JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27. napján
megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés, Petőf u. 2.)

Jelen vannak:

Vámos Zokán, Polgár Zoltán, Balog Zoltán, Deákné Domonkos Julianna, Csibor
Géza, Mucsi András, Rácz Attila, Földesi Mihály, Juhos János és Molnár Gábor
képviselő.

Igazoltan volt távol: Kálmán Tibor polgármester.
Tanácskozási jogjal vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Sápi András osztályvezető-helyettes
Dr. Tanai Judit jogász
Váczi Julianna ügyvezető
Erdősné Sági Mária igazgató
Erdélyi mola igazgató
Füredi János lakásgondnok, bizottsági tag
Szabados Mónika, BMKH BJH Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője
Boros Attila, Junior Zrt. igazgatója
Az ülés kezdésének időpontja:

8. 30 h

PoI2ár Zoltán alpolgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy a mai ülés vezetésére az SZMSZ szabályai szerint őt kérte Fel Kálmán
Tibor polgármester, aki az ülést megelőző napon kapott egy telefonhívást a Belügyminisztérium
Onkormányzati Allamtitkárától, hogy február 27-én 10.00 órára várja Budapesten a
minisztériumban egy megbeszélésre, és a jelenlétére feltétlenül számít. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 főből 9 fő jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.
—

—

Táry:Napirendi pontok elfogadása
(A testület ülésére megér*ezett Rácz Attila képviselő. A testület létszáma. lOfó).
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az elmúlt heti
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos probléma miatt megkereséssel éltek a Junior Zrt. vezetése felé,
és Boros Attila vezérigazgató kérte, hogy a képviselő-testületi ülésen adhasson tájékoztatást a
képviselőknek, és a TV felvétel útján a lakosságnak is. Tekintettel arra, hogy a testület ülésére
megérkezett Boros Attila igazgató, ezért módosító javaslata, hogy a képviselő-testület a nyilvános
ülés első napirendi pontjaként tárgyalja meg a Junior Zrt. igazgatójának tájékoztatóját. A napirend
felvételéről a képviselő-testület vita nélkül dönt. Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő.

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

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2020. (IL 27.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyilvános ülés első
napirendi pontjaként megtárgyalja a Junior Zrt. igazgatójának szóbeli tájékoztatóját.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat
az elfogadott módosítással együtt.

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
26/2020. (II. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 27. napján tartott ülésének
napirendi pontjait, az elfogadott módosítással együtt, az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
Nyilvános ülés:

1

.

Junior Zrt. igazgatójának szóbeli tájékoztatója
Eló’terjesztó’: Boros Attila igazgató

2. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,
értekezletekről
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
3. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
4. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

5. Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2019. évi munkájáról
Eló’teíjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
6. Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2019. évi munkájáról
Eló’teijesztó’: Kálmán Tibor polgármester
‘7. Békés Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.)
rendeletének módosítása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
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8. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetéséről
Eló’terjes:tó’: Kálmán Tibor polgármester
9. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 20 1 9. évi költségvetésének
Iv. negyedéves módosításáról
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
10. Beszámoló a testvértelepülési kapcsolattartásról és a 2019. évjelentős eseményeiről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
1 1 Városüzemeltetési feladatok ellátására
felülvizsgálata
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
.

kötött

támogatási

szerződés

2020.

évi

12. „Mert Fából lesz az erdő” faültetési program a békési újszülöttek tiszteletére
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
13. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság új, nem képviselő tagjának megválasztása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
14. Békési Szabadidős és Sportjáték Klub kölcsönkérelme
Eló’te;jesztó’: Kálmán Tibor polgármester
1 5. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
16. A Békési Férfi Kézilabda Kft. támogatása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
1 7. Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti „Kazamata”
ingatlan használatára vonatkozóan
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
1 8. Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
19. Interpellációs válasz, interpellációk, bejelentések
Zárt iilés
1 Szakember elhelyezési kérelmek
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
.

2

.

Középiskolai ösztöndíj megvonása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

Pol2ár Zoltán alpolgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt kérte a képviselőket az SZMSZ
vonatkozó rendelkezéseinek betartására a hozzászólások tekintetében, ugyanis az SZMSZ szerint
„az adott előterjesztéshez a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak egyszer maximum 5
percben hozzászólhatnak, majd még egyszer 2 percben reagálhatnak az elhangzottakra. Az
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előterjesztéshez további egyszer 2 perc terjedelemben kérdéseket tehetnek fel. Személyes
érintettség esetén 1 perces viszontválaszra van lehetőség.” Kérte, hogy mindenki tartsa be ezeket
a szabályokat.
Táry:A Junior Zrt. igazgatójának szóbeli tájékoztatója
Földesi Mihály képviselő: A múlt hét szerdán olyan eset történt a városban, amire még nem volt
példa. A gyermekétkeztetésről sokat hallottak az elmúlt években, de nem pozitív értelemben.
Amikor a városban a szülők megmozdultak a sok negatív dolog miatt, amit az étkeztetés terén
tapasztaltak, akkor a következő időszakban a Junior jobban odafigyelt a gyermekétkeztetésre.
Ilyenkor lehetett is hallani, hogy az étel minősége a Junior Zrt. által ellátott intézményekben jobb
lett, mint korábban volt.

A múlt hét szerdán először a saját gyermekétől hallotta, hogy a halas spagettiben 4 db szálkát talált.
A gyermeke elmondása szerint a szálkák mérete 1 -4 cm között lehetett. A gyermeke éhesen ment
haza emiatt, mert nem tudta megenni az ételt. Már egy ideje a tízórait és az uzsonnát is ők adják a
gyermeküknek, mert azokat is a Junior Zrt. biztosítja a szóban forgó iskolában. 2018 májusában
több szülővel ellenőrzést végzett, mert a gyerekeik rendszeresen éhesen mentek haza, és azt
tapasztalták, hogy a délutáni uzsonnát már reggel 9 órakor kiviszik az iskolába, aminek
következtében p1. a sajt négy sarka megpödrődött, bebarnult mire kiosztásra került. Amikor
megkérdezték, hogyan történhet ez meg, a Junior azt válaszolta, hogy ők kiviszik az ételt, átadják
az intézménynek és onnantól kezdve az intézményegység vezetője felelős az étel állagáért. Annyi
változás történt, hogy az intézményvezetők beszereztek egy hűtőt, amiben el tudják helyezni a
tízórait és az uzsonnát. De olyan kicsi a hűtő, hogy kétli, hogy abba elfér 1 00 db joghurt egyszerre.
Annyi előrelépés volt még az ügyben az egyik élelmezésvezető elmondása szerint, hogy
ellenőrzéseket folytatnak a tálaló konyhákban, ahová az uzsonnákat kihordják és tájékoztatják az
intézményt, hogyan kell megfelelően tárolni az élelmiszert. A szülők folyamatosan tapasztalják,
hogy az étkeztetés nem megfelelő, mert a gyerekeik éheznek. A halszálkás ügy kiverte a
biztosítékot. Mindenki örülhet annak, hogy senki nem került kórházba, de ez csak a pedagógusok
fgyelmességének köszönhető. Felmerül a kérdés, hogy hol van ilyenkor a minőségellenőrzés,
hogy kerülhetett ki a konyhából ilyen étel? Megérti, hogy a Junior flézett halat kért, de amikor
elkészítették a krémet, lepasszírozták a halfilét, nem nézte meg senki, hogy az megfelelő-e? Miért
nem orvosolták a problémát 1 órán belül, amikor az iskolajelezte, hogy mi történt? Hol történt az
meg, hogy 1 órán belül kicserélték volna az ételt? Miért nem állították le az étkeztetést, és mentek
el a boltba sajtot venni, amivel megszórhatták volna az étel tetejét? Miért nem történt meg az
élelem pótlása? Olyan 1 O éven aluli gyerekekről is szó van, akikről, ha a szülő nem tud
megfelelően gondoskodni élelem tekintetében, akkor éheznek. Ezt már nem egy szülő mondja,
hanem nagyon sok. Mindent meg lehet magyarázni a törvényi előírásokkal, de arra is törekedni
kellene, hogy a gyerekek ne éhezzenek. Amióta felháborodtak a szülők a halszálkás eset miatt,
azóta a Juniorjavított a minőségen, mert a gyereke nem mondja otthon, hogy egyáltalán nem evett
az iskolában és éhes. Eddig miért nem lehetett ilyen minőségben elkészíteni az ételt?
Felháborítónak tartja, ami a közétkeztetés területén zajlik. Mind a református iskolától, mind pedig
az önkormányzattól elvárható lenne, hogy felbontsa a Juniorral kötött szerződést.
Muronyban történt az az eset, hogy a vállalkozó kivitte a krumplit az iskolába, ami között a szülők
elfeketedett krumplit is találtak, emiatt odáig jutott az ügy, hogy kihívták az RTL Klubot, és az
önkormányzat felbontotta a szerződést a békési vállalkozóval. A református iskola és az
önkormányzat miért nem tudja ezt megtenni? Azt érzékelik, hogy mindent megtesznek azért, hogy
továbbra is a Junior biztosítsa az étkeztetést, és nem bontják fel velük a szerződést, miközben a
szálkás eset kapcsán elmondható, hogy megvalósult a kiskorúak veszélyeztetése.
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Pol2ár Zoltán alpolgármester: Megköszönte Földesi Mihály képviselő által elmondottakat. Azért
beszélnek a testületi ülésen a problémáról, mert mindenki fontosnak tartja a témát. A városi
étkeztetésben nem találtak szálkát az ételben, az eset a békési református iskolában történt. Azért
engedte meg, hogy időkorlátra tekintet nélkül mondja a hozzászólását Földesi Mihály képviselő,
mert fontos ügyről van szó, azonban továbbra is kéri, tartsák be a hozzászólásokra vonatkozó
időbeli korlátozást.

Felkérte Boros Attilát, a Junior Zrt. igazgatóját, reagáljon a történtekre és az elhangzottakra.
Boros Attila igazgató: Reagálni fog a halszálkás esetre, de az elmúlt időszakban Földesi Mihály
képviselő által a Junior Zrt-t ért támadásokra is kitérne. Igyekezett úgy összeállítani mondandóját,
hogy az ne érzelmi töltetű legyen, így igyekszik a tényekre szorítkozni. Vannak nála
jegyzőkönyvek, hatósági iratok, amelyeket átad majd az alpolgármester részére, így bárki
hozzáférhet azokhoz.
Igaz, hogy valóban halszálka került az ételbe, de korántsem volt olyan mértékű az ételben a
mennyisége, mint ahogyan azt a képviselő állítja. A Junior Zrt. 6 éve használja a Helit Kft.
halfiléjét, amiben elméletileg nem lehet szálka. A gyártók levédik magukat, mivel ma
Magyarországon minden egyes filézett termékre rá van írva, hogy nyomokban szálkát
tartalmazhat. Az elmúlt 5 évben nem történt ilyen eset. A Junior Zrt. közel 60 ezer adag ételt állít
elő naponta, és az ország harmadik legnagyobb közétkeztető cége. A cég óriási mennyiségű
alapanyagot használ ebből a termékből. A szóban forgó ételt a megye tekintetében 4400 adagban
készítették el, és az alapanyagot halfHéként kapta meg a Junior Zrt. Amikor értesültek arról, hogy
a halfilében szálkát találtak, akkor körbe telefonáltak minden olyan intézményt, céget, ahová a
Junior vitt ebből az ételből. Békésre 1400 adagot szállítottak ki az ételből, ami között nem találtak
szálkát, és bejelentés sem érkezett. Se Vésztőn, se Medgyesegyházán, se pedig a kórházi
étkeztetésben nem találtak szálkát az ételben. Földesi Mihály képviselő írt egy levelet a Junior Zrt
nek, amiben azt állítja, hogy a lánya osztályában minden gyermek legalább 4 szálkát talált az
ebédben.
Nála vannak a helyi konyha vezetője és az egyéb érintett tanárok által felvett jegyzőkönyvek.
Abban az osztályban, amelyik elsőként ebédelt, egy kisfiú talált egy szálkát az ebédben. Ezután
már maga a konyha is átvizsgálta az ételt, és még bizonyíthatóan 4 db szálkát találtak az egész
napos étkezés alatt. Maga is foglalkozik gyerekekkel, neki is több gyermeke van. Nagyon hamar
elterjedt, hogy esetleg szálka van az ételben. Az az osztály, amelyik másodjára ebédelt, már úgy
ment le, hogy a konyhásoknak mondták, hogy biztos tele van szálkával az étel. Nem
elbagatellizálva a gyerekek jelzéseit, de azt tudni kell, hogy ők másként élik meg az ilyeneket, és
ha egy gyerek szálkát talál az ételében, akkor valószínűleg a többi gyerek is azt mondja, hogy az
övében is volt.
Nem tudja, hogy Földesi Mihály képviselő birtokában milyen jegyzőkönyvek vannak, Vagy kivel
beszélt erről az esetről. A képviselő Facebook oldalán látja, hogy hallomásból ír le történeteket,
amire a későbbiekben kitér majd.
Sajnálatos az eset, de 4200-4500 adagra 4-5 szálkajutott, ennek ellenére megteszik a szükséges
intézkedéseket, hiszen a város vezetésének igaza van, hogy egy f’ilében nem lehet szálka.

A maguk módján kárpótolják a gyerekeket, aminek egyik lépése, hogy hétfőn az étlapon felül egy
süteményt kaptak a gyerekek, és tárgyalnak a céggel is, akitől a filét kapták, hogy valamekkora
kártérítést fizessen a cégnek. Ha az összeget megkapják, akkor azt is a gyerekekre költik, és
valamilyen gyümölcsöt adnak majd nekik. De előtte egyeztetnek majd az iskolával.
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Az eset nagyon sajnálatos, ami miatt természetesen a Juniort terheli felelősség, azonban azt
gondolja, hogy ez az ügy nagymértékben fel lett fújva. Ha Végig gondolják az étel mennyiségét,
amit kiszállítottak és a szálka mennyiségét, ami 4200-4500 adagba bizonyíthatóan belekerült,
akkor ez a szám igen csekély. Földesi Mihály képiviselőnek igaza van abban, hogy ebből is lehetett
volna probléma, de sajnos utólag nem tudnak ellene tenni, azonban a szükséges lépéseket
megteszik a szállító felé.
Földesi Mihály képviselő rengeteg gyermekétkeztetési problémáról beszél, amit egyébként rajta
kíVül senki más nem jelez. A képViselő olyan témát választott magának, ami érzékeny dolog, de
emögött politikai haszonszerzést lát. Minden szülő ivédi a gyerekét, és ha maguk a szülők nem
vesznek részt a közétkeztetésben, akkor a gyerekek bármit jeleznek, elhiszik. Főleg akkor, ha egy
önkormányzati képviselőtől olyan információt kapnak, hogy mennyire rossz a Junior által
biztosított étkezés. Ez egyébként felháborító, de a szülők úgyis az ügy mellé állnak, hogy ők
maguk nem vesznek részt az étkezésben.
Ezzel a hozzáállással a cég 2 évvel ezelőtt találkozott, és akkor úgy döntöttek, hogy kinyitják a
békési menzát, hiszen nincs mitől tartaniuk. Ez a lehetőség a mai napig él. Nem várják azt a
szülőktől, hogy előre szóljanak, hanem bármikor bejelentés nélkül bemehetnek megkóstolni az
ételt. Ennek egyetlen egy feltétele van, még pedig az, hogy ki kell tölteniük egy kérdőívet az étel
minőségével kapcsolatban.
Vette a fáradtságot és Végig olvasta Földesi Mihály képviselő posztjait mind a Junior Zrt-vel, mind
pedig a halasspagettivel kapcsolatban. Véleménye szerint a képviselő csúsztatásokkal és
dezinformációkkal vezeti félre a szülőket, és mond olyan dolgokat, amelyek egyszerűen
hazugságok. Például 2 nappal ezelőtt azt írta az egyik posztjában: “Kiderült az elmúlt napokban,
hogy itt senki nem hibás. A Junior szerint megvan a szálkáért felelős. Mit gondol ki az? A
beszállító. Ok filézett halat rendeltek, nem azt küldték. A „mennyiért”? kérdésre nem adtak
választ.” Ezt a posztot úgy fogalmazta meg a képviselő, mintha a Juniortól kapott volna
információt, és azt tette közzé. Ez nem igaz, mert a Junior semmilyen választ nem küldött Földesi
Mihály képviselőnek. A posztra 54 szülő reagált, amiből 34 teljesen jogosan Földesi Mihály
képviselő által írtak alapján úgy értelmezte, hogy a Junior filézett halat rendelt, nem azt küldte a
cég, mégis kiadták. Ezzel Földesi Mihály képviselő azt állítja a cégről, hogy tudatosan kiadta a
szálkás halat. A posztra 54-en reagáltak, akik közül 34-en elítélték emiatt a Juniort, mivel úgy
gondolják, hogy a Junior úgy adta ki az ételt, hogy közben tudta, hogy szálka van benne. Ezt
jegyzőkönyvbe vették, mert a képviselő összes posztjában található a Junior Zrt-rtől
dezinformáció. A képviselő ezekkel a csúsztatásokkal operál a szülőknél. Ha ő maga ilyet olvasna
a saját gyerekével kapcsolatban, akkor felháborodna. Nem tudja, hogy Földesi Mihály képviselő
honnan vette a felhatalmazást. Tudomása van arról, hogy a képviselő 2 napja a köztiszteletben álló
református iskola igazgatóját megfenyegette, hogy ha 2 napon belül nem mondja fel a Juniorral
kötött szerződést, akkor rendőrség elé viszi a vélt és valós okaira tekintettel. Miért gondolja a
képviselő, hogy ezt megteheti? Honnan van erre felhatalmazása, vagy miből gondolja, hogy erre
van felhatalmazása?
-

-

Földesi Mihály képviselő beszélt arról is, hogy a cég a tízórait a reggelivel együtt szállítja ki, és a
napon megszárad. Ebben is a szokásos csúsztatás van benne. Ez helyben nem így történik. A
városban a cég délután készíti el a tízórait. A református egyház kérésére szállítja ki a Junior csak
a nyersanyagot a reggelivel együtt, vagy a tízóraival. Az iskolában mindig is hűtőben tárolták az
alapanyagot, amit a Junior minőségbiztosítása ellenőriz. Az uzsonnát ebéd után az iskolában
készítik el.
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Földesi Mihály képviselő élt a lehetőséggel, amikor kinyitották a menzát, és sok fotót készített. A
képviselő megmaradt szendvicseket fotózott délután 4 órakor, amiket a gyerekek már nem ettek
meg, és közben a képviselő gyermekéhezésről beszél Békésen. A Junior Zrt. 5 %-kal több ételt
küld ki, mint az előírt, hogy legyen elegendő repeta, ami el is fogy. Ezt szerződésen felül küldik,
amit nem számláznak ki a városnak. A képviselő azokat a megmaradt szendvicseket fotózta le,
amelyek már 2 órája ki voltak rakva a terembe, ezért bebarnult a szélük. Olyan májkrémes
kenyereket is fotózott a képviselő, amiről a gyerekek lekaparták a májkrémet és extra szendvicset
csináltak maguknak. Erre a képviselő azt állítja, hogy ezeket a szendvicseket a Junior így adta oda
a gyerekeknek, ezért nem csodálkozik azon, hogy nem eszi meg senki.
Földesi Mihály képviselő nagyon sokat árt a városban a közétkeztetésnek. Véleménye szerint a
képviselő kampánycélnak tekinti, hogy “elintézi” a Juniort. Földesi Mihály októbertől
közszereplő, ezért súlya van a mondatainak. A képviselő levelében felszólította a Juniort arra,
hogy a gyermekek szájíze szerint étkeztessenek. I évvel ezelőtt hiányolta, hogy nem adnak a
gyerekeknek békéscsabai kolbászt. Ha a gyermekek szájíze szerint étkeztetnének, akkor
mindennap chips. sültkrumpli, makaróni, pizza, stb. lenne az ebéd. Magyarországon törvény írja
elő a közétkeztetés számára, hogy mit adhatnak a gyerekeknek enni és mit nem. Földesi Mihály
az egyik posztjában azt írja, hogy “Vajon szegregál-e a Junior”, hogy más az ár a békési egyház
és a város közétkeztetésében. Ebben is rosszindulatot kelt. A Junior úgy került Békésre, hogy a
békési egyház megkereste őket, mivel vállalhatatlan volt az akkori önkormányzati kézben lévő
konyha és a szociális ellátás, így nem voltak hajlandók onnan megoldani a gyermekétkeztetést.
Békésen nem találtak más lehetőséget, így keresték meg a Juniort és kötöttek vele szerződést. Az
ott kialkudott ár után több mint 1 évvel indította cl az önkormányzat a közbeszerzést. amit a Junior
megnyert. Miután a városnak nagyobb az adagszáma és konyhát is biztosít, ezért olcsóbb a városi
étkeztetés. Ha a számokat megvizsgálják, akkor látható, hogy Békésen drágább a kisétkezés, míg
az egyháznál ez olcsóbb, így kiegyenlítődnek a költségek. Nem tartja hibának, hogy egy városi,
állami közétkeztetés és egy magán, vagy egyházi étkeztetés árai között különbség van, hiszen nem
ugyanazok a feltételek. Ettől függetlenül tervezik, hogy 1 -1 ‚5 éven belül áthozzák a református
iskola étkeztetését Békésre, és akkor eggyé tudnák tenni az árakat is.
Földesi Mihály képviselő azt írja az egyik posztjában: “Miért nem zavarjuk már el a JuniortT’ A
képviselő szerint a Junior moslékot ad a gyerekeknek, és ehetetlenek az ételei, amit a szülők
folyamatosan jeleznek.
A közétkeztetés olyan érzékeny terület, ami kemény ellenőrzés alatt áll. Nemcsak a város és az
ellátók részéről, hanem az állam részéről is. A Junior legnagyobb kritikusai a városi
élelmezésvezetők és intézményvezetők, akikkel gyakran találkoznak. Ok folyamatosan elemzik az
elmúlt időszakot és megfogalmazzák a kritikákat is. A legutolsó ilyen egyeztetés 2 hete volt,
amelyen Polgár Zoltán alpolgármester is jelen volt, így meg tudja erősíteni, hogy arról beszéltek
a kollegái a városi étkeztetés minősége kapcsán, hogy esetleg az almalekvár helyett jobb lenne a
szilvalekvár, mert aztjobban szeretik a gyerekek. Van nála egy levél, amelyet az óvodák vezetője
írt. Ebben megköszöni a Junior együttműködését, a jó ételeket és kifejezi, hogy mermyire örül
annak, hogy minden kérésüknek eleget tesznek.
Az ellenőrzések mellett a hatóság is folyamatosan ellenőrzi őket. Amikor átvették az
önkormányzati konyhát, akkor az utolsó héten a NEBIH minőségi közétkezetési programjának
ellenőrzésén belül volt egy kontroll. Ennek keretében a város konyhája 62 %-ot kapott, ami 2-es
osztályzatot jelent. Aki kint volt ellenőrizni, azt mondta, csak azért nem viszi lejjebb a pontokat,
mert akkor be kellene záratni a város konyháját. A Junior minden évben megkapja ezt az
ellenőrzést a minőségi közétkeztetés terén. Tavaly az utolsó negyedévi ellenőrzéskor 93 %-ot
kapott a Junior kezelésében lévő városi konyha mind higiénia, mind pedig minőségi közétkeztetés
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terén. Ez jeles osztályzatot jelent, és a megye legjobb eredménye lett. Az erről szóló
jegyzőkönyvek is nála vannak.
Felháborítónak tartja Földesi Mihály képviselő azon állítását, amely szerint éheznek t gyerekek.
Ez az állítás megalapozatlan. Bemutatta az ANTSZ jegyzőkönyveket, amelyek nála vannak. Az
ANTSZ folyamatosan elviszi és ellenőrzi a Junior által készített ételeket az étlap alapján. Az
ANTSZ azt ellenőrzi, amit Földesi Mihály mondott, hogy egyre több szülő jelzi, hogy éhesen
megy haza a gyerek. Az ő gyerekei is éhesen mennek haza, hiszen a Junior Zrt. csak ebédet biztosít.
Ezért nem érti, hogy Földesi Mihály képviselő miért csodálkozik azon, hogy egy fejlődí szervezet
délután 5 órakor vagy este nagyon éhes, főleg, ha a gyerek még sportol is napközben.
Nála vannak az energia szintek a Junior ételeire vonatkozóan, amelyek hivatalosan
megtekinthetőek. Az ANTSZ folyamatosan vizsgálja ezeket. Sávos adatok vannak megadva, hogy
mibe kell beleférniük. Az óvodákat és az alsós iskolai korosztályt ellenőrizték, és a felső sávban
van a Junior a tápérték tekintetében. Ezt a kimutatást meg lehet tekinteni. Ez az ellenőrzés arra
vonatkozott, hogy mennyire jó az ételek tápértéke.
Földesi Mihály képviselő folyamatosan a Junior által ütött sebekről ír a Facebook oldalán. Ő maga
egyszerűen csak félretájékoztatott szülőkről beszélne, ami a képviselő facebook tevékenységének
köszönhető.
Egyeztetett a református iskola igazgatójával, és abban állapodtak meg, hogy közös levélben
meghívják a szülőket egy fórumra. A tények alapján szeretnék tájékoztatni a szülőket Földesi
Mihály képviselő dezinformációival kapcsolatban. A jegyzőkönyvek pár hónapja készültek,
azonban a Junior vezetősége mégis úgy döntött, hogy kér magára egy új vizsgálatot. Ennek
keretében megkéri az érintett hatóságot, hogy visszamenőleg vizsgálják meg őket. Vannak
jegyzőkönyveik, mindennap van szállítólevél, ételmennyiség vezetése, meg vannak a kiszabatok,
amiről visszakövethetők a szolgáltatások. Váratlan ellenőrzést is kaptak. Kérnek majd egy olyan
vizsgálatot a közétkeztetés tekintetében, ami korábban még nem volt, ez pedig egy érzékszervi
vizsgálatot jelent. Az eredményeket a város rendelkezésére bocsátják majd és közzé is teszik.
Eljött az idő, amikor a Junior nem tűri cl, hogy Földesi Mihály képviselő tovább pocskondiázza a
céget. A Junior nagyon jó szolgáltatást nyújt Békésen, az ételek egészségesek. Ezt mindenki, aki
komolyan foglalkozik a közétkeztetéssel és nemcsak a szülők dezinformálására adott posztokból
él, meg tudja nézni és bizonyítani tudja.
Földesi Mihály képviselő többször leírja, hogy hány helyen szeretné feljelenteni a céget. A Junior
is megteszi a feljelentést, ezért a képviselőt a jövő hét folyamán a cég jogi ügyekkel foglalkozó
osztálya megkeresi majd. A facebookon a testületi ülés előtt kiposztolta, hogy az ételdobozába
valaki lejárt szavatosságú élelmiszert tett bele. A képviselő azt írja, hogy már a korrupció ide is
begyűrűzött, a Junior megvett mindenkit, az összes politikai ellenfelét. Nem pontosan idézi, de a
lényege, hogy a Junior felelős azért is, hogy az ételdobozába lejárt szavatosságú élelmiszert tett.
Az biztos, hogy a nagy nyilvánosság előtt korrupcióval gyanúsítja a Juniort, és ezzel rágalmazza
a céget. Eljött az idő, hogy a cég is beszálljon ebbe, és komoly kártérítési igényt nyújtson be a
képviselővel szemben hitelrontás és egyéb dolgokért. Nem szeretnének ezen nyerészkedni, ezért,
ha a cég számára bármiféle anyagi ellenszolgáltatást ítélnek meg, azt felajánlják majd egy Új Onnan
épülő játszótér alapjaihoz a városban.
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A képviselő Muronyt említette, így elmondta, hogy Muronyba is a Junior látja el a közétkeztetést.
A vállalkozóval nem azért mondták fel a szerződést, mert barna volt a krumpli, hanem azért, mert
két ételfertőzést is okozott, ami miatt az egész városban hasmenés lett. Emiatt sokalit Fe a város.
Itt is némi csúsztatás, dezinformáció van a képviselő szavaiban. Az ételfertőzés miatt döntött úgy
a muronyi polgármester, hogy felbontja a vállalkozóval a szerződést.
Véleménye szerint a szolgáltatás jó, és azokon a szülőkön kívül, akiket félrevezet az állításaival,
másoktól nem jut el hozzájuk probléma. Földesi Mihály képviselő posztjait olvasva általában
két-három szülői fórumot hívnak össze, ahová minden olyan szülőt várnak, akiknek
problémájuk van a közétkeztetéssel. Ezeken a fórumokon általában 8-12 ember jelenik meg.
évente

Földesi Mihály képviselő a posztjaiban többször leírja amiben igaz is van hogy ízetlenek az
ételek Békésen. A kormányzat úgy döntött, hogy egészséges étkeztetési programot vezet be a
közétkeztetésbe, és a három fehér mérget (só, BL 55-ös liszt, cukor) száműzi a közétkeztetésből.
-

-‚

Amikor a Junior megnyerte a városi étkeztetést, azt tapasztalta. hogy Békésen nem kezdték el
bevezetni az EMMI rendeletben előírtakat. A rendelet 3 év felkészülési időt adott arra, hogy
minden felelős szolgáltató kezdje el az ételeiben csökkenteni a sót, a lisztet és a cukrot, mivel ezek
jelentős ízkülönbséget hoznak létre. Amikor a Junior Békésre került, akkor már 1 éve elfogadták
a EMMI rendeletet, de Békésen még nem kezdték el annak a bevezetését. Az az út, amit a többi
szolgáltató már 4 éve megkezdett a közétkeztetés tekintetében, az Békésen teljesen új dolog volt.
Az első hetes szolgáltatás után majdnem forradalom lett a városban az ízetlen étel miatt. Erre saját
kockázatukra visszább vettek, és elkezdték hozzászoktatni a várost az új ízekhez. 2020.
januárjában ismét szigorítottak a közétkeztetésen, és elméletileg 2024-ig a törvény alapján O %
hozzáadott sót. cukrot és egyéb dolgot lehet az ételekbe tenni. Békés az elején jár az egészséges
étkeztetésnek. Földesi Mihály képviselő azt szeretné, ha a Junior a gyermekek szájíze szerint
főzne, de ezt nem teheti meg. Van egy nagy ellentmondás is az étkeztetésben, mert a gyerek
szombat-vasárnap az édesanyja főztjét eszi, aminek az ízesítése eltér az EMMI rendeletben
előírtaktól, miközben hétfőtől péntekig a közétkeztetés szerint kell étkeznie. A kettő teljesen más
ízvilágot jelent, és a gyerekek által nem meg szokott étrendet tartalmaz. Tudják, hogy a gyerekek
utálják a halat, mert nem szoktak hozzá, de Ugyanúgy nem szeretik a főzelékeket sem, miközben
a közétkeztetésben 10 nap átlagában legalább négyszer van főzelék ebédre. A közkedvelt ételeket,
a zsírban sülteket 1 O nap átlagában egyszer lehet adni. A gyerek nem tudatos fogyasztó, ezért nem
úgy megy haza az iskolából, hogy biztos finom lett volna a tökfőzelék, ha szerette volna, de nem
szereti, így nem is ízlett neki.
is

Felháborítja, hogy Földesi Mihály, mint önkormányzati képviselő ahelyett, hogy segítené az
átállást, folyamatosan hergeli a szülőket, és ez ellen megy. Véleménye szerint a képviselő a
tevékenységével óriási kárt okoz Békésen a közétkeztetés terén, mert nem szakmailag nézi a
dolgokat, hanem próbál a választók kedvében járni és a választók számára hangzatos dolgokat
kiírni a facebook oldalára.
Megköszönte a lehetőséget, és ha valakinek kérdése van, arra szívesen válaszol.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Megköszönte Boros Attila igazgatónak az elmondottakat. Valóban
voltak és vannak is megbeszélések, egyeztetések, ahol a Junior regionális vezetője is jelen van.
Ezeken az egyeztetéseken az óvodavezetők, iskolaigazgatók elmondják véleményüket, de még
egyszer sem vetettek fel problémát. Amióta ő is jár ezekre a megbeszélésekre, az igazgatóktól
mindig azt hallja, hogy minden rendben van, minden szuper, minden megjavult, megkérdezik őket.
Látta azokat a leveleket, amelyeket küldenek a vezetők a Juniornak. Azokban olyanok
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szerepelnek, hogy a narancs nem illett össze valamilyen levessel, és ilyen ne legyen. Vagy, leírják,
hogy volt mandarin, ami szuper volt. Megfogalmazzák a pozitívat és a negatívat is. A cég azonnal
orvosolja a problémákat. Előfordult, hogy egy alkalommal az óvodások nem kaptak levest ebédre,
csak másodikat. Az óvodavezetés jelezte a Junior felé, hogy nem jó, hogy nincs leves, mert Békés
megyében szeretik a levest. Akkor a cég elmondta, hogy ez egy regionális próba volt, de
megértették, hogy Békésen szeretik a levest, elnézést kértek, és itt mindig lesz leves, annak
ellenére, hogy lehet, más településen nem lesz.
Egy héten egyszer kimegy az óvodákba, vagy épp tegnap a Hepp Ferenc általános iskolába ebédelt
azért, hogy megnézze, milyen az étel. A várost érdekli az étkeztetés, hiszen ez egy nagyon fontos
dolog. A tegnapi nap folyamán az iskolában megkérdezte az alsósokat, hogy hogy ízlik nekik az
étel. Két kisgyermek egymással szemben ült, az egyik azt mondta, hogy nagyon rossz, a másik
kisfiú pedig teljesen kitörölte a tányérokat. és azt mondta, hogy neki nagyon ízlett az étel. Ettől
kezdve nem tudnak mit mondani, mert az ami az egyiknek ízlett, az a másiknak nem. O is megette
az ételt, és kitöltötte a kérdőívet is. Minden szülőnek megvan a lehetősége arra, hogy’ bármikor
elmenjen az iskolákba, óvodákba megkóstolni az ételt.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Kettős minőségben kíván hozzászólni : egyrészt
önkormányzati képviselőként, másrészt mint a dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola és Alapfokú
Művészeti iskola ntézményvezetője. Mint minden iskolában, náluk is kiemelt szerepet kap a
pedagógiai programjukban az egészséges életmódra nevelés. Természtesen az iskolai étkezésben
aktívan részt vesz, ő maga is előfizetője a közétkeztetésnek. Ez számára is fontos, mivel, hajelzés
érkezik akár a pedagógusoktól, akár szülőktől, akár a gyermekektől, így tud reagálni arra, hogy az
adott napon mit ettek a gyerekek. illetve az étellel volt-e valamilyen probléma.

Az iskolai szakácsok minden alkalommal mindkét második fogásból biztosítják számára a
kóstolást, így össze tudja hasonlítani az ételeket. Gyakran előfordul, hogy a két második fogás
hasonló jellegű étket tartalmaz, azonban tegnap is volt különbség a két étel ízvilága között. Ez
lehetőséget biztosít arra, hogy aki a savanyúbb ízeket kedveli, akkor ő olyan ízvilágú ételt
választhat. Az iskolájukban személyesen is járt a Junior igazgatója épp úgy, mint azok a
vezetőtársai, akik Békés vonatkozásában figyelik a gyermekétkeztetést. Napi rendszerességgel
tartják a kapcsolatot az élelmezésvezető hölggyel, aki szintén jelzi az igazgató felé, ha különleges
kérése van az iskolának, p1. ez lehet egy korábbi időpont kérése rendezvények esetén. Ilyen téren
pozitívan tud nyilatkozni.
A kezdetekkor az ő iskolájukban is voltak különleges észrevételek a szülők részéről, de akkor is
meg tudták beszélni a problémákat. Jelenleg is van olyan önkormányzati alkalmazott a teremben,
akinek a gyermeke a Hepp iskolában tanul. Az előző önkormányzati ciklusban is voltak olyan
képviselők, akik elmentek az iskolájukba és megkóstolták az ételt. Nagyon kulturáltnak tartja a
tálalókonyhán és az éttermen belüli viszonyokat is. Az edények tiszták, az ott végzett
tevékenységet precizitás jellemzi. Intézményükben tálalókonyha van, és az ott dolgozó konyhai
alkalmazottak munkáját nagyra értékeli. Meg is köszönte a munkájukat.
A menza ízvilágát soha nem lehet összehasonlítani az éttermi ízvilággal. Véleménye szerint a
gyermekétkeztetésen folyamatosan lehet változtatni, és pozitív irányba tolni. Semmiképpen nem
gondolja, hogy a gondokat az RTL Klub meghívása oldaná meg. Fontosnak tartja a kölcsönös
kommunikációt, és a cég törekvését nagyra tartja. A jövőben is számít ajó együttműködésre.
Molnár Gábor képviselő: Tudomása szerint vannak olyan eljárások, mint p1. a karamelizálás,
amelyek pótolhatják az étel édességét. és közelebb visznek az otthoni ízekhez. Az édesanyja
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cukorbeteg volt, és tudott olyan ízesítőszerről, amiről senki nem mondta volna meg, hogy az nem
cukor, és a lekvárt is abból főzte. Ovatosan be lehetne vonni ezeket az ízesítéseket a
gyerekétkeztetésbe.
Kérdése: a Junior mennyire vonja be a helyi vállalkozókat az alapanyagok beszállítsába? Egy
halfi1ében 2 szálka is sok, ha gyerekről van szó. Nem tudja. mennyire volt ez jól lereagálva. Neki
is jelezte az egyik szülő, hogy haza vitte az ebédet, mert a gyerek beteg volt, és talált egy szálkát
a halban. Megérti ezt is, mert főzés közben ez is előfordul.
Boros Attila igazgató: A cég is gondolkodott a karamelizáláson, de sajnos a közétkeztetésre extra
szabályok vonatkoznak, és a rendelet tilt mindenféle cukorpótló és édesítőszer használatot. A
cukor le van tiltva, és semmit nem használhatnak helyette. Van egy hiba a rendeletben, ami a mai
napig is benne van, és így is marad a szigorítások miatt, hogy maga a rendelet nem a hozzáadott
cukrot, sót és egyebet határozza meg, hanem az ételben található mértéket. Nagyon sok esetben
már több só és cukor van önmagában a nyersanyagban, mint amennyit a rendelet előir, így emiatt
nem is tudnak az ételbe hozzáadott cukrot vagy egyéb dolgot beletenni.

Arra a kérdésre, amely szerint a helyi vállalkozóktól rendelnek-e alapanyagokat, elmondta, hogy
a cégnek komoly lokációja van a környéken, és elég komoly étkeztetőnek számít. Ugy alakították
ki a rendszert és nekik is így jó hogy önmagában a szárazáru érkezik Budapestről, mert a
Gyermelyitől (közvetlenül a gyártói) vásárolják a tésztát, így olyan áron kapják meg, amilyen áron
helyben beszerezhetetlen lenne. A pékárut, a húst, a zöldségeket a helyi termelőktől veszik. Részt
vesznek Békés város termelői programjában is, hiszen attól függetlenül, hogy a város drágábban
állítja elő a savanyúságot, mégis a cég a teljes régió tekintetében a várostól vásárolja meg a
terméket.
-

-‚

Juhos János képviselő: Elég sokat beszéltek a közétkeztetésről, bár a téma fontossága miatt
tényleges szükséges. Földesi Mihály képviselő elmondta, hogy érezhetően javult a közétkeztetés
színvonala, és a gyerekek is jobban szeretik az ételeket, úgyhogy ennek már örülhetnek.

A vezérigazgató példásan, jól felépítve megvédte a cégét. Emlékeztette a képviselő-testületet arra,
hogy egy évvel ezelőtt nagyon komoly viták voltak arról, hogy milyen szolgáltatóval kössenek
szerződést, de csak szerződéshosszabbításra került sor a Juniorral. Akkor is hasonló minőségi
problémák vetődtek fel. Deákné Domonkos Julianna igazgató asszony megvédte az iskoláját, de
korábban nem volt jellemző, hogy a pedagógusok is az iskolában étkeztek volna. Azóta változott
a helyzet. Egy példát tud mondani a saját tapasztalatából, ami hiteles: az unokája jelenleg sem
ebédel az iskolában, hanem a nagymamájánál eszik, aminek a nagymama nagyon örül. Próbálták
rávenni, hogy egyen az iskolában, de nem sikerült elérni. Bízik abban, hogy ajövőbenjobb lesz a
közétkeztetés minősége.
Boros Attila igazgató: Sajnálná, ha úgy lenne. ahogy Földesi Mihály képviselő állította, hogy a
héten már jobb az étkeztetés, mert a Junior által biztosított közétkeztetés nagyon komoly
rendszeren alapszik. Nincs lehetősége a szakácsnak variálni abban a tekintetben, hogy a
nyersanyagból többet vagy kevesebbet tesz az ételbe, mivel központi nyersanyagtörzs, központi
receptúra van meghatározva grammra kiszámolva. A Junior is emberekkel dolgozik, így lehet a
szakácsnak is jobb és rosszabb napja. Nem állítja azt, hogy néha nem fordul elő, hogy a rizs
nyersebb, vagy fövetlenebb a krumpli, mint máskor. Bízik abban, hogy ez nagyon ritkán történik
meg, de a vasárnapi ebédnél is elő szokott fordulni. Az az állítás, hogy önmagában változtattak az
ételek minőségén, nem is lehetséges, mert arra nem lennének képesek, hiszen maga a receptúra, a
kiszabat, az árképzés teljesen sztenderd dolog. Nincs plusz az étkezésben, így nem tudnak javítani
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sem, hiszen előre I hónapra kiközlik az étlapot, és p1. a tökfőzelékiiek az ország minden pontján
ugyanaz a kiszabata, ugyanaz a receptúrája.
Emlékszik a tavalyi problémára: Békés városra két szakács főz, de van egy tartalék szakács is,
akik egyszerre betegedtek le az influenza miatt. Ez nem egy életszerű dolog, de megtörtént, ezért
Budapestről hoztak szakácsot, hogy biztosítani tudják az étkezést. Volt két nap, amikor valóban
ingadozott a minőség. Egy példa arra, hogy mennyire szenzitív az étkeztetés: volt két nap, amikor
a belső vizsgálatuk alapján főtlenebb volt a krumpli, amit korrigáltak, de ezt mindenki
megjegyezte, és félévig viselték a következményeit. Az eset pedig csak amiatt fordult elő, mert az
új szakácsnak ismeretlen volt a hely, stb. Ha van egy hiba, nagyon sokáig emlékeznek rá, de hogy
most a héten többször volt sütemény. arról nem beszél senki. Mindenki természetesnek vette, hogy
a Junior plusz költségére a gyerekek kaptak sütit is, ami nem két fillért jelent ekkora étszámnál.
Igyekeznek tartani a színvonalat. A hatósági vélemények alapján átlag felettinek tartja mind
egészségileg, mind minőségben a teljes régió étkeztetését. Ezt azzal is tudja bizonyítani, hogy már
három másik helyről is megkeresték a Juniort, hogy vegye át az étkeztetést. Ezek a polgármesterek,
intézményvezetők nem a maguk ellenségei, hogy egy rossz közétkeztetőt vegyenek a nyakukba.
Ezek egy része magánintézmény, és körbe járták a lehetőségeket, és a Juniorral kívánják
megoldani az étkeztetésüket.
Földesi Mihály képviselő: Egy nagyon szép kampánybeszédet hallottak, ami még tetszett is neki.
Ha nem nézte volna át nagyon tüzetesen az anyagot, akkor még el is hinné, amit az igazgató
mondott. A feljelentéssel kapcsolatban annyit mondott el, hogy áll elébe, de természetesen nem
egyedül megy el, hanem lesznek még szülők, akik kiállnak a gyerekeikért. mert nem teljesen úgy
látják az étkeztetést, mint ahogy a Junior igazgatója.

Saját maga szólította volna meg az igazgatót, ha ügyvezető igazgatóként a Saját cégét
pocskondiázta volna, de nem ezt tette, hanem elmondott egy gyönyörű kampánybeszédet. Ennek
ellenére elcsúsztak a témától annyira. hogy a törvénytől kezdve minden másról beszéltek, de azért
egy félmondatban elismerte az igazgató, hogy a halas spagettiben szálka volt, amiből akár
probléma is lehetett volna. Es akkor mivan? Lehet, a posztjait elemezgetni, de ettől még az étel
nem jobb, és a szülők 100 %-osan nem elégedettek. O maga 13 évig volt kollégiumban
nevelőtanár. Volt olyan időszak, amikor cl kellett küldeni nyugdíjas volt dolgozóikat, mert nem
tudták számukra biztosítani az ételt, mert az adag nem engedte. Ebben az időszakban a
pedagógusok nem a környező kifőzdékben ettek, hanem az intézmény konyháján.
Szeretne idézni egy szakmai beszámolóból, amit a képviselő-testület bizottságai tárgyaltak, és
majd a testület is megtárgyal. A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2019. évi munkájáról
szóló beszámoló az alábbiakat tartalmazza a gyermekek iskolán belüli étkezéséről: ‚A tanulók
megfelelő, rendszeres étkezése problémákat vet fel, sok esetben nem kielégítő. Ez kihatással van
a magatartásukra, a figyelemkoncentrációra, a teljesítményükre és az egészségi állapotukat is
károsan befolyásolja. Az iskolabüfé kínálata az egészséges ételek és élelmiszercsoportok
tekintetében igen szegényes. A büfé kínálat sok édességet, szénsavas italt tartalmaz. Az iskolai
menzai ellátást egyre több szülő mondja le az iskolában, és nem biztosított ezen tanulók ebéd
ellátása otthonról vitt étel formájában. Ezek a tanulók egész nap az iskola büfékínálatára vannak
utalva. Vajon kötelezni lehetne-e a szülőt aki lemondja a gyermeke iskolai ebédjét arra, hogy
otthonról vitt, vagy máshonnan megrendelt, kiszállított főtt ételt biztosítson gyermekének? Ez
valószínűleg országos, megoldásra váró probléma.” Ezt elfogadja, de akkor ne mondja azt az
igazgató, hogy minden rendben van. Az igazgató bevállalta, hogy volt olyan, amikor nyersebb volt
a rizs vagy a krumpli. Ha ezt észreveszik, akkor hol a minőségellenőrzés? Hogy viszik ki a
gyerekek elé a nyers krumplit? Két napot bevállalt pluszba. Ne vállaljon be semmit, hanem
-

-
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főzzenek úgy, hogy a gyerekekjól lakjanak. Kérdése: hány százalékot mer bevállalni az igazgató
moslék szintjén? Hány százalék kerül ki moslékba a levesből, hány százalék a másodikból?
Boros Attila igazgató: Földesi Mihály képviselő az általa elmondottakat szép kampánybeszédnek
értékelte, miközben elfelejti a képviselő azt, hogy ő nem politikus, ezért nincs szüksége
kampánybeszédre. Nem tudja értelmezni a gyógyfürdő beszámolóját, hiszen azt nem is ismeri. Azt
mondta, hogy volt két olyan nap a tavalyi évben, amikor a krumpli nem volt jól megfőzve, de egy
óriási mennyiségről beszélnek. Előfordulhat, hogy egy részével volt ilyen probléma, de az ottani
minőségi probléma sem arról szólt, hogy a teljes kiszállított mennyiséggel baj volt, hanem kaptak
három-négy reklamációt erre nézve. Szó nincs arról, hogy egy teljes városnyi főtlen krumpli vagy
rizs került ki az étkeztetésbe. Ilyen probléma bármikor előfordulhat. Az, hogy egy évben egyszer
vagy két évente egyszer előfordul, hogy találnak az ételben egy kevésbé megfőtt krumplit, ez több
mint szőrszálhasogatás.

A moslékkal kapcsolatos kérdésre elmondta, hogy 37 %-os az országos adatuk, és a békési szint
ez alatt van. Nem tudja megmondani, hogy a levesből külön mennyi kerül moslékba, mert senki
nem méri külön, csak egyben. Az országos adat 37 % moslékot mutat. A moslék kb. 75 %-a mindig
a leves, ez is Országos átlag, a többi pedig a második fogás. Felvethetnék, hogy miért nem jobbak
a levesek, de ez egy nagyon messze mutató beszélgetés lenne. A Junior is több kutatásban részt
vesz. Ha magyar étkezési szokásokat vizsgálják, akkor azt látják, hogy az átlag iskolákban 20 perc
áll a gyermekek rendelkezésére az étkezésre. A gyerekek 63 fokos levest kapnak, ami nagyon forró
de ez is egy törvényi előírás ezért a levest csak megkóstolják, forrónak érzik, nem eszik meg,
eltolják és megeszik a másodikat. Ezzel eltelt az étkezési idő 75 %-a, és nem állnak neki újra levest
enni.
-

-‚

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Kérte ajelenlévőket, hogy ha bármilyen hozzáfűzni valójuk van a
képviselőknek, akkor jelezzék, hogy rendben zajlódjon a testületi ülés. Már lassan egy órája
beszélgetnek erről a témáról, ami nem baj, de jó lenne haladni, mert több anyag is van, amit meg
kell tárgyalni.
Földesi Mihály képviselő: Nem szeretne többször hozzászólni ehhez a témához. Megköszönte,
hogy Boros Attila igazgató megjelent a testületi ülésen, illetve, hogy vállalta a lakossági fórum
megtartását, amire remélhetőleg este 6 óra körül kerül sor, amikor a szülők többsége is ráér.

A 37 %-os moslékot soknak tartja. Ahogy korábban mondta, 1 3 éven keresztül nevelőtanár volt
egy kollégiumban, és ha 1 3 tanéven keresztül elérte a moslék aránya az 5 %-ot, akkor összehívták
a szakácsokat, hogy megkérdezzék tőlük, mi történt. Egy kollégiumban lakó gyermeknek nincs
lehetősége haza menni és otthon enni, mint ahogy egy hazajárós gyermek megteheti. Véleménye
szerint a 37 %-os moslékarány nagyon magas, amin el kell gondolkodni. Az igazgató által
elmondottakat sok esetben magyarázkodásnak érzékelte.
Boros Attila igazgató: Nem tudja megmondani konkrétan és külön, hogy a békési kollégiumban
mennyi a moslék aránya. A 37 % az országban lévő adatot jelenti. A kollégiumban valószínűleg
nincs ekkora arányú moslék. A közétkeztetésben a kollégiumban nem haladja meg országos
szinten a 4 %-ot. Egy Országos átlagot ismertetett, amely magában foglalja az általános iskolákat,
óvodákat is.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Felolvasott egy e-mailből, amelyet igazgató asszonyoktól kapott:
“Osszességében az ételek finomak, ízletesek voltak, a gyerekek szívesen megették. Jelezném a
megbeszéltek szerint az elmúlt két héttel kapcsolatban az ételekre vonatkozó egy-két apró
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észrevételt: barack lekvár-narancs, nagyon jó volt. de a savanykás íze miatt nem illett össze.” Ezt
az e-mailt 02.13-án kapta.
„Lila hagyma az uzsonnához: nagyon nagyra lett szeletelve, a gyerekek emiatt nem eszik meg.”
Tudomása szerint ezt is orvosolta a Junior.
“02.05. Csirkemáj rizottót a gyerekek nem nagyon szerették.
02.07. Főtt burgonya: a burgonyapürét jobban megeszik a gyerekek.
02. 10. Mandarin: nagyon szerették a gyerekek. Köszönöm szépen az együttműködést.”
Ezeket az e-maileket kapta, és a megbeszéléseken sem hangoztak cl olyan kritikák, amelyeket
Földesi Mihály képviselő felvetett.

Örül annak, hogy a Junior igazgatója megjelent a testületi ülésen és tájékoztatást adott az
étkeztetésre vonatkozóan. A jövőben is megtartják az egyeztetéseket. Ha bármilyen probléma
merül fel, tolmácsolják az étkeztető cég felé, bár a regionális vezető mindig jelen van az
egyeztetéseken. Szükség van arra, hogy egy évben egyszer-kétszer lakossági fórumot tartsanak. A
református iskolában, mint presbiter részt vett már egy fórumon, ahol 8 szülőjelent meg. Mindenki
úgy ment haza, hogy megértette, amit a vezérigazgató elmondott. Ezen a lakossági fórumon az
összetételen és a törvényi háttérről beszéltek. de különösebb kritika, felvetés nem volt. A felmerült
problémákat helyben megbeszélték.
Kérte, hogy térjenek rá a munkára és mindenki zárja le a kampányt, amit már régen meg kellett
volna tenni. Megköszönte Boros Attila vezérigazgatónak, hogy megjelent a képviselő-testület
ülésén.
Boros Attila igazgató: Megköszönte a lehetőséget, és elmondta, ha szükség van rá, akkor
negyedévente eljön a testület ülésére, meghallgatja a felvetéseket és válaszol azokra.
Napirend tárya:

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

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Polár Zoltán alpolgármester: Ismertette az előterjesztést.
Földesi Mihály képviselő: A Sportbállal kapcsolatban elmondta, örül annak, hogy színesítették és
folyamatosan színesítik Békés városában a programokat. A Sportbálnak van egy jótékonysági
oldala is, ami támogatásokból áll össze. Mivel Sportbálról van szó és nem úgynevezett kézis bálról,
mint a legelején, ezért tudomása szerint a nettó bevételt szétosztják a különböző sportágak között.
Szeretné látni, hogy mennyi volt a Sportbál bevétele, kiadása, mennyi maradt és melyik szervezet
mekkora támogatásban részesült.

Az előterjesztésben még januárban volt egy Olyan rész, ami az 5 millió forint alatti polgármesteri
döntésekhez kapcsolódott. Ez ajelenlegi előterjesztésben már nincs benne. Bízik abban, hogy nem
amiatt nem szerepel ez a rész már az anyagban, mert az előző testületi ülésen felvetette, hogy a
Kolbászvigalom 1 1 millió forintos költségét három részre szedték szét. Reméli, hogy azért nincs
az anyagban benne ez a rész, mert nem volt ilyen polgármesteri döntés. Ha mégis lett volna, akkor
kérte, hogy ezt pótolják.
Az anyag második része tartalmazza a Békési Kommunális Szolgáltató Kft. elvégzett és
megrendelt szerződéses feladatairól szóló beszámolót. Nincs semmi problémája a BKSZ Kft-vel,
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bár az elmúlt időszakban sűrűn felvetette az ezzel kapcsolatos aggályait. A jelenlegi beszámolót
összehasonlította a januári előterjesztéssel, és csak a dátumok módosítását tapasztalta, semmi más
eltérés nincs. Eltelt egy hónap, így ha elvégeznek egy munkát vagy csak tervezik, akkcr nem így
kellene megjelennie az anyagban. Szeretné, ha az elvégzett munkák pontos részét látnák
folyamatosan.
Az előterjesztés tartalmazza a pályázatok alakulását is. Összesen 23 pályázat van felsorolva az
anyagban, amiből 12 pályázat befejeződött. Ha ez igy van, akkor kérte, hogy számoljanak be annak
alakulásáról, hogy ne csak mint élő szavazógép működjön, hanem lássa, hogy miről szavaz. Jó
lenne látni, hogy mekkora összeget kaptak, ki volt a fővállalkozó, kik voltak az alvállalkozók,
milyen ellenőrzések folytak, mikor történtek az ellenőrzések és összességében mi történt.
A 1 3-as pályázat a futópályát is tartalmazza az ‘Élhetőbb békési városközpontért c. pályázat”
keretében. A facebookon sok minden megjelent már ebben a témában is. Kérdése, hogy miért 1
méter szélesre tervezik a futópályát? Bár ez az 1 méter sem 1 méter, mert ha leveszik a két 5 cmes szakaszt, akkor csak 90 cm-es lesz a futópálya. A Vecsési futópályával hasonlították össze a
békési futópályát, ami 1 ‚5 méter széles, a műszaki leírások teljes mértékben megegyeznek, mégis
a békési futópálya bekerülési költsége jóval magasabb, mint a vecsési pálya költsége. Tény és
való, hogy Békés távolabb van Vecséstől és többe kerül a Budapestről Békésre való
anyagszállítása. De ennyivel? Vecsésen 25 ezer, Békésen pedig 59 ezer forint körül tervezik.
Kérte, valaki magyarázza cl neki, hogy ennek mi az oka. Az is látható, hogy a BALTEP Bt. a
fővállalkozó és az IP tender a kivitelező, mint alvállalkozó. Ezt hallotta, de nem volt kint, nem
nézte meg, de bízik abban, hogy a kérdéseire választ kap.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az SZMSZ szerint az adott
előterjesztésről a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak egyszer S percben
hozzászólhatnak, majd mégegyszer 2 percben reagálhatnak az elhangzottakra, az előterjesztéshez
további egyszer 2 perc terjedelemben kérdéseket tehetnek fel, és esetleg. ha van személyes
érintettség, akkor 1 percben reagálhatnak.” Kérte az időkeret betartását.
Rácz Attila képviselő: Az SZMSZ szerint a szakértőknek, meghívottaksiak is ugyanannyi idő áll
a rendelkezésükre a hozzászólások tekintetében, mégis Boros Attila igazgató 25 percig beszélt a
közétkeztetésről, aminek az oka, hogy fontosnak ítélték meg a témát.

A legutóbbi testületi ülés keretében a barátság jegyében társalogtak több olyan dologról is, ami
esetleg a jövő irányába mutat. Az e heti békési újságot olvasva látta, hogy az egyik író (Békés
város Cicerója) védelmet nyújtott a város gázszerelőjének, ami nem igazán értékelhető a barátság
jegyében. Kérdése, hogy ha valaki a politikától visszavonult, elméletileg nyugdíjba ment, akkor
miért van szükség arra, hogy még a politika erejét használva a vállalkozások életébe beleszóljon,
illetve azokat próbálja irányítani? Ezt semmiképp nem tudja értékelni a barátság jegyében.
A napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy a választókerületében pozitívan értékelik a
járdaépítést, bár ez régi adóssága az önkormányzatnak a lakosok felé. A Pusztaszeri utcából
keresték meg azzal, hogy a járda már elkészült, de a környezet helyreállítása késik. Erről fotókat
is készített. Emiatt nem tudják a tüzelőt bevinni a nagykapun keresztül, mert olyan halom van az
utakon. Szeretné látni ajárdaépítés építési dokumentációját, mert sok esetben sem ő, sem a lakosok
nem látnak tudatosságot a munkák mögött. A környezeti szint és a járdaszintje sok esetben eltér
egymástól, és a járda alacsonyabban van, mint a mellette lévő telek földmérete. A járda szintje a
rossz gyakorlatot is követte. Van olyan ingatlan, ahol eleve alacsonyabban volt a járda és mindig
a nagykaput használták a bejárásra, mert a kiskapu előtti járdaszakasz víz alatt volt, és az árokban
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lévő víz elöntötte. Ezt a gyakorlatot most bebetonozták, mert ugyanolyan szintre került a járda,
ahol korábban volt ajárdalapból készítettjárda. Nem tudja, hogy valaki ellenőrzi-e a szinteket? A
nyomvonalában is van némi kivetnivaló. A munkálatokat meg kellett előznie egy építési
engedélyeztetési eljárásnak, ahol a pontokat rögzíteni kellett.
Még egy kérdés felmerült, ami az anyagban is szerepel: a BKSZ folyamatosan szállítja el a
helyszínen kibontott különböző méretű burkolóköveket. A lakosok attól félnek, hogy a kövek útja
nyomonkövethetetlenné válik, emiatt erre vonatkozóan egy kimutatást kér: mennyi kő kerül
kibontásra és a későbbiekben hol kerül felhasználásra? A lakosok attól tartanak, hogy rriagáncélra
kerülnek felhasználásra magánkertekben, bej árókra. Nem beszéltek arról, hogy mi lesz a
járdakövek sorsa, ami irdatlan mennyiséget tesz ki, hiszen a két utca (Táncsics utca és a Pusztaszeri
utca) nagyon hosszú. Mint a választókerület képviselője az ott élőkkel együtt örülnek a
járdaépítésnek, csak vannak bennük félelmek, p1. hogy nem megfelelő szinteken kerül
megépítésre, és vajon a későbbiekben tudják-e élvezni az előnyeit.
Vámos Zoltán alpolgármester: A futópályával kapcsolatosan megj elenő internetes
összehasonlításokat maga is elolvasta, mert érdekli a téma. Utána járt a dolgoknak, ktöltötte a
dokumentumokat, mert ha valósak a felvetések. hogy Békésen többe kerül ugyanaz a beruházás,
mint Vecsésen, akkor intézkedni kell. Ha viszont nem így van, akkor annak is felelőssége van,
hogy bizonyos emberek felelőtlenül híresztelnek dolgokat. Nem akar hitelrontásról beszélni, de
komoly felelősség nem valós adatokat közzétenni.

A vecsési futópályával kapcsolatos összes dokumentációt letöltötte, átolvasta. A békési és a
vecsési futópálya nem ugyanaz. Igaz, hogy a vecsési futópálya 1 ‚5 méter, a békési pedig 1 méter
lesz. A vecsési futópálya hosszú, nincs közvilágítás a közelben, ezért még ugyanannyi pénzért kell
közvilágítást kiépíteni, mint amennyibe került a futópálya, hogy használni tudják a pályát sötétebb
időszakban is. A vecsési nem zöld beruházás keretében épült, ami azt jelenti, hogy a 1 ‚5 méteres
sávot kimarták, majd megfelelő kövekkel beterítették és ráöntötték a műanyagréteget. Békésen
már az is más, hogy egy egész terület rehabilitációjáról van szó, teljes talajeserével, gyepcserével.
Jók a felvetések, de valamilyen rendszert kell teremteni, hogy ne vagdalkozás szinten hangozzanak
el. Ugy kell elmondani a dolgokat, hogy az emberekben ne az maradjon meg, hogy az, amit
hallottak, biztosan úgy van, mert egyáltalán nem biztos, hogy így van. Ha pedig igaz a felvetés,
akkor felelősségük intézkedni az ügyben, de akkor ez legyen egy korrekt, tiszta helyzet. Jelenleg
nem tiszta a dolog, fontos, hogy a felvetések ne „kocsmai bekiabálás” szintjén hangozzanak el,
mert ez kellemetlen. Vállalja azt, hogy a felvetéseknek utánajár, mert felelősségük, hogy rendben
legyenek az ügyek. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy olyan közbeszerzésekről van szó,
amelyekkel kapcsolatban törvényi előírások, szabványok vannak meghatározva.
Letöltötte a futópályákra, sportpályákra vonatkozó szabványokat. Elolvasta, hogy milyen
előírások \Jonatkoznak a futópályákra, ha óvodások, ha általános vagy középiskolások használják,
mi az előírás, ha a pálya versenyszerűen is használható, illetve milyen feltételeknek kell
megfelelni, ha kocogásra használják a pályát. Vecsésen a futópályát kifejezetten kocogásra
tervezték, azaz szabadidős tevékenységre, míg Békésen a futópálya úgy lesz megépítve, hogy
alkalmas legyen az általános iskolások számára testnevelési órák megtartására is. Ezek lényeges
kérdések. Ne csússzanak el abba az irányba, hogy úgy gondolkodnak, hogy van egy oldal, amelyik
velejéig rossz, mindent rosszul csinál, és ahova csak nyúl ott fekete lyuk van, majd van egy másik
oldal, amely szenzációsan tiszta, minden tud és mindenhez ért.
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Csibor Géza képviselő: Rácz Attila képviselő választókerületével szomszédos a választókerülete,
ahol szinténjárdaépítés zajlik. Szerinte majdnem, hogy normális, hogy vannak hibák a munkálatok
közben. Az önkormányzat akkor tud közbeszólni, amikor befejeződik a beruházás, mert valamit
értékelni csak akkor lehet, ha vége lesz. A facebookon látta és közreadta azokat a fotókat, amelyek
azokat a területeket mutatja, ahol nem elégedett a járdaépítéssel. Személyesen megkereste a
kivitelezőt, akivel egyeztetett a hibák kijavításáról. Attól nem lesz jobb, hogy a tesrület ülésén
elmondják a véleményüket, ha meg megvárják, hogy végezzenek a munkálatokkal, akkor lehet,
hogy már nem lesz lehetőség a probléma javítására. Javasolta Rácz Attila képviselőnek, hogy
keresse meg a kivitelezőt, aki minden kérdésére választ tud adni.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Párhuzamot szeretne vonni a hamarosan megépülő
kézilabda munkacsarnok és a futópálya megvalósítása között. Nehezen élte meg az elmúlt
ciklusban, hogy nem tudtak olyan tempót diktálni az új létesítmény megvalósulásának, mint ahogy
a város vezetése szerette volna, de különböző akadályok gördültek a megvalósulás elé. Most úgy
érzi, hogy nem annak örülnek, ami jó, szép és örömteli lesz a városban, hanem azt nézik, hogy
mivel lehetne gáncsoskodni. A dr. Hepp Ferenc általános iskola tornatermi viszonyai évek óta
szűkösek, bár a testnevelő tanárok minden lehetőséget igyekeznek kiaknázni, így a mindennapos
testnevelési óra keretében a Köröspart mentén futást terveznek, a Körösön kenukkal közlekednek
gyerekek. Ajövő héten hétfőn az egyik pályázat keretében kenukat hoznak Békésre Budapestről.
Orömmel és köszönettel fogadják cl a fenntartó Gyulai Tankerületi Központ, illetve a békési
önkormányzat segítségét, hiszen a békési uszodát rendszeresen igénybe vehetik a sportiskola és
más osztályok diákjai is. Szeretné, ha örülnének minden megnyert pályázatnak, és segítenék azok
megvalósulását. Nem tudja, hogy a kézilabda munkacsarnok megvalósulását valóban
akadályozza-e a környékbeli lakók aggálya vagy sem, de véleménye szerint szerepetjátszik benne.
Az iskola nagyon számít arra, hogy minél hamarabb létesül a Hepp iskola közelében egy új
sportcsarnok. Bízik abban, hogy ez megépül és segíteni fogja a mindennapi munkájukat. Személy
szerint nagyon örül minden megnyert és megvalósult pályázatnak. További sikereket kívánt az
önkormányzatnak ezen a területen.
Mucsi András képviselő: Örül annak, hogy a képviselő-testület minden oldalától vannak
kérdések, hiszen nincs rejtegetnivalójuk. Minden képviselőnek flggetlenü1 attól, hogy tagja-e a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak vagy sem
azt javasolja, hogy a kérdéseikkel,
észrevételeikkel keressék meg az adott vezetőt a polgármesteri hivatalban. Kérdése Gál András
osztályvezetőhöz: az utóbbi 2 hónapban megkereste-e valamelyik képviselő és érdeklődött-e nála
pályázatokkal kapcsolatban?
-

-

Gál András osztályvezető: Az alpolgármesteren kívül senki nem kereste meg.
Mucsi András képviselő: A Sportbállal kapcsolatban azzal kezdené, hogy megköszönte azoknak,
akik ingyen megszervezték a bálat, ugyanis ez még egyszer sem hangzott cl. Javasolja Földesi
Mihály képviselőnek, hogy legközelebb vegyen részt a Sportbálon, ami egy jótékonysági
rendezvény. Az önkormányzat ingyen biztosítja a helyiséget, és a szervezők sem részesülnek
díjazásba. A bevételekből kifizetik a rendezvény költségeit, és a megmaradt összeget szétosztják
a kedvezményezett sportszervezetek között százalékos arányban. Nincs akadálya annak, hogy ezt
az adatot nyilvánosságra hozzák. Van olyan szervezet, akinek magasabb támogatás jut, mert több
személyt hív meg a bálra, aki nekik ajánlja fel a támogatói jegy árát.

Földesi Mihály a megyei önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke, így pontosan tudja, hogy
az utóbbi években országosan és megyei szinten is 30-40 %-os építőanyag árnövekedés volt.
17

A képviselő is tudja, hogy önkormányzatok, intézmények tömegei jelentkeznek a Megyeházán
azzal, hogy nem tudják teljesíteni a pályázatokat, mert nemhogy évről-évre, haneni hónapról
hónapra változnak a költségek. Az, hogy van egy óvodaépítés x faluban és y faluban is, riemjelenti,
hogy ugyanazok a költségek. Meg kell nézni a létesülés idejét is.
Örül a Fáy utcai beruházásnak. Az ezzel kapcsolatos posztokba azt is bele kellene írni, hogy
zöldváros projekt keretében valósul meg, ami magában foglalja a talajcserét, a fvesítést és a
favágást is. A jelenlegi városvezetés nagyon sokat tesz azért hogy új fákat ültessen, iBetve csak
azért vásárolt egy darus kocsit és képzett ki embereket, hogy esztétikusan legyenek a fák nyakazva.
Sajnos az áramszolgáltató alvállalkozói meglehetősen barbár módon nyakazzák a fákat, de ez ellen
már tett a város, és ha van lakossági jelzés, akkor a darus kocsi a kiképzett emberekkel gyorsan
elvégzi a nyakazási munkálatokat. Maga is vagy három esetet jelzett Polgár Zoltán
alpolgármesternek, aki továbbította a kérést, és a munkatársak igényesen lenyakazták a fát. Építő
szándékkal kell jelezni a problémákat. Pályázatokat és információkat közölnek némelyek anélkül,
hogy bármilyen adatot, részletes dokumentációt kérnének a hivatal munkatársaitól. A városnak
nemcsak Cicerója van, hanem matematikusa is, mert van, aki méricskél, meg összehasonít, stb.
Minden adatuk nyilvános, a képviselők minden adathoz hozzáférnek. A januári testületi ülésen a
költségvetésről is úgy vitatkoztak, hogy közben senki nem kereste meg az osztályvezető asszonyt,
hogy áttekintse a részletes költségvetést.
Molnár Gábor képviselő: A futópályával kapcsolatos beírásokat a párttársa indította cl, mivel a
területen lakik és közvetlenül érinti az ügy. Nagyon keskeny a pálya, lehetett volna szélesebb is.
Ugy látta, hogy két egyirányú pályáról van szó: az egyik Vége a játszótérnek fut, a másik vége
pedig tovább megy. Bízik abban, hogy tervezik ennek a pályának az összekötését. Az 1 méteres
pályán két olyan gyerek, akik nem sportolnak rendszeresen, biztosan nem fér el, sőt párszáz méter
után még orrba is vágják egymást, mert kalimpálni fognak, mivel nem kapnak levegőt. Lehet, hogy
ez a szabvány, nem vitatja, de akkor is keskenynek tartja. Elhiszi azt is, hogy a feltöltés, gyepesítés,
fásítás, padok kihelyezése nem annyiba kerül négyzetméterében, mint ahol kimartak párszáz méter
pályát és egyszerűen csak feltöltötték. Ezzel kapcsolatban nincs kifogása.
Rácz Attila képviselő: Minden pályázatnak örülnek, és épp a pályázatokról adott tájékoztatások
kapcsán fogalmazódott meg benne, hogy az anyagban több pályázatot is felsorolnak, viszont a
tájékoztatás akkor lenne teljes értékű, ha a nyelvezete is érhető lenne. Az anyag azt tartalmazza,
hogy: „Pályázatunkat határidőben benyújtottuk.”. Ehelyett a mondatrész helyett azt kellene írni,
hogy: „2017. december 15-én benyújtottuk.” Ha ezt írnák, akkor a képviselők tudnák, hogy a
pályázat mikorra datálódik. Sehol nem köthető dátumhoz az információ. A jelenlegi formában
csak a pályázat kódját (p1. TOP-5.2.1 15.), címét tudják és azt, hogy mennyi összeget nyertek.
Semmilyen információ nincs arról, hogy ez időben, hogyan valósul meg, mikor nyújtották be,
áthúzódó pályázatról van-e szó, az előző testület adta-e be vagy az új testület, esetleg most volt a
beadási határidő, mi a lejárati és elszámolási határidő, stb. Határidők nélkül szerepelnek a
pályázatok felsorolva, ami számára csak félinformáció. Kérte az előterjesztőt, hogy legközelebb a
pályázatokról részletesebb tájékoztatást készítsen, és egészítse ki a fentebb elmondott adatokkal.
.

Vámos Zoltán alpolgármester: A fagallyazással kapcsolatban elmondta, hogy körzetében is
elindult ez a munka, amit meg is köszönt, hiszen lakossági visszajelzés is volt az elvégzett
gallyazásokról. Gál András osztályvezetővel együtt igyekszik kivesézni a közvilágítással
kapcsolatos dolgokat, ezzel segítve a Műszaki Osztály munkáját, hiszen olyan sok feladatuk van,
hogy nem tudnak apró részletekig belemenni egy-egy ügybe. Szegeden is járt egyeztetni az
ügyben, ahol egyben a fagallyazás kérdését is felvetette. A régiós vezetők megmutatták az erre
vonatkozó előírásokat, amely szerint a DEMASZ feladata a probléma elhárítása. Ha egy fa legyen
-
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az drága, értékes díszfa odaér egy 1 50 KW-os vezetékhez, akkor megnézik a szabványt, és ha
abban az szerepel, hogy p1. 88 cm-re nem közelítheti meg a fa a vezetéket, akkor ők ott 88 cm-nél
levágják a fa tetejét. Nekik ez a dolguk. Az önkormányzatnak pedig az a dolga, hogy a
gallyazásoknál szépítészeti szempontokat is figyelembe vegyenek. A szolgáltató nem alakít ki
íveket a díszfán, mert az ő feladata, hogy elhárítsa a hibát.
-

A futópályával kapcsolatban elmondta, hogy a szabványok konkrétan tartalmazzák, hogy a
különböző típusú futópályákat milyen szélességben kell megépíteni. Ezt nem a képviselők
hivatottak eldönteni, hanem vannak ezzel foglalkozó szakemberek, akik az előírásokra. tekintettel
eldöntik ezt.
Balo2 Zoltán képviselő: A fanyakazásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a villamos vezetékek
alatt lévő fák egy része szabálytalanul vannak ültetve, mert olyan fákat, amelyek meghatározott
magasságon felül nőnek, nem szabad a villamosvezeték hálózat alá ültetni. Nagyon sokszor ad hoc
jelleggel és meggondolatlanul ültetik a fákat, utána csodálkoznak azon, hogy a szolgáltatók
levágják a fákat a kellő magasságig. Meg vannak adva azok a biztonsági távolságok, amelyeket be
kell tartani, illetve közüzem veszélyeztetésének minősül, ha p1. olyat fákat ültetnek szándékosan
vagy meggondolatlanul, amelyek elérhetik a villanyhálózatot. A Puskaporosnál összetalálkozott
szakemberekkel, akiket kérdőre vont, hogy miért úgy vágják le a fákat, ahogyan, és akkor
felvilágosították arról, hogy a fák nagy része nem felel meg a jogszabályban előírt feltételeknek,
amely szerint a közüzemet ne veszélyeztesse, illetve tartsa be a biztonságos távolságot.
Polár Zoltán alpolgármester: Földesi Mihály képviselő felvetésére elmondta, hogy a Sportbál
soha nem volt kézibál, mindig is Sportbál volt. Sok kézilabdás van jelen a bálon, sőt a legtöbb
vendég a kézilabda rajongók közül jelenik meg. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a költségek
kifizetése után megmaradt összeget a sportszervezetek támogatására fordítják. Ez már 1 1 éve így
van. A szervezet elnöke és a szervező aláírással átveszi azt a támogatást, ami a Sportbál nyeresége
volt. Van egy támogatói jegy, amit megvásárolnak, és arra rá kell írni, hogy melyik sportágat
támogatják az adott személyek. Osszesítik a támogatói jegyeket, megszámolják és számszakilag a
profitot elosztják a darabszámmal, így kijön egy egységár, amit visszaszoroznak azzal, hogy hány
darab jegyet adtak be egy adott sportágra. Pl. LINEA FITNESS 2 db, labdarúgás 7 db, BSZSK 29.
Minden sportszervezet örül a támogatásnak. Mindenki aláírásával igazolja a támogatás átvételét.

Az anyagokat átolvasta, így a BKSZ előterjesztését is látta. Földesi Mihály képviselő szerint csak
a dátum lett módosítva. Az anyag első mondata tartalmazza, hogy a munkálatokat folyamatosan
végzik. A fUvet mindig vágni kell, és vannak munkák, amelyeket folyamatosan végezni kell.
Lehet, hogy vannak ismétlődések a munkák kapcsán, de higgyék el, hogy azért van, mert azokat a
feladatokat folyamatosan látják el.
A futópályával kapcsolatban az alábbiakat mondta cl: az önkormányzat elképzelése, hogy a Fáy
utcán szeretné kialakítani a város szívét. Ez magában foglalná a munkacsarnokot, a 400 és 800
méteres rekortán futófolyosót, amelynek a két vége össze lesz kötve. Lesz egy 800 méteres pálya
és benne lesz egy 400 méteres pálya. Ez összesen 836 méter lesz. A területen füvesítés, faültetés
lesz és világítást is kiépítenek. A híd másik oldalán egy olyan streetball pálya lesz, ami az
országban a legjobbnak számít, és ezt a kosarasok tudják használni. Ez az egész egy zöld
övezetben lesz kialakítva. Lemérte a futópályát centivel, mert érdekelte ez a felvetés. A pálya 1
méter plusz 5-5 cm lesz, így összesen 1,10 méterről beszélnek.
A Margit szigeten is 2013-ban vagy 2014-ben szélesítették ki a futópályát 1,4 méterre, de ott 5300
méteres pálya van, ahol több tízezer ember fut.
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El kell hinni azt, hogy ez a terület a sportolni vágyó embereknek nagyonjó lesz, és szeretni fogják.
Biztos abban, hogy nagyon sokan kijárnak majd oda. A területen van egy játszótér is. Mindenkit
arra kért, hogy ne úgy álljon hozzá, hogy kiásta a gép a pályát, és onnantól kezdve minden rossz.
Várják meg legalább a felét, de inkább a beruházás végét, és majd utána lesz miről beszélgetni.
Ha lesznek hibák, azokat ki kell javítani. Személy szerint nagyon örül az 1 méteres rekortán
futópályának.
Rácz Attila képviselő felvetette, hogy Boros Attila igazgató 25 percig beszélt. Elmondta akkor is,
hogy az ügy fontossága miatt volt erre lehetősége, de továbbra is kérte, hogy a képviselők tartsák
be az időkeretet a hozzászólásuk esetében.
A képviselő másik felvetése arra vonatkozott, hogy milyen cikk jelent meg a békési újságban.
Véleménye szerint ez nem tartozik a testületre, hiszen az újságot egy alapítvány adj a ki, így a
testület nem tartozik felelősséggel azért, hogy ki mit Ír le ott. Ha problémája van, akkor keresse
meg a cikk íróját.
Rácz Attila képviselő felvetése a Pusztaszeri utcai járda építésével kapcsolatosan, teljesen jogos.
Megnézte a területet, látta, hogy vannak problémák, mert a sittek, a fZ5ldmaradványok nincsenek
elszállítva. A Műszaki Osztály a napokban kérte fel a vállalkozót, hogy a törmeléket, sittet, akkor
vigye el, amikor az adott utcán befejezték ajárdaépítést, és ne várjanak vele. Ajárdalapok a BKSZ
Kft. telephelyén vannak depózva, ugyanis raklappal folyamatosan hordják oda azokat. Egyébként
valóban több tízezer járdalapról van szó. A BKSZ Kft. megkezdte a járdalapok értékesítését,
úgyhogy, aki Tásárolni szeretne, megkeresheti a céget. Előfordulhat, hogy eltűnik ajárdalapokból,
de igyekeznek minél hamarabb behordani azokat a BKSZ Kft-hez. Az önkormányzatnak is kell
majd járdalap, mert lesznek területek, ahová azokat teszik le járdának.
A Műszaki osztály vezetőjével naponta egyeztet különböző témákban.
Minden képviselőnek meg van a lehetősége arra, hogy vegye a fáradtságot és megkeresse az adott
osztály vezetőjét a kérdéseivel, észrevételeivel. Ki lehet számolni, hogy mennyibe kerül a
futófolyosó, de azt Úgyis csak a beruházás befejezése után látják. Meg kell nézni majd, hogy
mennyibe került az egész, ha a teljes pályázatot megvalósították.
Ne a facebookon írogassanak, kérdezősködjenek, hanem keressék meg az érintetteket és
tájékozódjanak az adott ügyekben.
A DÉMÁSZ honlapján is le van írva, hogy a szakemberek kijönnek, lenyakazzák a fát úgy, hogy
a problémát elhárítsák. A BKSZ Kft. pedig odafigyel és szakszerűen végzi cl a munkákat. Ezt
Földesi Mihály képviselő is tapasztalhatta a Sas utca tekintetében.
Az önkormányzatnak 23 pályázata van. Ki kell mondani, hogy megköszönik azoknak, akik a
pályázatokkal foglalkoznak: Műszaki Osztálynak, a pályázatíróknak. Lehetne üres is az
előterjesztés pályázatokra vonatkozó része. Megköszönte azoknak, akik megirják, végig kísérik a
pályázatokat és elkészítik az elszámolásokat. Ezek az emberek nagyon sokat dolgoznak.
Rácz Attila képviselő: Sportvezetőként örül annak, hogy a futópálya kapcsán a Sportpálya
zsÚfoltsága csökkeni fog.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.
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Szavazás eló’tt megállapította, hogy a s:avaásná/jelenlévő képviseló’k száma. lOfó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen. 1 nem szavazattal, 1 tartózlcodással az
alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2020. (IL 27.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Napirend tárya:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal
Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
PoI2ár Zoltán alpolgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a tájékoztató elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáijelen/évó’ képviseló’k száma: 1 Ofó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2020. (II. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató az előző testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterj esztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Napirend tárya:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal
Tájékoztató a fontosabb j ogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képvise/ó’k száma. lOfó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2020. (II. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb j ogszabályi
változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:
Napirend tárya:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal
Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2019. évi
munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pona alapján.
Po1ár Zoltán alpolgármester: Köszöntötte a testület ülésén Erdélyi Imola igazgató asszonyt. A
Humán és Szociális Bizottság Mucsi András képviselő vezetésével kihelyezett
munkamegbeszéléseket tart. Februárban a rendelőintézetben voltak, ahol az igazgató asszony több
évre visszamenőleg bemutatta a fejlesztéseket. Megtekintették a teljes rendelőintézetet, ahol igen
komoly munka folyik. Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a határozati
j avaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.
Mucsi András képviselő: Megköszönte az igazgató asszonynak a beszámolót. Azt a tematikát
követik, hogy azokat az ügyeket, amelyek a Humán és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik,
előzetesen megtárgyalják kihelyezett munkalátogatás keretében. Megköszönte azoknak a
képviselőknek, bizottsági tagoknak. szakértőknek, akik ezen a munkalátogatáson részt vesznek.

Földesi Mihály képviselő a beszámolóból kiemelte a védőnők megjegyzését, amely a 27. oldalon
található. Az anyagban tévedés van, mert aki leírta, amit a képviselő kiemelt, nem tájékozódott az
ügyben. Az anyagban az szerepel, hogy: „Az iskolabüfé kínálata az egészséges ételek és
élelmiszercsoportok tekintetében igen szegényes. A büfé kínálat sok édességet, szénsavas italt
tartalmaz.” Ez nem így van. Személyesen beszélgetett az egyik büféssel, akitől megkérdezte,
mennyire éri meg büfét üzemeltetni. A büfés elmondta, hogy amióta megjelentek ajogszabályok,
amelyek nemcsak a közétkeztetésre vonatkoznak, hanem az iskolabüfékre is, azóta csokit,
szénsavas üditőt nem árusíthatnak. Vannak olyan édességek, amelyek csökkentett
cukortartalmúak, de a büfés elmondása szerint ízletesek és a gyerekek szeretik is. Elmondta azt is,
hogy nagyon változatos szendvicseket kell készíteniük. Nem tudja, hogy hónapok vagy évek óta
van ez így, de gyakorlatilag rájuk is vonatkoznak a szigorú jogszabályi előírások. Ez azzal jár,
hogy a haszonkulcs jelentősen csökken, mert amit régen sok gyermekek vásároltak, mint a chips,
csoki, üdítő, azt nem árulhatják. A gyermekek egészséges táplálkozására az iskolabüfében is oda
kell figyelni, mivel az törvényi előírás.
Minden településen vannak olyan emberek, akik elégedetlenek, és sajnos ez Békésre halmozottan
igaz. Ezeknek az embereknek minden rossz. Ha ibolyát ültet a ház elé, akkor azért szidják le, hogy
miért nem rózsát ültetett. Sajnálja, hogy vannak olyan politikai szereplők, akik tudatosan
kihasználják ezeket, mások ellen uszítanak és hangulatot keltenek. Bízik abban, hogy a képviselőtestületben nincsenek ilyenek. Egyszer sem látta kiírva, hogy megköszönik Erdélyi Imola
igazgatónak, hogy ha egy szakrendelésből elmegy egy orvos, akkor 1 hónapon belül van másik.
Egyszer sem látta kiírva, hogy „Köszönjük Erdélyi Imola igazgató asszonynak azt, hogy minden
szakrendelésen általában két szakember dolgozik”, és ha valakinek nem tetszik az egyik szakorvos,
akkor el tud menni a másikhoz. Nem látta kiírva, hogy valaki megköszönte Erdélyi Imola igazgató
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asszonynak azt, hogy beindította az onkológiai szakrendelést, ami a kórházon kívül a megyében
egyedül Békésen érhető el. Ráadásul két olyan szakembert alkalmaznak, akik a szükséges
képzettséggel rendelkeznek. Az orvosok ellátják az ambuláns feladatokat, tehát a rákos betegek
utókezelését végzik. Az utóbbi években végzett felújításokat sem látta kiírva megk5szönni az
igazgató asszonynak, amelyekről a bizottsági tagok meggyőződhettek. Örül armak, hogy
kormánypárti és ellenzéki képviselők is jelen voltak ezen a látogatáson és áttekintettk, hogy az
elmúlt 4 évben milyen fejlesztések voltak a rendelőintézetben. Megköszönte a rengeteg
eszközbeszerzést, és azt, hogy olyan szakorvosok vannak Békésen, akik részben kórházban is
dolgoznak, illetve kórházi kapcsolataik is vannak, így a várakozási idő jelentősen csökken. A
gyógyászatot is jelentősen fejlesztették az elmúlt időszakban. ahová a képviselőkkel és bizottsági
tagokkal munkalátogatás keretében elmennek majd. Véleménye szerint büszkék lehetnek a békési
rendelőintézetre. Lehetnek, és nyilván vannak is hibák, de várja, hogy ezeket jelezzék a
képviselőknek vagy az intézményvezetőnek. A beszámolót elfogadásra alkalmasnak tartotta, és
megköszönte a rendelőintézet vezetésének a munkáját.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Megköszönte Mucsi András képviselőnek, hogy kiállt az
iskolabüfé mellett. Tudni kell azt, hogy iskolabüfék kínálata, működése komoly és sokféle
ellenőrzésen megy keresztül. Tervezett formában és rajtaütés szerűen is ellenőrzik az
iskolabüféket, amelyek működtetésére ugyanolyan szigorú szabályok vonatkoznak, mint a
gyermekétkeztetésre. Aki hosszabb távon tervezi az iskolabüfé működtetését, odafigyel minden
szabályra, mert, ha nem, akkor különféle szankciót alkalmaznak vele szemben.

Az anyagból azt emelte ki, hogy a gyógyászati központtal sok közös programot szerveznek, mint
ahogy az egészségnevelési órák, egészségnapok témáit is olvashatják az anyagban. Büszke arra,
hogy a dr. Hepp Ferenc iskolából 1 I 27 diák vett részt az elmúlt tanévben ezeken programokon, de
látja, hogy a társintézmények, társiskolák is aktívan részt vettek ezeken. Megköszönte az igazgató
asszonynak az együttműködést.
Molnár Gábor képviselő: Megköszönte Erdélyi Imola igazgató asszonynak a beszámolót, ami
tömör és érthető. Örült annak is, hogy a munkalátogatáson láthatta a rendelőintézetet, az Új
beszerzéseket. Külön megköszönte, hogy a felvetett ötleteket az igazgató asszony pozitívan
fogadta. Bízik abban, hogy azokat közösen meg is valósítják majd. Jó lenne, ha minden beszámoló
ilyen tömör és átlátható lenne.
Rácz Attila képviselő: A beszámolót elfogadják ők is. Az igazgató asszony munkáját az igazgatói
helyre való pályázata óta támogatják. Egyetért Mucsi András képviselővel abban, hogy az igazgató
asszony maximálisan beváltotta a személyéhez fűzött reményeket, hiszen a felvázolt fejlődés az ő
nevéhez köthető. Képviselőként nem tudott olyan kéréssel fordulni az igazgató asszonyhoz,
amelyben ne nyújtott volna azonnal segítséget számára.
Erdélyi Imola igazgató: Megköszönte a pozitív visszajelzéseket. Csapatával együtt azon
igyekszik, hogy az egész Békési járást színvonalasan lássák cl. Elnézést kér, hogy a közétkeztetés
kapcsán a büféétkeztetés is felhasználásra került. Sokat tanakodott a védőnőkkel együtt azon, hogy
azt a részt szerepeltessék-e a beszámolóban vagy sem, de külön megkérték, hogy legyen benne az
anyagban. Ha tudta volna. hogy a közétkeztetés kapcsán egy képviselő felhasználja a leírtakat,
akkor kivette volna és megbeszélte volna az ügyet a büfésekkel külön. Negatívan érintette, hogy
a képviselő ezt is felhasználta, mert nem ez volt a cél.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Színvonalas anyagról van szó, amelyet megköszönt az igazgató
asszonynak. A patkó két oldalán ülők mind támogatólag beszéltek a rendelőintézetről és az

23

igazgató munkájáról. A testület mindenben segíti az igazgató asszonyt a munkájában. Bízik abban,
hogy sok-sok évig vezeti még a gyógyászati központot Erdélyi Imola igazgató.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
tájékoztató elfogadásáról.
Savaás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 1 Ofó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2020. (II. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2019. évi munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
PoIár Zoltán alpolgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Erdősné Sági Mária igazgató
asszonyt, aki nem kívánta szóban kiegészíteni az írásos anyagot. Az igazgató asszony részt vett a
bizottsági ülésen is. Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság. és a határozati
javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az általános iskola régóta nagyon jól együttműködik a
városi könyvtárral. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt napokban mester minősítés történt a Hepp
Ferenc iskolában, amelyre Erdősné Sági Mária igazgató asszonyt is meghívták. hiszen az iskolai
könyvtárosuk minősítéséről volt szó. Az igazgató véleményével kiegészítette a szóban
elhangzottakat.
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár hosszabb távú céljait a stratégiai terv. a rövid távú céljait
az 1 évre szóló munkaterv és cselekvési terv határozza meg. 201 8-ban nyerték el a minősített
könyvtár címet. 201 9-ben a könyvtár alapításának 70. évfordulója alkalmából ünnepséget
rendeztek. Ez évben is törekedtek a minőségi könyvtári szolgáltatások biztosítására és
fejlesztésére. Számtalan sikeres pályázat igazolja eredményes munkájukat és gazdálkodásukat. A
pályázatok a békési közösségi együttműködések és cselekvő közösségek támogatását épp úgy
szolgálják, mint a kulturális szabadidős programok megvalósítását, valamint közösségi terek
infrastruktúráinak fejlesztését. Az „Iránytű a világban” című munkanélküliek számára megírt és
megnyert tanulási program ugyancsak hasznosnak bizonyult, melynek megvalósítása jelenleg is
folyamatban van.
A könyvtár dolgozói örömmel csatlakoznak az Országos programokhoz is, de széles kínálatot
biztosítanak a helyi igények kiszolgálására is. Jó kapcsolatot ápolnak az oktatási és kulturális
intézményekkel, civil szervezetekkel, elkészítették külső kommunikációs stratégiájukat, az
olvasókat folyamatosan tájékoztatják a könyvtár szolgáltatásairól. A könyvtár használati
statisztikai adatokjelzik, hogy folyamatosan változnak a használók olvasási és könyvtár használati
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szokásai, bár a könyvtári látogatás terén minimális csökkenés tapasztalható, a könyvtári
rendezvények erősítik az intézmény közösségi szerepét. Felhasználói képzéseket tartottak és
tartanak a digitális írástudás széleskörű terjesztésére is. A digitalizálás során fontos szmpontnak
tartják a helyismereti és helyi megjelenésű dokumentumok feldolgozását, minél szélesebb körben
való szolgáltatását. Jelenleg 72899 dokumentummal rendelkeznek: ezek könyvek, folyóiratok,
hangzó videó és elektronikus dokumentumok, térképek. Munkájuk eredményességét és az olvasói
elégedettséget két felmérés segítségével értékelték ki a közelmúltban. Kiemelt figyelmet
fordítanak a diákokra épp úgy, mint az aktív és inaktív, a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal
élők megszólítására és bevonására. Rugalmas nyitva tartással állnak olvasóik rendelkezésére.
Jövőbeli terveik közé tartozik egy közösségi együttműködésen alapuló cselekví közösség
létrehozása a könyvtár használók bevonásával, melynek célja a környezettudatos
szemléletformálás, a helyi értékek megismertetése és védelmükben való aktív részvétel. Ehhez
egy online igényfelmérést készítettek az elmúlt évben, melyre 58 válasz érkezett. A válaszadók
több mint 60 %-a csatlakozna szívesen a tervezett klubhoz.
Megköszönte az igazgató asszonynak az értékes beszámolót, és a továbbiakban is eredményes
munkálkodást kívánt.
Vámos Zoltán alpolgármester: Amikor a békési könyvtár 70 éves évfordulóját ünnepelte, akkor
az a megtiszteltetés érte, hogy ő mondhatta a köszöntőt. Ennek kapcsán többször megkereste az
igazgató asszonyt és áttekintették a könyvtár történetét, a múltját és a jövőjét is átbeszélték. Jól
eső érzés volt számára az a felkészültség és hozzáállás, amit az igazgató asszony részéről
tapasztalt. A könyvtár működése szívderítő volt számára. A kultúra nem más, mint az emberiség
életében felhalmozott tudás lenyomata, amit tovább kell örökíteni. Ennek fontos része a könyvtár.
A tavalyi évben a kulturális kormányzat munkájában részt vett, ahol a könyvtárak minősítése
történt meg. Ennek keretében nagyon jó könyvtárakat látott, de el kell mondania, hogy büszkék
lehetnek arra, ahogy a békési könyvtár működik. Megköszönte az igazgató asszony és munkatársai
munkáját.
Rácz Attila képviselő: Országos szinten nehéz helyzetben vannak a könyvtárak, hiszen meg kell
találniuk a helyüket a 2 1 században, a digitalizáció korában. Az útkeresések között sok pozitív
dolgot láthatnak a békési könyvtár részéről. Mindenhol az fogalmazódott meg leginkább, hogy
közösségi térré kell válnia a könyvtárnak. Ebben a békési könyvtár élen jár, hiszen számos
rendezvény mutatja azt, hogyan lehet bekapcsolni a város közéletébe a könyvtárat és az ott lévő
termeket, helyiségeket. Valószínűleg ez lehet a könyvtárak megmaradásának egyik záloga.
.

Gratulált az igazgató asszonynak a munkájához, és további sikereket kívánt azon az úton,
amelyben megtalálja a saját helyét a békési könyvtár a város kulturális palettáján.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Jól látszik az anyagból. hogy egy picit csökkent a könyvtár
látogatottsága, de a másik oldalon tudják, hogy olyan rendezvényeket (vetítés, olvasó klub, stb.)
szerveznek, amelyekre sokkal többen elmennek. Megköszönte az igazgató asszonynak a
beszámolót és a könyvtárban végzett munkáját.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
beszámoló elfogadásáról.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. lOfá’.
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2020. (IL 27.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
2019. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés mellélete szerint elfogadja.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Még 1 5 napirendi pont hátra van, és eléggé elhúzódott az ülés,
ezért 1 O perc szünetet rendelt el.
SZÜNET

Napirend tárya:

Békés Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.
01 .) rendeletének módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
PoI2ár Zoltán alpolgármester: Köszöntötte a testület ülésén Kovács Szilvia osztályvezető
asszonyt, aki a bizottsági üléseken is részt vett. Az előterjesztést megtárgyalta mind a három
bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadását j avasolj ák a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 10 Jő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(II.28.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II. 01.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfördő költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
105.579.223 Ft
a) intézményi működési bevétel
68. 885. 532 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás
498.540.395 Ft
c) működési célú átvettpénzeszköz
111.424.827 Ft
d) maradvány igénybevétele
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(2) A Rendelet 1
(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdó’ költségvetési szerv
működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyijuttatások
432.873.573 Ft
b) munkaadókat terheló’ járulékok és szociális
hozzájárulási adó
82. 285. 671 Ft
c) dologi kiadások
253.229. 109 Ft
d) egyéb működési célú kiadások
4.420.000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete
1 04 Jó’
.

(3) A Rendelet 1
(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Képviseló’-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfiirdó’ költségvetési szerv
Jélhalmozási kiadásait a következó’k szerint határozza meg:
beruházások, felújítások
11.621.624 Ft
.

2.

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviseló’-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következó’k szerint határozza meg.
a) működési bevételek
89. 052. 01 7 Ft
b) működési célú átvett pénzeszköz
28. 385. 90] Ft
c) irányító szervtó’l kapott támogatás
63. 399. 223 Ft
cl) maradvány igénybevétele
4 7. 941. 605 Ft

(2) A Rendelet 2.

(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviseló’-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg.
a) személyijuttatások
90.249. 413 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
1 6. 553. 62 7 Ft
c) dologi kiadások
119. 062. 729 Ft
d) engedélyezett létszámkerete
1 7fó’
(3) A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Képviseló’-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ költségvetési szervfelhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg.
beruházások, felújítások
2.912.977 Ft
3.

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviseló’-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek
4. 351. 368 Ft
b) irányító szervtó’l kapott támogatás
22. 201. 042 Ft
c) maradvány igénybevétele
4. 59 7. 039 Ft
2. 689. 768 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz

(2) A Rendelet 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv
működési kiadásait a következó’k szerint határozza meg:
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a) személyi juttatások
b) munkaadókat tei’helő járulékok
hozzájárulási adó
c) dologi kiadások
cl) engedélyezett létszámkerete
4.

2O.119.297 Ft
és

szociális
4.554881 Ft
9.165 039 Ft
5fő

( 1 ) A Rendelet 4. ( 1 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviseló’-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
működési bevételeit a következó’k szerint határozza meg:
a) intézmén,vi működési bevételek
1.704.924 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás
32.265.984 Ft
c) maradvány igénybevétele
21.348.303 Ft
d) működési célúpénzeszköz átvétel
1.533.060 Ft

(2) A Rendelet 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviseló’-testület a Békés Városi Piski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
35.072.277 Ft
7.287.070 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
c) dologi kiadások
12.320.423 Ft
engedélyezett
létszámkerete
d)
8fő
(3) A Rendelet 4. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
3. 1 72. 501 Ft
a) beruházások, feltjítások
5.

(1) A Rendelet 5.

(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési
bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek
138.174.000 Ft
439.0 74.3 78 Ft
b) Irányító szervtől kapott támogatás
c) pénzmaradvány igénybevétele
4.623.599 Ft
10.026.039 Ft
d) működési célú pénzeszköz átvétel
(2) A Rendelet 5. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési
kiadásait a következők szerint határozza meg:
2 79. 1 05. 408 Ft
a) személyijuttatások
61.345.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
245. 091. 949 Ft
c) dologi kiadások
engedélyezett
létszámkerete
d)
72fő
(3) A Rendelet 5. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási
kiadásait a következők szerint határozza meg:
6.770.382 Ft
e) beruházások ésfeh/ítások
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6.

(1) A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviseló’-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési
bevételeit a következők szerint határozza meg.
a) intézményi működési bevételek
249. 715.914 Ft
b) közhatalmi bevételek
580. 041.000 Ft
c) államtól kapott támogatás
1.415. 629.9 74 Ft
cl) működési célú átvett pénzeszközök
275. 98. 869 Ft
e) finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)
504.530.027 Ft

(2) A Rendelet 6. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Képviseló’-testület az Onkormányzat, mint törzskönyvi Jogi személy felhalmozási
bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
420.178.625 Ft
b) felhalmozási és tó’keJellegű bevételek
76.513.900 Ft
c) beiföldiJinanszírozás bevételei
250.000.000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevételefeJlesztési célra
2.648.658.331 Ft

(3) A Rendelet 6. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi Jogi személy működési
kiadásait a következó’k szerint határozza meg:
a) személyiJuttatások
313.262.188 Ft
b) munkaadókat terhelőJárulékok és szociális hozzáJárulási
42.861.440 Ft
adó
c) dologi kiadások
708. 392. 547 Ft
d) ellátottakpénzbeliJuttatása
142. 455. 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
1. 059. 52 7. 1 05 Ft
1 09. 382. 861 Ft
f,? működési célú tartalékok
4 7. 1 70. 3 72 Ft
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli
megeló’legezés)
(4) A Rendelet 6. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) Á Képviseló’-testület az Onkormányzat, mint törzskönyvi Jogi személy felhalmozási
kiadásait a következó’k szerint határozza meg:
a) beruházások feltjítások
2783.585.069 Ft
b) egyébfelhalmozási célú kiadások
44.200.000 Ft
c)feJlesztési célú tartalékok
543.503.899 Ft
7.

A Rendelet 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7. ; A Képviseló’-testület Békés város 2019. évi működési költségvetését a következők
szerint hagy/a Jóvá:
a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek
588.577.446 Ft
ab) közhatalmi bevételek
580. 041. 000 Ft
ac) állami támogatások
1.415.629.974 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök
817.074.032 Ft
b) működési kiadások:
ba) személyiJuttatások
bb) munkaadókat terhelő
hozzáJárulási adó

Járulékok

és

szociális

1.170.682.156 Ft
214.887.689 Ft
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bc) dologi kiadások
956.204.768 Ft
bd) ellátottakpénzbeli juttatása
142.455.000 Ft
be) egyéb működési célú kiadások
1.063.947.105 Ft
bJ) működési célú tartalékok
109.382.861 Ft
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli
47.170.372 Ft
rnegeló’legezés)
c) a működési költségvetés hiánya 694. 464. 52 7 Ft
d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belsó’ finanszírozására
694.465.400 Ft
A Rendelet 8. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. A Képviseló’-testület Békés város 2019. évi felhalmozási költségvetését a következők
szerint hagjjajóvá.
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
420.418.625 Ft
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
76.688.623 Ft
b)felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások
2. 808.062.553 Ft
bb) egyébfelhalmozási célú kiadások
44.200.000 Ft,
bc)felhalmo:ási célú tartalékok
543.503.899 Ft
c) afelhalmozási költségvetés hiánya 2. 889. 659. 204 Ft
d) beiJöldiJinanszíro:ás bevételeinek igénybevétele afelhalmozás hiányának belső
finanszírozására 250. 000. 000 Ft
e) a felhalmozási célú maradvánv igénybevétele a felhalmozási költségvetés
hiányának belsőfinanszírozására 2. 648. 658. 33] Ft
a működési bevételek igénybevétele afelhalmozási költségvetés hiányának belső
finanszírozására 873 Ft

8.

Jo

A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9.
A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási
előirányzatainakfőösszegét 7. 491. 553. 43] Ft-ban állapíija meg.

9.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 20 1 9. évi IV. negyedéves előirányzatok
10.
módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 1 mellékletében foglaltak szerint
fogadja el.
.

11.
B

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

ékés,

2020.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. február hó 28. napján.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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Napirend tárva:

Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi
költségvetéséről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja altipján.
Po1ár Zoltán alpolgármester: A Társulási Tanács a január 29-én megtartott ülésén elfogadta a
költségvetését, amelyet tájékoztató jelleggel terjesztettek képviselő-testület elé. Az előterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a határozati javaslat elfogadását Javasolja a
képviselő-testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító j avas1at nem
volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.

S:avazás eló’tt megállapította, hogy a szava:ásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. lOfó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2020. (IL 27.) határozata
Békés város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi
költségvetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Felelős:

Napirend tárya:

Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 201 9. évi
költségvetésének IV. negyedéves módosításáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (‘1,) bekezdés» pontja alapján.
Polár Zoltán alpolgármester: A Társulási Tanács tegnapi ülésén elfogadta a tavalyi negyedik
negyedévi költségvetésének módosítását, amelyet szintén tájékoztatásként terjesztettek a
képviselő-testület elé. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a
határozati j avaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazósnóljelenlévó’ képviseló’k sáma. lOfó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2020. (II. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás és intézményei 2019. évi IV. negyedéves költségvetési előirányzat módosításáról
szóló tájékoztatót az előterjesztés és a határozat 1 számú mellékletével együtt tudomásul
veszi.
intézkedésre azonnal
Határidő:
Kálmán Tibor polgármester
Felelős:
.

31

Napirend tárya:

Beszámoló a testvértelepülési kapcsolattartásról és a 2019. v jelentős
eseményeiről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésj) ponija altipján.
Pokár Zoltán alpolgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozatijavaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek. Az előterjesztés csak a elmúlt év
hivatalos eseményeit tartalmazza. A városvezetés nyitott minden kezdeményezésre, így a
bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően szeretnék a testvértelepüléseikkel a kapcsolatokat
kiszélesíteni. A város vezetése támogat minden építő kezdeményezést. Kérte a beszámoló
elfogadását.
Mucsi András képviselő: A Humán és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak
az elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Szélesebb véleménycsere alakult ki a témában.
Több képviselő véleménye, hogy a testvértelepülési kapcsolatokat társadalmasítanák. Az
országban, de még szélesebb körben is a testvértelepülési kapcsolatokat jórészt protokollárisak.
Vannak azonban olyan kapcsolatok, amikor valamilyen okból szorosan összetartozik két település
és emiatt nemcsak a politikusok, hanem a szélesebb társadalmi rétegek is tartják egymással a
kapcsolatot. Véleménye szerint a testvértelepülési kapcsolatok elsősorban politikusok szintjén
rekednek meg. Örül annak, hogy a képviselő-testületből sokan jártak már a különböző
testvérvárosokban. Maga Hegyközkovácsival tartjaa kapcsolatot, jórészt személye viszi ezt, és
többségében saját költségén megy ki a településre. Orülne, ha sokkal inkább elmélyülnének ezek
a kapcsolatok. Bizottsági ülésen felvetődött az a javaslat, hogy vállalkozói, egészségügyi és
szociális szinten is össze kellene hozni a különböző települések szereplőit. A társadalmi
aktivitásban a pedagógusok mindig kiemelkednek, míg az egészségügyi dolgozók kevésbé
vesznek részt az ilyen megmozdulásokon. Ezen is változtatni kellene. Kovács Ildikót, a Humán és
Szociális Bizottság tagját megkérte, hogy dolgozzon ki egy koncepciót a szociális szereplők
bevonására vonatkozóan.

Myszków egy lengyel település. és az ott élőkkel elsősorban angolul lehet kommunikálni. Békés
Város Onkormányzata felvette a kapcsolatot a várossal, és a Gál Ferenc Főiskola Békési
Szakképző Iskolája egy pályázat keretében járt a településen, az önkormányzattól függetlenül.
Gyergyószentmiklósba folyamatosan jár a dr. Hepp Ferenc iskola, a Szegedi Kis István felső
tagozata is a „Határtalanul” pályázat keretében. Vannak olyan békési személyek, akik önkéntesen
az árváknak adományokat visznek Gyergyóba.
Kérte a képviselőket, minél többen menjenek cl a testvérvárosokba. Az idei évben sokan jönnek
majd a városba a Nemzeti Osszetartozás Eve kapcsán. Kérte, hogy minél többen vegyenek részt a
programokon, kössenek barátságokat. Magyarittabe kapcsán beszéltek az ottani polgármesterrel
arról, hogy lenne igény testvércsaládi kapcsolatra is. Ez azt jelenti, hogy békési családok az innen
elszármazott magyarittabei családokkal barátkoznának össze, ami kapcsán cserenyaralásokat
szervezhetnének.
A református egyház Kolozsvárral tartja a kapcsolatot, és ott testvércsaládi kapcsolatok is
kialakultak már a nagyjából 10 év alatt. Egyházközség egyházközség szintjén működik a
kapcsolat. Orülne annak, ha települési szinten is kialakulna a kapcsolat.
Fontosak a gazdasági kapcsolatok is. Azt gondolja, hogy a képviselőknek az lenne a feladatuk a
jelenlegi ciklusban, hogy koordinálják a testvérvárosi kapcsolatokat, és minél több színtéren
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hozzák össze a szereplőket. Beszélt az óvodák, iskolák, egyházak vezetőivel, hogy sz6jék tovább
ezt a kapcsolati hálót. Aprilis 1 5-én az ünnepi testületi ülés keretében Gyergyószentmiklósról
jönnek gyerekek, akik a műsort szolgáltatják. Június 4-én a Nemzeti Osszetartozás Einléknapjára
mindegyik testvértelepülésről egy-egy mikrobusszal érkeznek, hoznak magukkal fZildet és közös
fákat ültetnek majd.
Kérte a képviselőket, hogy legyenek partnerek a kapcsolattartásban, mert ez csak úgy működik,
ha mindenki egy-egy közösséget képvisel. hiszen mindenkinek megvan a maga civil
kapcsolatrendszere.
Májusban lesz a felújított hegyközkovácsi templom avatása, amire kérte, hogy miiiél többen
menjenek cl.
Rácz Attila képviselő: Ő maga szorgalmazta azt, hogy a testvérvárosi kapcsolatokról szóló anyag
kerüljön a képviselők elé, és vegyék fel a munkatervbe. A testvérvárosi kapcsolat társadalmasítása
csak úgy képzelhető cl, ha arról beszélnek. Volt egy időszak, amikor a testvértelepülésre irányuló
delegációk szinte titkosak voltak, és előre nem is lehetett tudni, hogy kik és hova mennek. Utólagos
beszámolóról van szó jelenleg. Mucsi András képviselő elmondta, hogy ki kell szélesíteni a kört,
ezért javasolta, hogy az idei évben azt a gyakorlatot kövessék. hogy amennyiben
testvértelepülésekről érkezik egy meghívó, akkor azt tegyék közzé (Képújságban, a városi
újságban, stb.) akkor, amikor megérkezik. Legyen elérhető, hogy mikor lesz a testvértelepülés
napja, mert azon kívül, hogy azok a zártan kezelt személyek, akik a várost képviselik, elmennek,
majd utólag beszámolnak, senki nem tud arról, hogy mikor van konkrétan a település napja. Ha
ezt tudnák, akkor elképzelhető, hogy Lengyelországba arra a napra szerveznének egy családi n
nyaralást, vagy egy krakkói kirándulást, és beiktatnák a myszkówi települési napokat is. De. ha
nem tudják előre, hogy mikor van ez a program, nem is tudnak tervezni. Az lenne a lényeg, hogy
a testvértelepülések között kiszélesedjenek a kapcsolatok, ehhez pedig az kell, hogy minél
szélesebb kört bevonjanak. Örülne annak is, ha a képviselő-testület előre tudná, hogy ki képviseli
Pl. a gyergyói, a myszkówi vagy a magyarittabéi napokon a várost. Tavaly augusztus 20-án részt
vett Magyarittabén a megemlékezésen, ahol beszédet is mondott. Nyitottak arra, hogy minél
szélesebb kör számára elérhetővé tegyék a testvérvárosi kapcsolatokat, akár úgyis, hogy a
településekről családokjöhessenek Békésre, akik számára adott esetben szállást is biztosítanának.
Nem egy szűk elit privilégiuma, hogy a testvértelepülési rendezvényeken részt vegyen.

Kérte, hogy a programok legyenek nyilvánosak. tegyék közé a különböző hirdetésfelületeken, és
szervezzenek rá azokra a hivatalos delegáción túl is.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Egyetért abban Rácz Attila képviselővel, hogy minél
szélesebb körben tegyék lehetővé a testvértelepülésekkel való kapcsolattartást. Erősnek tartja azt
a megjegyzést, amely szerint az elmúlt időszakban titkos volt, hogy mikor és kik vesznek részt a
testvérvárosi programokon, illetve, hogy akadályozva lett volna bárki is, hogy látogatást tegyen
bármelyik településen. Ahogyan Mucsi András képviselő is elmondta, mindenkinek lehetősége
van arra, hogy akár önként is látogatást tegyen bármelyik testvértelepülésen.
Emlékszik arra, hogy volt olyan időszak, amikor egy-egy ember csak Izsó Gábor volt polgármester
erős ráhatására vett részt egy adott programon. Uj képviselő-testület van, ezért biztos abban, hogy
sok minden változni fog ezen a területen is.

Örül annak, hogy a város oktatási intézményei élő kapcsolatot ápolnak egy-egy testvérvárossal. A
decemberi látogatás alkalmával a Békési Kistérségi Ovoda képviselője is jelen volt egy találkozón
egy testvérkapcsolat kialakításán fáradozva. Köztudott, hogy a Hepp iskola testvériskola
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kapcsolatot ápol a Vaskertes iskolával. aminek van egy óvodája is. Úgy tűnik, hogy a békési k
kistérségi óvoda és a vaskertes iskola óvodája is szakmai együttműködést alakít ki egymással.
Vámos Zoltán alpolgármester: Egyetért a Rácz Attila képviselő által elmondottakhoz, abban ne
volt közöttük véleménykülönbség. A programjukban benne volt a testvérvárosi kapcsolatok
rendezése. Véleménye szerint a testvérvárosi kapcsolat akkor működikjól, ha lemegy az egyszerű
emberek szintjére. Gyergyószentmiklósra 1 5 évig magánemberként járt a baráti kapcsolatokat
ápolni. Eletében először járt hivatalos delegáció tagjaként Gyergyószentmiklósori. Ki kell
szélesíteni a kapcsolattartás körét, és ki kell terjeszteni intézményi szintre is.
Gyergyószentmiklóson van egy remek színház, két televíziója, stb., pezseg az élet a városban.
Nagyon sok olyan pont van, amiben együtt tudnak működni a várossal.

Személyes érintettség kapcsán a lengyel kapcsolattal foglalkozni kíván majd, hiszen vannak
lengyel felmenői. A lengyel kapcsolat annyiban eltér a többi kapcsolattól, hogy nem egy elszakított
magyar területről van szó, hanem egy régi, a két nép közötti barátságra épülő kapcsolatról. Ennek
érdekében egy családi kirándulást szervez majd Lengyelországba, és felkeresi Myszkówt is.
Rácz Attila képviselő: Amikor Gyergyószentmiklóssal az évforduló kapcsán megújították a
testvértelepülési kapcsolatot és kölcsönösen ajándékokkal is ellátták egymást, akkor javasolta a
polgármesternek, hogy azt a két személyt, akik a rendszerváltás elején elindították a
gyergyószentmiklósi testvérkapcsolatot
Szabados Csaba és Bende Lajos
méltassák egy
elismeréssel. A két személy télen, egy rossz Dáciával ment ki Gyergyószentmiklósra felvenni a
kapcsolatot. Erről tájékoztatta mind a két személy-t, sőt még egy újságíró meg is kereste Szabados
Csabát, akivel cikket készített, ami meg is jelent a Beolon, viszont az elismerés elmaradt. Orülne
annak, ha az idén ezt valamilyen formában pótolnák, akár az április 1 5-ei ünnepi testületi ülésen,
ahová mind a két személyt meg lehetne hívni. A rendszerváltáskor ez volt az első testvértelepülési
kapcsolatfelvétel, és azóta is töretlen a kapcsolat. O maga is többször járt Gyergyószentmiklóson
delegáció tagjaként is, de magánemberként is a saját költségén utazva. Az látható, hogy ez a
testvérkapcsolat szélesedett ki legjobban, és erre a kapcsolatra a leginkább büszkék. Nagyon szép
környezetben van a város, az emberek nagyon kedvesek és családok közötti kapcsolatokról is
beszélhetnek Gyergyószentmiklós esetében.
-

-

Mucsi András képviselő: A rendszerváltás 30 évvel ezelőtt volt, és 30 éve lesz annak, hogy
megválasztották az első országgyűlést, és ősszel lesz annak is az évfordulója, hogy véget ért a
tanácsrendszer. Erre az évfordulóra egy konferenciát szerveznének, amelyre meghívnák a
rendszerváltás
utáni
képviselőket
(országgyűlési
képviselőket,
polgármestereket,
alpolgármestereket, stb.), akik még élnek. Tudomása szerint Szabados Csaba képviselő volt az
első ciklusban. Ennek keretében megköszönhetnék a két személynek, hogy felvették a kapcsolatot
Gyergyószentmiklóssal.

Az utak nem titkosak, hanem úgy történik, hogy kapnak egy udvarias felkérő levelet, amelyben az
szerepel, hogy p1. 3 fős delegációt fogadna valamelyik testvérváros. Altalában a testvérvárosok is
polgármesteri, alpolgármesteri szinten képviseltetik magukat a békési rendezvényeken, és
odafigyelnek arra, hogy a polgármester mindig megjelenjen akár képviselőkkel
intézményvezetőkkel együtt. Igyekeznek bevonni a külső bizottsági tagokat, intézményvezetőket,
hivatali dolgozókat is a látogatásokba, de meg kell őket tisztelni azzal, hogy p1. a delegált négy
személyből legalább kettő magasabb szintű tisztségviselő (polgármester, alpolgármester,
képviselő) is képviseltesse magát. Olyan kritika is éri őket, hogy a politikusok és elitek vesznek
részt az utazásokban, de ha a testvértelepülés vezetői szinten tiszteli meg Békést, akkor viszont is
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elvárják azt. Jónak tartaná viszont azt, ha a hivatalos meghívásra p1. a Magyarittabéri rendezett
kakaspörkölt főző versenyre, rászerveznének és 4-6 csapat kimenne főzni.
Po1ár Zoltán alpolgármester: Általában 3-4 főt hívnak meg a testvértelepülések. Magyarittabéről
most is érkezett egy meghívás a március 1 5-ej koszorúzásra, ahová el is mennek. Véleménye
szerint nem zárt a rendszer, de még inkább nyitni szeretnének ezen a területen is.
Rácz Attila képviselő: A „zártság” alatt arra gondolt, hogy a testület nincs előzetesen tájékoztatva
arról, hogy mikor lesz egy adott települési nap, és kik képviselők a várost a testületből. Nem azt
mondta, hogy ez el van hallgatva, hanem egyszerűen nem értesítik előre a testületet, c sak utólag,
de akkor már nem tudnak rászervezni, és még ha akarna sem tudna elmenni a saját költségén sem,
mert nem tudja, mikor és hol van rendezvény. A testvértelepülések meghívják a polgármestert és
a képviselő-testületet. de a testület tagjaihoz nem jut el az információ. Ezt a gyakorlatot kellene
megváltoztatni azzal, hogy amikor megérkezik a meghívás, akkor azt a képviselők tudomására
hozza a polgármester.

Mucsi András képviselő véleményéhez, amely a két személy elismerésére vonatkozott, elmondta,
hogy az ünnepi testületi ülés (ismert az időpontja és a programja is) alkalmas és mékó is lenne
arra, hogy Szabados Csabának és Bende Lajosnak megköszönjék a gyergyószentmiklósi kapcsolat
kialakítását. Javasolta, hogy a két személynek az Ünnepi testületi ülés keretében köszönjék meg,
ahogyan tavaly is történt volna.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Mivel a meghívások nem titkosak, ezért amikor megérkeznek a
meghívók, akkor azokat minden képviselő számára eljuttatják, így láthatják, hogy mikor milyen
meghívást kap az önkormányzat. Szakmai vita keretében meg lehet beszélni, hogy a két személy
elismerésére ünnepi testületi ülés keretében vagy egy másik időpontban kerüljön-e sor.
Juhos János képviselő: Véleménye szerint az előző testület gyakorlatában a gazdaság ki volt
rekesztve a testvérvárosi kapcsolatokból még akkor is, ha voltak vállalkozó képviselők, de nem
tartoztak egyetlen szervezethez sem. Egyetért azzal, hogy van egy protokoll, amit be kell tartani,
és ezzel nincs is semmi gond. Ne tegyenek úgy, mintha minden rendben lett volna az előző
ciklusban. Örül annak, hogy ez a gyakorlat ajövőben megváltozik.
Vámos Zoltán alpolgármester: Jogos elvárás, hogy minden képviselő tudjon a meghívások
időpontjáról, helyszínéről, stb. A terveik között szerepel, hogy létrehoznak egy olyan városi
naptárat, amelybe minden várható városi eseményt beírnak, többek között a testvérvárosok
részéről érkező meghívásokat is. Ezt mindenki látja majd, így mindenki tudja, hogy milyen
programok várhatók és mikor. Ez arra is jó lesz, hogy a különböző városi intézmények, amikor a
programjaikat szervezik, látják, hogy mikor milyen esemény várható, így nem szerveznek rá
egymásra, és nem fordul elő az sem, hogy 3 hétig semmilyen program nincs a városban, aztán egy
napra ugyanarra az időpontra betesznek egyszerre három rendezvényt is. Ha tudnak a testvérvárosi
települések programjairól, akkor
ha már delegáció tagjaként nem is tudnak elmenni
magánemberként is elutazhatnak ugyanabban az időpontban ugyanarra a programra, amire a
hivatalos delegáció is kiutazott.
-

-

Mucsi András képviselő: Elhangzott Rácz Attila képviselő részéről, hogy nem tudnak a
testvértelepülések által rendezett programokról. December 6-a az idén is december 6-ára esik, mint
ahogy március 15-e is március 15-én lesz az idén is, a kakaspörkölt főző verseny pedig mindig
augusztus első hétvégéjén kerül megrendezésre. Erre mindenki tud készülni, és aki akar el tud
menni, hiszen ezek nyilvános információk.
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Molnár Gábor képviselő: Az anyagban fel van sorolva, hogy az utóbbi időben kik ‘vettek részt
hivatalos delegáitként a
programokon. Ezek között szerepel Deákné Domonkos
Julianna, Polgár Zoltán, Kálmán Tibor, Vámos Zoltán, Tárnok Lászlóné, Csíbor Géza, Izsó Gábor.
Az ellenzék oldaláról senki nincs felsorolva, vagyis közülük senki nem volt hivatalos delegált.
Saját költségén el szokott utazni Gyergyószentmiklósra. Nem szabad elfelejteni, hogy a képviselőtestület nem csak a patkó „L” alakja körül ülőkből áll. hanem az ellenzék oldalán ülők is részei
annak.
A korábbi ciklusban sem hallotta sem Rácz Attila, sem pedig dr. Gosztolya Ferenc képviselőtől,
hogy túl sokszor kaptak volna meghívást arra, hogy legyenek a hivatalos delegáció tagjai. Egyetért
azzal, hogy a polgármesternek vagy az alpolgármestemek a hivatalos delegáció tagjának kell
lennie, de emellett mindig ugyanaz az 5-6 ember képviselte a várost hivatalosan. Az ellenzéknek
szabadideje, és ha időben tudják, hogy hol milyen rendezvény van. akkor szívesen részt
vennének ők is egy-egy testvérvárosi programon.
testvérvárosi

is

van

PoI2ár Zoltán alpolgármester: Kérte, hogy mindenki zárja le a régi időszakban történteket. Nem
az előző testületre volt csak jellemző az, hogy a képviselők nem tudtak a testvérvárosi
meghívásokról, hanem ez 1 990 óta így van. Ezen most változtatni szeretnének. Az ellenzék
részéről is (p1. dr. Gosztolya Ferenc) jártak hivatalos delegáció tagjaként testvértelepüléseken.

201 9-ben volt egy Myszków-Békés-Gyergyószentmiklós-Mohol közötti 3 napos rendezvény.
Ennek eredményeként 2020. március 20-án, pénteken elutaznak Mohol városába (Szerbia). Kérte
Molnár Gábor képviselőt, tartson velük erre az utazásra. Ennek időpontja: 2020. március 20-2122-e. Három napos rendezvény lesz, ahol fellépnek fiatal békési gyermekek is.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendel el a
határozati javaslatról.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásná/jelenlévó’ képviselők száma: lOfó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2020. (IL 27.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a testvér-települési kapcsolattartásról és
a 2019. évjelentős testvér-települési eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

Napirend tár2ya

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Városüzemeltetési feladatok ellátására kötött támogatási szerződés 2020.
évi felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: 2019. év szeptemberében hagyta jóvá a képviselő-testület a
támogatási szerződést, amely tartalmazza, hogy a város költségvetésének elfogadását követően a
felek felülvizsgálják a támogatás összegét. A javaslat szerint a támogatási összegen nem kívánnak
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változtatni. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a határozati
i avaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslatról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnálje/enlévó’ képviseló’k száma: ]Ofó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2020. (II. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Kft-vel 2019. szeptember 1jén a városüzemeltetési feladatok ellátására kötött támogatási szerződés 5. 1 pontjában
meghatározott támogatási összeget a 2020. évre változatlanul 3.238.500,- Ft összegben
állapítja meg.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárzya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
„Mert Fából lesz az erdő” faültetési program a békési újszülöttek tiszteletére

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság és elfogadásra
javasolj ák a határozati javaslatot.
A kormányprogrammal összhangban Békésen is szeretnék ezzel a kezdeményezéssel erősíteni az
összetartozást, azt hogy a városnak szüksége van a polgáraira, kimutatva ezzel a gyermeket vállaló
családok iránti megbecsülést is.
Békésen átlagban 1 70-l 80 gyermek születik, akiket az önkormányzat egy fával ajándékozna meg.
A kormányprogram szerint minden újszülött után 1 O fát ültetnek az országban. Készítettek egy
adatlapot, amelyet a védőnők odaadnak majd a szülőknek. Két lehetőség közül lehet választani:
egyik, hogy a szülő a facsemetét (gyümölcsfa) haza viszi, és saját maga gondoskodik az
ültetéséről. A másik lehetőség, hogy a facsemetét az önkormányzat ülteti cl és a szülőkkel együtt
gondoskodik róla. Ehhez az önkormányzat biztosítja a szükséges területet. Bízik abban, hogy
minden évben elültethetnek 170-200 fát. Kérte a jelenlévőket, mondják el ezt a lehetőséget az
ismerőseiknek.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Örülne, ha minél több család bekapcsolódna ebbe a
programba. Nagyon örül ennek a lehetőségnek, és a megvalósításához sok sikert kívánt.
Polár Zoltán alpolgármester: Bemutatta, hogy milyen lesz az adatlap. További hozzászólás,
kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendel cl a határozati javaslat
elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelen/évó’ képviselők száma. lOfó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2020. (II. 27.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Mert Fából lesz az Erdő” címmel faültetési
programot indít az alábbiak szerint:
1

.

Békés Város Képviselő-testülete „Mert Fából lesz az Erdő” címmel programot indít,
amelynek hatálybalépését követően minden ‘Békési Gyermek”-nek azon gyermekek,
akik az adott évben születtek, illetve békési állandó lakhellyel rendelkeznek biztosít egy
facsemetét, illetve igény esetén egy ültetési helyet.
—

-

-

-

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő testülete felkéri a Polgármestert, hogy a jelen
előterjesztés 1 mellékletét képező adatlap szerint, a védőnői szolgálat segitségével a
programra jelentkező szülők részére biztosítson facsemetét, illetve kérés esetén az
Önkormányzat nyújtson segítséget a facsemeték elültetéséhez.
.

3

.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
intézkedj en a faültetési program végrehajtásával kapcsolatos részletszabályok
kidolgozásáról és a város honlapján történő publikálásáról.

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a faültetési programhoz szükséges
forrást az adott évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság új, nem képviselő tagjának
megválasztása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Po1ár Zoltán alpolgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Apáti-Nagy Lajos
összeférhetetlenség miatt lemondott bizottsági tagságáról. Helyette bizottsági tagnak Pocsaji
Ildikót javasolják megválasztani. A megválasztást követően a bizottsági tagnak a képviselőtestület előtt esküt kell tennie, amelyre a márciusi ülésen kerül sor.
Rácz Attila képviselő: Az ügyrendi bizottság ülésén is jelezte, hogy az alakuló ülés előtt az
Ipartestület kérte, hogy a paritás elve alapján az általuk delegált személyek is kaphassanak külsős
bizottsági tagságra lehetőséget. Apáti—Nagy Lajos összeférhetetlensége kapcsán ez az igényük
felerősödött. Pocsaji Ildikó személyét elismerik, a delegálásával semmilyen személyi problémájuk
nincs. A delegálás jogát szeretné, ha az Ipartestület kapná meg, és a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság külsős tagjaként Seller Lászlónét delegálhatná. Ezzel helyreállhatna az a túlsúly, ami
egyébként a képviselő-testület és a bizottságok létrehozásakor megjelent.
Kérte, hogy a képviselő-testület szavazzon a módosító javaslatáról.

Mucsi András képviselő: Seller Lászlónét kiváló pedagógusnak tartja, azonban a továbbiakban is
azt javasolja, hogy a képviselő-testület a pénzügyi bizottság tagjaként Pocsaji Ildikót válassza
meg. A javasolt személy amellett, hogy pedagógus, pénzügyi területen dolgozik jelenleg.
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Korábban volt már képviselő Pocsaji Ildikó, aki egyszer a pénzügyi bizottság tagja, majd S éven
keresztül az oktatási, kulturális és sportbizottság külsős tagja volt. Pocsaji Ildikó jelenleg a
pedagógiai tevékenysége mellett végez pénzügyi munkát is, valamint a testvrtelepülési
kapcsolatok fejlesztésében is jelentős szerepe volt és van jelenleg is.
Po1ár Zoltán alpolgármester: A polgármesternek van javaslattételi joga az ügyben, aki Pocsaji
Ildikót javasolta bizottsági tagként megválasztani. A határozati javaslatot elfogadásra j avasolta.

Szavazásra bocsátotta Rácz Attila képviselő azon módosító javaslatát, amely szerint a képviselőtestület a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjaként Seller Lászlónét válassza meg.
S:avazás eló’tt megállapította, hogy a szava:ásnáljelenlévő képviseló’k száma. 1 Ofó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen, 6 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2020. (II. 27.) határozata

-

Békés Város Képviselő-testülete Rácz Attila képviselő azon módosító javaslatát, amely
szerint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság új, nem képviselő tagjának a képviselőtestület Seller Lászlónét válassza meg, nem fogadta el.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Po1ár Zoltán alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 1 Ofó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2020. (II. 27.) határozata

1

.

Békés Város Képviselő-testülete Apáti-Nagy Lajos pénzügyi és városfejlesztési bizottsági
nem képviselő tag bizottsági tagságról történő lemondó nyilatkozatát tudomásul veszi.

2. Békés Város Képviselő-testülete Pocsaji Ildikó Békés, Kossuth u. 36/l sz. alatti lakost
megválasztja a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának.
.

3

.

Békés Város Képviselő-testülete módosítja Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/20 1 9. (X. 29.) önkormányzati
rendeletének 3 tZggelékét akképpen, hogy Apáti-Nagy Lajos helyett Pocsaji Ildikó a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja.
.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya:

Békési Szabadidős és Sportjáték Klub kölcsönkérelme

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pon(ja a[apján.
Po1ár Zoltán alpolgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A klub akadályokba ütközött a TAO-s
pénzek év végi összegyűjtését illetően, de május-júniusra már vannak ígéretei, liatározatai
papíralapon is, a támogatásokra vonatkozóan. A klub a szükséges igazolásokat benyújtotta, a
kölcsön nyújtásával az önkormányzat segít az átmeneti likviditási gondok megoldásában. A
visszafizetés határideje 2020. június 30.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

S:ava:ás előtt megállapította, hogy a szava:ásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. lOfó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2020. (II. 27.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre” jogcímen 7.000.000 Ft
összegű kölcsönt nyújt a Békési Szabadidős és Sportjáték Klubnak az alábbi kondíciókkal:
Futamidő:
2020. június 30.
Osszeg:
‘7.000.000 Ft
Kamat:
O!N BUBOR (napi)
Kamatfelár:
+ 0,59 %

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
határozat mellékletét képező kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Po1ár Zoltán alpolgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Az önkormányzati tűzoltóság működésének támogatására a költségvetésben tervezett összegre
vonatkozóan tettek javaslatot. Az elmúlt évben kapott támogatással határidőre, az előírtaknak
megfelelően elszámolt a szervezet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
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Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: lOfó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2020. (II. 27.) határozata
I

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek k51tségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet 6. -a alapján a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság számára 8.000.000,- Ft azaz Nyolcmillió forint vissza
nem térítendő támogatást nyújt.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
.

Napirend tárya:

A Békési Férfi Kézilabda Kft. támogatása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az I1’Iötv. 52. (1) bekezdésj) pontja alapján.
Po1ár Zoltán alpolgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásrajavasolja a határozatijavaslatot. A költségvetésben elfogadott támogatást
szavazzák meg, amelyet túlnyomó részben az utánpótlás nevelésére kell fordítani. Az előző évben
kapott támogatási összeg felhasználásáról az elszámolást a kft. benyújtotta. A kft. 1 00 %-ban
önkormányzati tulajdonban van.
Molnár Gábor képviselő: Az 5 1 millió forintból 10 millió forint a kézilabda felnőtt utánpótlásra,
4 1 millió forint pedig a gyermekutánpótlásra kerül felhasználásra. Felmerült, hogy a támogatásból
akarja a kézilabda kft. kifizetni az önkormányzatnak a fennálló kölcsönt. Ennek utána érdeklődött,
és úgy tudja, hogy nem ebből az összegből fizetik vissza a tartozásukat. Kérte, hogy a támogatás
felhasználását a gyermekutánpótlás esetében részletesen ismertessék.

Orülne, ha a klub új elnöke jelen lenne az üléseken, amikor a klubot érintő előterjesztést tárgyai
képviselő-testület. Nem tízezer forint támogatást ad az önkormányzat a klubnak, és az Új
ügyvezető nem voltjelen a múltkori ülésen sem, amikor a 2 1 millió forintos tartozással kapcsolatos
döntést hozta meg a testület, és jelen ülésre sem jött el. Ha lenne kérdésük, akkor az új
ügyvezetőnek kellene válaszolnia és nem Polgár Zoltán alpolgármesternek.
Mucsi András képviselő: A Békési Férfikézilabda Kft. több más szervezettel együtt használja a

városi sportcsarnokot. Javasolta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kihelyezett
munkalátogatás kapcsán nézze meg a Sportcsarnokot, és tekintse meg a több tízmillió forintos
beruházást, amelyet a kft. hajtott végre. A kézilabda kft. 1 00 %-ban az önkormányzat tulajdonában
van, így a támogatást nem egy külső szervezetnek adják oda, hanem a város saját cége kapja meg.
A kft. beszámolója a város honlapján letölthető visszamenőleg (2010-tő! kezdődően) is, így abból
látható, hogy a támogatási összegeket milyen célokra használja fel a kft. Tavasszal tárgyalja meg
a képviselő-testület a kézilabda kft. beszámolóját, amikor részletesen átbeszélhetik a kérdéseket.
A kft. jelenleg 40 embernek ad munkát, így jelentős munkaadói tevékenységet folytat. Emellett a
kéziiabda kft. nemcsak felhasználja a támogatást, hanem évente több tízmillió forintos
nagyságrendben visszaforgatj a azt a városi intézményrendszer fejlesztésére.
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Deákné Domonkos Julianna képviselő: Intézményvezetőként örül annak, hogy a I-tepp iskola
volt a helyszíne a Nemzeti Kézilabda Akadémiával kötött szerződés aláírásának, amelyen Mocsai
Lajos Úr személyesen is jelen volt. Akkor az önkormányzat, illetve a város oktatási, nevelési
intézményei ígéretet tettek arra, hogy a fiú kézilabda utánpótlás nevelésben oruszlánrészt
vállalnak. Ez meg is valósult az elmúlt időszakban, és jelenleg is így van. Büszkeséggel tölti el
intézményvezetőként. hogy az utánpótlás nevelés terén óriási eredményeket ér cl a helyi
sportegyesület.
Az előterjesztés tartalmazza az üzleti tervet záró dokumentumot, így azt bárki megtekintheti, de
kérdést is feltehet arról, hogy egy bizonyos összeget mire fordított, illetve mire fordít a jövőben.
Po1ár Zoltán alpolgármester: Az ügyvezető azért nem tudott jelen lenni sem az el6ző, sem a
jelenlegi ülésen, mert Budapesten van a kézilabda szövetségnél. A támogatással 202 1 május 3 1
én elszámol a kézilabda kft., mint ahogy minden évben elszámolt. Az elmúlt 2-3 évben közel 200
millió forintot fordított a Békési Férfi Kézilabda kft. (ami 100 %-ban önkormányzati tulajdon) az
önkormányzati ingatlanok fejlesztésére, amihez 30 %-os önerőt (közel 60 millió forint) kellett
biztosítania. A kft-nek van egy hitele, amit az idén visszafzet az önkormányzatnak. A többi
önrészt (30-40 millió forint) maga a kft. teremtette elő, ami nem volt egyszerű. Ez az összeg
hiányzott a kft. költségvetéséből. Az előterjesztésben szereplő támogatásra a fentiek miatt van
szükség. Egyetlen megkötés van, mégpedig, hogy a támogatás több mint 80 %-át az utánpótlásra
kell fordítani. Ha az idén nem végez fejlesztést a kézilabda kft., akkor a támogatás összege ajövő
évi költségvetésben visszaáll a korábbi támogatási szintre.
.

-

Egy testületi határozat szerint, ha egy klub, amelyik TAO-ban részesül (futball, kosárlabda, női és
férfi kézilabda), olyan ingatlan fejlesztést hajt végre pályázat alapján, amihez önerőt kell
biztosítani, kérheti az önkormányzat támogatását. Az ingatlanfejlesztésekhez általában 30 %
önerőt kell biztosítani. Ez más szervezet esetében nagyon ritkán történik meg: úgy tudja, hogy
egyetlen alkalommal a kosárlabda klub parketta felújításra pályázott 2 éve a Szántó Albert utcán,
aminek az önrészét az önkormányzat megfizette a klub részére. Ugyanez történik meg most, a férfi
kézilabda kft. esetében is. Javasolta, hogy menjenek ki a képviselők, és nézzék meg a sportpálya
szigetelését, vagy a most elkészült nyulászárók cseréjét. Ossze kell hasonlítani, hogy miként nézett
ki a csarnok 4 évvel ezelőtt és milyen állapotban vanjelenleg. Bízik abban, hogy a kézilabda kft.
a jövőben is sok fejlesztést hajt majd végre az önkormányzat ingatlanaiban.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelen/évó’ képviselők száma. lOfó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés J’íros Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2020. (II. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kft.-t bruttó
5 1 millió forint támogatásban részesíti, és támogatási szerződést köt 2020. január 1 és
2020. december 31. közötti határozott időtartamra.
.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Kálmán Tibor polgármestert. a határozat rnellékletét
képező támogatási szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére
Határidő :
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti
„Kazamata” ingatlan használatára vonatkozóan

Napirend tárya:

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az i1’Iötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. Az önkormányzat továbbra is
változatlan feltételekkel és kedvezményesen változatlan áron biztosítana helyiséget a Motoros
Baráti Kör részére.
-

-

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.
S:ava:ás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 1 Ofó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2020. (II. 27.) határozata
1

.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. (1)
bekezdése és 23. (2) bekezdése alapján a 2020. április 1 napjától 2021 március 3 I.
napjáig tartó határozott időre a Békési Motoros Baráti Kör (5630 Békés, Bethien Gábo,’ u.
1 6. képviselő: Fori’ás Zoltán elnök) kedvezményes használatba adj a az Onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Békés belterület 2236 helyrajzi szám alatt felvett,
természetben Békés, Széchenyi tér 4. szám alatt található ingatlan 290 m2 alapterületű
„Kazamata” pincehelyiségét.
-

.

.

2. A kedvezményes használat díját
AFA/hó összegben határozza meg.
3

.

-

a rezsiköltség megfizetése mellett

-

10.000,- Ft

+

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az
előterjesztés 1 mellékletét képező, kedvezményes használati szerződés aláírására.
.

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tár2ya:

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A képviselő-testület már korábban
döntött arról, hogy a helyi vállalkozó részére értékesíteni kívánja a megjelölt területet. A
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vállalkozás által tervezett beruházás a település szempontjából kiemelt gazdasági és turisztikai
jelentőséggel bír, ezért javasolja a különböző szakhatósági eljárások meggyorsítását.
Vámos Zoltán alpolgármester: A helyi vállalkozó olyan csamokot szeretne felépíteni önerőből,
amely egyedülálló lesz még Magyarországon is. Ez az építmény később akár a cégek logisztikai
központjává is válhat majd. A városnak nagyon jó lesz, ha egy ilyen komoly céget itt tud tartani
Békésen. A vállalkozó által épített csarnok nem áll meg ezen a ponton, hanem Békésnek a
későbbiekben is nagyon értékes épületévé válhat, még ha nem is az önkormányzat tulajdonában
lesz. Olyan turisztikai és kulturális vonzata lehet, ami a város számára komoly értéket jelenthet.
Ezt az épületet turisztikai szempontból hozzá lehet kapcsolni a gyógymrdőhöz is. Nagyon sok
lehetőség rejlik ebben az épületben. Ki tudnának alakítani egy olyan gyakorlati helyet oktatási
szempontból, ami szintén egyedülálló lenne az országban, és örül annak, hogy a vállalkozó nyitott
erre és partner ebben a dologban is. Olyan értéket tudnak létrehozni, ami nem lesz máshol az
országban. A tervezet szerint a színpadtechnika megegyezne Magyarország legnagyobb ilyen
jellegű színpadtechnikai helyével, az Arénával. A vállalkozó célja az lenne, hogy ezzel különböző
rendezvényszervezőket, együtteseket vonzana a városba, mert itt olcsóbban tudnák ellátni a
feladatokat, mint Budapesten.
Po1ár Zoltán alpolgármester: A helyi vállalkozó nem más, mint Szatmári László (Szatyi), aki
békési születésű, erős lokálpatrióta, és nagyon sokat segít a városnak is.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
határozati j avaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavaásnálje/enlévó’ képviselők száma: 1 Ofó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2020. (II. 27.) határozata

1

Békés Város Önkormányzatának képviselő testület hatályon kívül helyezi az 344/2019.
(IX. 25.) határozatát.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete módosítani kívánja a
településrendezési eszközeit, hogy a Békés, O 1 S 1/6 hrsz alatti terület megosztása lehetővé
váljon.
3 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3 14/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 32. (6) bekezdés c) pontja alapján eljárva kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja
a Békés, külterület O I S 1/6 helyrajzi számú telek megosztásából keletkező érintett
fejlesztési területet.
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosítása során szükségesség váló partnerségi egyeztetési eljárást a Békés Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
.

.
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településkép-érvényesítéssel összemggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
8/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete alapján folytatja e.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárgya:

Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Tár2v:Csibor Géza képviselő interpellációjára adott válasz
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Kérdése Csibor Géza képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Csibor Géza képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Táry: Deákné Domonkos Julianna képviselő interpellációjára adott válasz
Polár Zoltán alpolgármester: Kérdése Deákné
interpellációjára adott választ elfogadj a-e?

Domonkos Julianna képviselőhöz:

az

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta. A válasz
második részében az szerepel, hogy nincs több kerékpártároló, amit a másik helyszínre ki tudnának
helyezni. Orül annak, hogy a Csereszenye utcán, a Sipaki cukrászda környékén is vannak
kerékpártárolók. Megköszönte a BKSZ Kft-nek, hogy ilyen gyorsan teljesítették a kérését. Békés
kerékpáros város, igy kérte, hogy amennyiben az önkormányzatnak lesz lehetősége bővíteni a
kerékpártárolók számát, akkor azt tegyék meg.

Megköszönte Polgár Zoltán alpolgármesternek a nagyon szép ülésvezetést, hiszen ő ma debütált,
és úgy tapasztalta, hogy nagyon sikeres volt ez a debütálás. Ehhez gratulált az alpolgármestemek.
Polár Zoltán alpolgármester: Megköszönte a gratulációt.
Tár\T:

Földesi Mihály képviselő interpellációjára adott válasz

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Földesi Mihály képviselő: Az interpellációjára adott választ csak 50 %-ban fogadja cl. A Tűzkút
utca és a Kispince utca problémájával kapcsolatban olyan választ kapott, hogy „A jelzett
útszakaszt megtekintettük, semmilyen nyomát nem láttuk, hogy ott probléma lenne”. Ezt a választ
a Műszaki Osztály adta, hiszen az előterjesztés előkészítője Gál András osztályvezető. Erről az
útszakaszról beküld majd egy képet, amit nekik is látniuk kellett volna, ha valóban jártak kint a
területen. Van nála 2 db kép, amin látszik a nyom, hogy honnan kellett az autót kiszedni. Hajártak
kint a területen, akkor azt látniuk kellett volna ugyanúgy, mint ahogy a fényképen is látható. A

probléma továbbra is fennáll, ezért kérte, hogy tényleg nézzék meg a szóban forgó területet és
orvosolják a problémát. A kérésében szerepelt, hogy az is megoldás lenne átmenetileg, ha a táblát
előrébb helyeznék, mert akkor a kevésbé gyakorlott sofőrök már nem onnan kezdenék meg a
kanyarodást, így nem csúszna bele az autójuk hátulja a gödörbe. Mivel egy szűk területről van szó,
a rákanyarodást is elég profi módon kell megoldani ahhoz, hogy ne csússzanak árokba. Javasolta
korábban is, hogy a gödör befedésével próbálják megoldani a problémát.
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Pol2ár Zoltán alpolgármester: A képviselő az interpellációjára adott választ nem fogadta el, ezért
kérte a képviselő-testületet szavazzon arról, hogy a Földesi Mihály képviselő interpellációjára
adott választ elfogadja-e.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 1 Ofó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartó±odással az
alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2020. (II. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földesi Mihály
interpellációjára adott választ elfogadta.
Határidő:
Felelős :

képviselő

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Táry: Juhos János képviselő interpellációjára adott válasz
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Kérdése Juhos János képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Juhos János képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Tár2y: Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott válasz
PoI2ár Zoltán alpolgármester: Kérdése Molnár Gábor képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadj a-e?
Molnár Gábor képviselő: Az interpellációjára adott választ nem fogadta cl. A KRESZ szabályait
ő ismeri, így nem arra volt kíváncsi. Azt kérte, vizsgálják meg, hogy az általa felvetett területen,
hogyan lehet megoldani a problémát. Azt érti, hogy ha valaki kotróval felmegy a közútra, akkor
köteles letakarítani a sarat az autóról, de attól még a ház sarkánál fordulnak meg a teherautók. Arra
nem kapott választ, hogy hogyan lehet megoldani, hogy a kitaposott rész feltöltésre kerüljön. A
választ nem fogadja el.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Molnár Gábor képviselő az interpellációjára adott választ nem
fogadta el, ezért a kérte a képviselő-testületet, szavazzon arról, hogy a képviselő interpellációjára
adott választ elfogadja-e.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képvise/ó’k sóma. 1 Ofó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 3
hozta:

nem

szavazattal az alábbi határozatot
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2020. (II. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Molnár Gábor
interpellációj ára adott választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

képviselő

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Táry:Mucsi András képviselő interpellációj ára adott válasz
PoI2ár Zoltán alpolgármester: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: az interpelláciájára adott
választ elfogadja-e?
Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Kérte, hogy ha valakinek van interpellációja, bejelentése, az
mondja el.
Rácz Attila képviselő: Mucsi András képviselő azt mondta, hogy ha gondja van a kivitelezővel,
akkor keresse meg, és beszélje meg vele. O maga inkább a képviselői jogait gyakorolná, és az
apparátust kérné meg arra, hogyjárjon közbe és valamilyen határidőt szabjon ajárdaépítés kapcsán
az ott keletkező törmelék és a bejárást gátló anyagok elszállítására.

Itt is jelezné azt, amit az első napirendi pont kapcsán elmondott: szeretné látni a Táncsics utca és
a Pusztaszeri utca tervezési dokumentumait (milyen magassági pontok, tervezési pontok, milyen
engedély szintű kiviteli tervek születtek) a járdaépítés kapcsán.
Mucsi András képviselő: Rácz Attila képviselő megint mellébeszél, mert ő azt mondta, hogy a
pályázatokkal kapcsolatban keressék meg a polgármesteri hivatal munkatársait, és kérjék ki a
dokumentációkat. Rácz Attila, mint képviselő, jelezheti a választókerülete gondjait, mint ahogy ő
maga is teszi.

A Fábián utcával kapcsolatban jelezte, amit Polgár Zoltán alpolgármesternek is elmondott már,
hogyproblémák vannak a monolitjárdánál: süllyedés, törés történt, ami balesetveszélyes helyzetet
okoz. A Bocskai u. 1 1 szám alatt van egy fa, ami megemelte a monolit járdát és kb. 1 O cm-es
küszöb keletkezett a járdánál. Kérte, hogy ezeket javítsák ki.
.

Rácz Attila képviselő: Mucsi András képviselő a szellemi kapacitásait kérdőre vonja, de néhány
órával ezelőttre még visszaemlékszik. A jegyzőkönyvben is benne van, hogy a képviselő azt
tanácsolta neki az előbb elmondott ügyben, hogy ahogyan ő maga is kiment és a kivitelezőket
megkereste, keresse meg ő is. Ez így hangzott el.
Mucsi András képviselő: Ezt Csíbor Géza képviselő mondta.
Rácz Attila képviselő: Ez így hangzott el, és a szemben lévő oldalról mondták, ami a lényegen
nem változtat.
Molnár Gábor képviselő: Mucsi András képviselővel már beszélték a Tűlábú kocsma területén
lé’vő problémát, ahol van egy „Bermuda háromszög”. Sokan panaszkodnak. hogy ha a gyerekek
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mennek haza az esőben, akkor kimermek a köves útra. mert nem kerülnek meg egy „U” betűt. ez
pedig balesetveszélyes. Azt kérték tőle, hogy azt a srég vonalat a becsatlakozójárdáig nem lehetnee egyjárdával összekötni? A Tűlábú kocsmánál van egy korlát, és az is meg van süllyedve, mellette
van egy járda és ahol látszik a járda, ott össze kellene kötni, hogy a gyerekek ne a kövesúton
közlekedj enek.
Jelezték felé, hogy az Ady-Szarvasi úton megjelentek a patkányok. Volt egy időszak lzsó Gábor
polgármester úr idejében, hogy a lakosság ingyen kapott patkánymérget. Most is szükség lenne rá.
Kérte, hogy az önkormányzat hivatalos helyről szerezzen be a város lakosságának, aki igényli,
megfelelő patkányirtó szert.
Ismét kérte, hogy a Szigetvári u. 47-49. szám alatt vizsgálják meg az út feltöltésének lehetőségét.
Csibor Géza képviselő: A Fonó utcáról keresték meg azzal, hogy az egyik házból folyamatosan
kiszaladnak a kisebb-nagyobb kutyák, és a gyerekeket, felnőtteket félnek. Kérte, hogy a
gyepmester nézze meg ezt a területet.
BaIo2 Zoltán képviselő: Megköszönte az eddig elvégzett munkákat (dánfoki kukatároló, Vári utca
Nyíl u. sarkán található járdajavítást. illetve az Asztaloskúti bolt előtt található gödör melletti
közlekedő rész javítását).

—

A Dobozi út és Körösi Csoma Sándor út között található körgát rendbetételével kapcsolatban
keresték meg. Hosszas nyomozás után kellett kiderítetnie, hogy mi történik, ugyanis a Facebookon
elég komoly kampány indult, amiben őt is emlegették annak ellenére, hogy ő az ügyről semmit
nem tudott. A Facebookról tudni kell, hogy azok, akik nem ismerősök a közösségi oldalon, nem
látják egymás posztjait. Hiába írogat valaki a saját oldalán, azt nem látja az, aki nem az ismerőse,
csak az általa bejölt ismerősök láthatják, vagy azok a csoporttagok, akik a csoportnak a tagjai.
Hosszas nyomozgatás után megkereste a hölgyet, hogy mondja cl, mi a problémája mielőtt
feleslegesen írogat. Végig nézte a gátat, ami tényleg nagyon rossz állapotban van, de ennek
előzményei vannak.

4 területet egy idős bácsi, néhai Bíró Lajos tartotta karban. de meghalt, így ezután Békés Város

Onkormányzata tartotta karba, mivel volt neki juhállománya, és az állatok etetésére használta fel
az ott keletkező szénát. Az önkormányzat illetékes területéről lévén szó, az önkormányzatnak kell
karban tartania a gátszakaszt. Amikor a juhállomány megszűnt, a terület karbantartása is abba
maradt. Ennek ellenére Csarnai Mihály és a gátőr megkezdték az önkormányzati terület
rendbetételét a vízüggyel összefogva, mivel nekik volt megfelelő létszámú szakemberük.
Elkezdték letermelni a fát és a kinőtt növényzetet, mire a lakók rájuk rontottak, hogy mit
képzelnek, mivel az az ő fájuk és nem engedik, hogy kivágják azokat. Ennek köszönhetően a
vízügyes alkalmazottak levonultak a területről, így a gát karbantartása abba maradt. Körbe járta a
területet, minden részét áttekintette és jelenleg folyamatban van annak a keresése, hogy kitermeli
ott le a fákat, és olyan valakit keres majd, aki kaszálónak vagy gazdálkodásra tudná hasznosítani
a területet.
A területen felszaporodtak a patkányok, és elég sok ember lakik ott. Előfordul, hogy hullámokban
megjelennek a patkányok, főleg akkor, ha a vízügyesek az Elővíz-csatornán vagy a körgát vizével
valamit csinálnak. Az, hogy olyan szinten szaporodjanak fel egy házban a patkányok, hogy
bemermek a szobába és összerágnak mindent, a lakók felelősségét is felveti. Nem egy képviselő
dolga, hogy elmenjen valakihez és a házából kiirtsa a patkányt. Ennyi erővel a jövő héten fvet
kaszálni, vagy mosogatni is elmehet.
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Visszautasította a Facebookon személyét ért vádakat. hiszen akkor tud egy ügyben eljárni, ha
valaki személyesen megkeresi. Nem tud mit kezdeni azzal, ha valaki arc nélkül a F acebookon
írogat. Ebből kiindulva némelyek azt hiszik, ha az ellenzék nyert volna, akkor az első nap le lett
volna aszfaltozva a teljes város, a következő nap felújították volna a város összes járdáját, a
harmadik nap parkosítottak volna, illetve megoldották volna a vízelvezetést, a negyedik nap a
külterületet tették volna rendbe, ötödik nap a közvilágítás, iskola és közétkeztetés került volna
sorra, majd a végén teleültették volna a várost császár fával, és a hetedik nap hátradaltek volna
pihenni. De erre se humánerőforrása sem lett volna az ellenzéknek, viszont azt láthatják a
médiában, hogy ahol az ellenzék került hatalomra, ott a településeken megkezdődött a városok
kifosztása, illetve a szociális juttatások megnyirbálása, adóemelés, és az ígéretekkel ellentétes
dolgokat tesznek.
PoI2ár Zoltán alpolgármester: Kérte a képviselőket, ha azt látják, hogy valaki a Facebookon
írogat, akkor, ha ismerik, hívják fel, vagy írják oda a poszt alá, hogy keresse meg az érintett terület
képviselőjét. Ha nem tudja, hogy ki a körzet képviselője, akkor tájékoztassák arról, akik látják a
kiírást.
Földesi Mihály képviselő: Megköszönte a „Balog showt”, amelyben a képviselő elmondta, mi lett
volna, ha az ellenzék nyer, de mindenképpen érdekes megközelítés volt.

Az Okos város programmal kapcsolatban elmondta, hogy ez egy ilyen félokos kategória még a
fejlesztések területén, ugyanis, ha valaki beír vagy beküld valamilyen észrevételt, még nem kap
visszajelzést arról, hogy megérkezett a bejelentés, fogadták és tettek-e valamilyen lépést a ügyben.
Kérte, hogy tegyék lakosságbarátabbá ezt az alkalmazást.
Továbbra sem tudja elfogadni a Tűzkút utca és a Kispince utca problémájára adott választ. Kérte,
hogy nézzenek utána, és találjanak valamilyen megoldást, hiszen ez lenne a lényeg, és nem az,
hogy dobálják a labdát oda-vissza.
A Jámbor utcai híd tele van szeméttel, illetve a Malom csatornánál az út alatt nem folyik át. ezért
kérte, hogy tekintse meg. Nyilván csak akkor van probléma ezen a területen, ha esik az eső, de ezt
az időszakot valahogy meg kellene oldani.
Vámos Zoltán alpolgármester: Megköszönte az eddig elvégzett munkákat, amelyek alapvetően
több területet érintően gallyazások voltak, illegális hulladéklerakót sikerült felszámolni, illetve
voltak kátyúzások és zúzott kővel való térkitöltés is megtörtént több utcában. Ez lényegesen
javította a helyzetet. Folyamatos munkát jelent még a kátyúzás és a kohósalakkal való útjavítás.
Megkereste Gál András osztályvezetőt egy lakossági megkeresés ügyében, és korrekt választ,

segítséget kapott. Egy ház engedélyezésével kapcsolatban merült fel probléma, kinyomtatott
minden dokumentációt, amivel majd személyesen vagy írásban megkeresi a főépítészt.
A Nevelő utcán egy régen fennálló probléma van. Nem megoldható a probléma salak kitöltéssel.
Ez részben kapcsolódik a Szécheny-kert egyéb más útjaihoz is. Beszéltek már arról, hogy nagyobb
munka lesz ezen a területen, de valamit kezdeni kell vele, hogy az ott élők életérzését javítsák. Az
egész utat ki kell szedni vagy legyalulni géppel, majd kohósalakkal tudnak javítani rajta.
Az okos várossal kapcsolatban elmondta. hogy kapott visszajelzést, amely szerint szerették volna
már használni, de még nem működik jól a rendszer. O maga sem ismeri még igazán a rendszert,
de utánajár majd, mert szeretné tudni, hogyan működik. A rendszernek működnie kell, és ha még
sem tudják használni, akkor a szolgáltatónak jelezni kell. Az is lehet, hogy szoftver hibáról van
szó.
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A közvilágítással kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket arról, hogy remények vannak arra, hogy
a Békés város méretű települések vonatkozásában is lesz kiírva fejlesztési pályázat. Addig is
igyekszik majd az érintettekkel egy működőképes rendszert kiépíteni. hogy a legfontosabb
munkákat, fejlesztéseket meg tudják oldani (lámpák kihelyezése, stb.). Ez sajnos egy lassú
folyamat, de dolgoznak rajta, és optimalizálják a lehetőséget. A szolgáltatóval is tárgyalásokat
folytat.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Két képviselő ismét szót kér, ezért kérte a jelenlévőket, szedjék
össze egyben azt, hogy az interpelláció keretében mit kívánnak elmondani, és ne itt az
interpellációnál jusson eszükbe, hogy még mit kellene elmondani.
Földesi Mihály képviselő: A kutak engedélyezése miatt kért újra szót. Mindenki hallotta már,
hogy a kutakat be kell jelenteni az önkormányzatnál. Ezzel kapcsolatban láttak egyszer egy
hirdetést a Békési újságban, amivel kapcsolatosan felmerültek kérdések, amelyekre nem igazán
tudott válaszolni. Ezt követően, rövid időn belül reagált az önkormányzat a hirdetésre, miszerint
elhatárolódik az újságban megjelent hirdetéstől. Ezek után Békés város oldalán mégis megjelent
egy hirdetés, miszerint mégiscsak szükséges bejelenteni a kutakat. Kérte, hogy a jegyző asszony
vagy aki megfelelő információval rendelkezik, adjon valamilyen tájékoztatást a lakosoknak.
Annyit tud, hogy 2020. december 3 1 -ig moratórium van a kutak bejelentésével kapcsolatban,
mégis ennek ellenére megjelent, hogy engedélyeztetni kellene a lakosok tulajdonában lévő
kutakat. Kérdése, hol tartanak ebben az ügyben, a lakosságnak mit kell tennie? Nagyon régről
vannak ásott kutak az ingatlanok udvarain, amit nem igazán használnak ivóvízként, hiszen a
vízminősége nagyon rossz. lassan már locsolásra sem alkalmas, de mégsem szeretnék betemetni.
Vannak, akik lefedték a kutakat, azoknak milyen lehetőségeik vannak? Tájékoztatást kért az
ügyben.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Amit az önkormányzat a város honlapján megjelentetett, helytálló,
azt ajegyző asszony, ajogászok ajelenlegi törvények alapján állították össze. Kormánydöntésről
van szó, így ajogszabályt kötelesek betartani. Ha valaki érdeklődni akar, bejöhet a hivatalba is, de
mindent leírtak, amit tudnak. A hivatal portáján is elérhető egy tájékoztató.
Molnár Gábor képviselő: Balog Zoltán képviselő által elmondottakra kívánt reagálni, miszerint
megköszönte a baloldali önkormányzatok nevében ahol többségben vannak a „bizalmat”. Ő
személyesen megtartja magának, hogy mit gondol ajobboldali vagy a Fideszes városvezetésekről,
esetleg ott beszél róla, ahol tapsolnak érte, de semmiképpen sem keveri bele a képviselő-testületet
ebbe, és nem részletezi, hogy „mi lett volna, ha.
Egyszer sem gyanúsított meg senkit, mindenki
dolgozik, és az, hogy kinek mi a véleménye a másik oldalról, tartsa meg magának és mondja el
ott, ahol tapsolnak érte.
—

—

. . “.

Pol2ár Zoltán polgármester: További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület
nyilvános ülését 12 óra 16 perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt el, amelyről
külön jegyzőkönyv készült. Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a
jogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

ter

Tárnok Lászlóné
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