lehet csak úgy betemetni az árkokat.

Vámos Zoltán alpolgármester: Amikor a pályáját kezdete a vízügyi társaságnál, a vízitársulat
alagsorában volt az irodája, ahol akkor még Barkász Sándor is kezdő volt. Sokat beszélgettek
vízügyi dolgokról, ami számára teljesen Új dolog volt. Barkász Sándorék mondták el neki, hogy
amikor nyugatról Magyarországra jönnek, akkor meglepődve nézik, hogy itt árkok vaimak, mert
külföldön mindent betemettek. Amikor itt jártak azt mondták, hogy a világon nincs jobb
vízelvezetési rendszer, mint a gravitációs árok. Ehhez képest eltelik 30 év és itthon is be akarják
temetni az árkokat.

Sikerült egy kisebb kulturális programsorozatot hozni Békésre. Ennek kapcsán a pandémiás
időszak után kormányzati pályázatok lettek kiírva, hogy a lakosság irányába elvigyék a kultúrát.
Olyan művészekkel és közreműködőkkel valósítják meg a programot, akik ajárvány miatt munka
nélkülmaradtak. A programsorozat első alkalmaként három helyszínen léptek fel a művészek. A
lakosságnak annyi dolga volt, hogy kiüljön az erkélyre, vagy leüljön a fűre és hallgassa az ismert
művészeket. Deákné Domonkos Julianna képviselő mind a három helyszínre elkísérte őket, és a
végén csokoládéval kedveskedett a művészeknek. A szervezők nagyon meglepődtek, ugyanakkor
nagyon jól esett nekik, hogy Ásós Géza békési vállalkozó, a cigányvendéglő működtetője
tiszteletből az egész stábot meghívta vacsorára. A meghívást elfogadták és nagyon jó hangulattal
zárták a napot. Szombaton Csordás Akossal lesz egy mini koncert, ami szintén ingyenes lesz.

A programsorozat keretében még két alkalom lesz. de bízik benne, hogy egy ötödik alkalom is
megtartható lesz, ahová cirkusz művészeket hívnának meg. Sokan örülnének ennek a
lehetőségnek.

Kálmán Tibor polgármester: Bízik benne, hogy sikerül a cirkusz művészeket meghívni. A Sport
Bálon is az egyik legkomolyabb és legnépszerűbb fellépők azok az artista tanoncok voltak, akik
az elmúlt években felléptek.
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További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület nyilvános ülését 12 óra 13
perckor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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