
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 3. napján
megtartott nyilvános üléséről.

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

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

Igazoltan volt távol: Rácz Attila képviselő.

Tanácskozási joggal vett részt:
Támok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
dr. Tanai Judit jogász
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Túri Andrea igazgató
Nánási László ügyvezető
Szabóné Szabó Erzsébet, BKSZ Kft. részéről

Az ülés kezdésének időpontja: 8.30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 főből 10 fő jelen van, így a nyilvános ülést
megnyitotta. Külön köszöntötte a meghívott vendégeket. Rácz Attila képviselő előre jelezte
távolmaradását, így ő igazoltan van távol.

Tár2y:Napirendi pontok elfogadása és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Kálmán Tibor polgármester: Javasolta, hogy a Z/l . jelzésű, „Közbeszerzési eljárások
megindítása” tárgyú előterjesztést a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja meg az Mötv. 46.
(2) bek.c) pontja alapján. Szavazásra bocsátotta ajavaslatot.

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
78/2020. (VIL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Mötv. 46. . (2)
bek. c) pontja alapján a „Közbeszerzési eljárások megindítása” tárgyú előterjesztést zárt
ülésen tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester



Kálmán Tibor polgármester: Javasolta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által
megtárgyalt Ny/20. „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
— határozat módosítása” tárgyú előterjesztést a képviselő-testület vegye napirendre, és a nyílt ülés
végén a bejelentések előtt tárgyalja meg. Szavazásra bocsátotta ajavaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 10 Jó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság által megtárgyalt Ny/20. jelzésű, a „Pályázat önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására — határozat módosítása” tárgyú
előterjesztést felveszi napirendjére, és a nyilvános ülés végén, a bejelentések előtt
megtárgyalja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: További módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a
meghívóban szereplő napirendi pontokat az elfogadott módosításokkal együtt.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 10Jó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 30. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az elfogadott módosítással együtt az alábbiak szerint fogadta cl:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

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

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

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
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4. Békés Város Önkormányzata új anyakönyvi rendeletének megalkotása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

5. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

6. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 3 1 .) önkormányzati
rendelet módosítása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

7. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2 012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet módosítása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

8. A Békési Kistérségi Társulás tájékoztatója a 201 9. évi munkájáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

9. Tájékoztató a Madzagfalvi Napok előkészületeiről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 O. Középiskolai ösztöndíj-pályázat kiírása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 1 . Pályázat az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
Előterjesztő’: Kálmán Tibor polgármester

12. Önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 3 . Kulturális területen foglalkoztatott intézményvezetők j ogviszonyának átalakulása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

14. Településrendezési eszközök módosítása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

15. A Békés 0151/13 és 0151/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó döntés
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 6. Önkormányzati terület értékesítése telekhatár-rendezési eljárás keretében
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

17. Civil szervezetek támogatása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

18. Sporttevékenységek támogatása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
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1 9. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására — határozat
módosítása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

20. Interpellációs válasz, interpellációk, bejelentések

Zárt ülés:

1 . Közbeszerzési eljárások megindítása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

2. „Közösségért díj” címre javaslat
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

3 . Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

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

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

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztés nem
tartalmazza, hogy az elmúlt héten volt egy rendezvény, amelyen a városban lévő
intézményeknek, szervezeteknek megköszönte az önkormányzat a járvány elleni védekezésben
való részvételüket. Olyan csapat alakult ki, amelyikre az elkövetkező időszakban számítani lehet.
A Polgármesteri Hivatal munkatársainak nem tudták megköszönni a helytállást, mivel jegyző
asszony nem tudott jelen lenni a rendezvényen, így most a testületi ülés keretében köszönte meg
a Polgármesteri Hivatal munkatársainak az elmúlt félévben végzett munkájukat. Az ajándékot
átadta Támok Lászlóné jegyző részére.

Megköszönte a bizottság tagjainak is, hogy a házi karantén idején lemondtak a bizottsági
tiszteletdíjukról, ezzel is segítve az önkormányzat vírus elleni védekezését.

Mucsi András képviselő: Megköszönte azoknak a munkáját, akik részt vettek a július 28-ai
gátszakadással kapcsolatos rendezvénysorozat megszervezésében. Színvonalas megemlékezést
szerveztek a Református Templom udvarán, ahol újraszentelésre került az egykori rosszerdei,
református gyülekezet harangja. Szervezőként megköszönte mindenki munkáját.

Földesi Mihály képviselő: Megköszönte a csokit, amit Deákné Domonkos Julianna képviselő
asszony a barátság napja kapcsán osztott ki.

Az előterjesztés rövidre sikerült. Hiányolta az anyagból a BKSZ Kft. egy havi munkájáról szóló
beszámolót. Biztosan a vezetőváltás következtében nem készült el a beszámoló. Kérte, hogy a
következő testületi ülésre számoljanak be az elmúlt 2 hónap munkájáról. Az anyagban végig
lehet követni, hogy a pályázati munkát végzők helyett milyen ingyen munkákat végez a BKSZ
Kft. Ez most kimaradt az anyagból.

Az előterjesztés végén korábban felsorolásra kerültek a pályázatok. Örül, hogy kikerült az
anyagból ez a rész, de szeretné, ha mederbe terelnék a pályázatokat. Kérte, hogy amikor átadásra
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kerül egy-egy pályázat, akkor a hivatal számoljon be arról, hogy kik nyertek a pályázaton, kik
végeztek munkát, mennyi időtartamon belül lehet a javításokat elvégezni, stb. Jó lenne azt is
látni, hogy melyik pályázat nem készült még el, melyikben történt csak rész-átvétel, stb. Az
elmúlt szűk 9 hónap alatt egyetlen pályázattal kapcsolatos beszámolót sem látott. Ha lenne ilyen,
akkor nem lenne vita arról, hogy a sétány burkolataként a pályázatban térburkolat szerepel,
miközben járdalapokat tesznek le, vagy a pályázatban monolit szegély van megjelenítve, és
mégsem olyan szegélyt tettek le. Szeretné látni, hogy a pályázatokban milyen alvállalkozók
dolgoztak és milyen tevékenységet folytattak, stb.

A BKSZ Kit esetében említette az „ingyen munkát”. Természetes dolog, hogy egy 1 00 %-os
önkormányzati tulajdonú kit egy-egy rendezvény kitelepüléséhez ingyen munkát folytat. Kérte
azonban, hogy tüntessék fel, hogy hány személy hány munkaórát töltött cl ilyen típusú munkával.
Reméli, hogy a jövőben is tartalmazza majd az előterjesztés, hogy a BKSZ Kft. mely
tevékenységi körben milyen eredményt ért el. Nem lehet azonban látni az anyagból, hogy
pluszban milyen „ingyen munkákat” végeztek a BKSZ Kit dolgozói. Természetes dolog, hogy
nem fizet az önkormányzat másnak olyan feladatért, amit a saját cégével is el tud végeztetni.
Nem ért egyet azzal, amikor a trehány munkavégzés miatt az önkormányzati cégnek ingyen és
bérmentve kell dolgoznia.

Az előterjesztés 13. pontjában szerepel, hogy a polgármester, alpolgármesterek milyen
rendezvényeken vettek részt, milyen tevékenységeket folytattak. A legutóbbi testületi ülésen
Polgár Zoltán alpolgármester azt mondta neki, hogy „Ha valaki megjelenik a sajtóban, mert
dolgozik, arról nem ő tehet. Nyilván azért van benne a Békési Ujságban, mert dolgozott és nem
azért, mert csak kint állt az utcán. Földesi Mihály képviselő is bekerülhet az újságba, ha majd a
körzetében munkát végez.” Végig nézte a legutóbbi két Békési Ujságot, hogy kik vannak benne,
és a város egyes vezetői, képviselői igen csak gondolkodhatnak azon, hogy jó lenne valami
munkát végezni, mert nem sok képviselőt látott az újságban. Az újságban szerepel Kálmán Tibor
polgármester, Dankó Béla országgyűlési képviselő — nem sokára választás lesz, csak megjelenik
a városban már, bár Békésre hozza a legkevesebb támogatást — és Polgár Zoltán alpolgármester.
Amit igazából kifogásol, hogy Vámos Zoltán alpolgármester képviselte a Dánfokon
megrendezett Ausztrál találkozón az önkormányzatot, de a Békési Ujságban az
alpolgármestemek még csak a neve sem jelent meg, pedig úgy hallotta, hogy Vámos Zoltán
alpolgármester beszélt is, és igen tetszetős gondolatokat mondott el, viszont az újságban ez sehol
nemjelent meg.

Mucsi András képviselő: A BKSZ Kft., mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú kft-je
képviselői ellenőrzés alatt van. Kérte, hogy a BKSZ Kft. ügyeivel a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság foglalkozzon. Kérte Földesi Mihály képviselőt, küldje cl a kérdéseit, hogy az érintett
munkatársak fel tudjanak készülni a válaszokkal. A pénzügyi bizottság ülésén jelen van az
ügyvezető és a gazdaságvezető asszony is. Véleménye szerint Csíbor Géza bizottsági elnök sem
zárkózik el ez elől a lehetőség elől. Ad hoc kérdésekre nehéz válaszolni. A képviselő-testület elé
is bekerülhet a beszámoló, de nem a testület dolga arról tárgyalni, hogy hol raktak le járdát, és
hány óra ingyen munkát végeztek a BKSZ kft. munkatársai.

Az elmúlt testületi ülésen feltette a jegyző asszonynak azt a kérdést, hogy hány képviselő jelent
meg a hivatalban bármilyen ügyben tájékozódni, kérdést feltenni, stb. A kérdésre a válasz az,
hogy nulla órát töltöttek a képviselők azzal, hogy utánajárjanak a dolgoknak.

Földesi Mihály képviselő kéréseitől, kérdéseitől nem zárkóznak cl, dejavasolta, hogy a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság ülésén legyen állandó napirendi pont a BKSZ Kft. előző havi
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munkájáról szóló beszámoló. Kérte a képviselőt, hogy legkésőbb a bizottsági ülés előtti pénteken
küldje el a kérdéseit, amire a pénzügyi bizottság ülésén választ kaphat.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésből kikerültek a BKSZ Kft. által végzett munkák,
illetve a pályázatok felsorolása. Ezeknek nem kell testület elé kerülniük, hónapról-hónapra
bekerült, de nem igazán volt változás benne. Egyetért Mucsi András képviselő javaslatával,
miszerint a BKSZ Kft. munkájáról való beszámolót a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalja meg. A pályázatokkal kapcsolatos információkat ki lehet küldeni, és ha nagyon fontos,
akkor az előterjesztésbe is szerepelhet, de nem sok értelme van. Amikor véget ér egy pályázat,
akkor azt meg kell jeleniteni és tájékoztatni kell a képviselőket arról, hogy mi történt.

A BKSZ Kit az elmúlt félévben nem végzett „ingyen munkát”, egyébként azt sem tudja, hogy
mit ért Földesi Mihály képviselő az „ingyen munka” alatt. Semmi nincs ingyen, mindenért fizetni
kell. Ha rendezvények előkészítésében segítenek a BKSZ Kft. dolgozói, ott is vannak szállítási
számlák. Ha valahova leraktak 5 dbjárdalapot, lehet, hogy épp interpelláció keretében elhangzott
kérésnek tettek eleget.

A Békési Újságot színvonalas újságnak tartja, és örül annak, hogy Földesi Mihály képviselő is
olvasgatja azt, azonban ez az újság nem az önkormányzaté. Egy alapítvány adja ki a Békési
Ujságot, és ha valakinek valami nem tetszik benne, akkor azt az alapítvány elnökének kell jelezni,
akitől azt is meg lehet kérdezni, hogy ki milyen alapon kerül bele az újságba. Békés város
önkormányzatának nincs köze ahhoz, hogy mikor ki milyen módonjelenik meg az újságban. Az
önkormányzat egyetlen oldalt vásárolt meg, amivel gazdálkodhat. A többi hírt az alapítvány és a
főszerkesztő határozza meg.

Kérte Földesi Mihály képviselőt, ha valami gondja van a Békési Újsággal kapcsolatban, vagy
bármi nem tetszik neki, akkor keresse meg az alapítvány elnökét.

Csibor Géza képviselő: Jó felvetésnek tartja azt a javaslatot, amely szerint a BKSZ Kft-vel
kapcsolatos kérdéseket tárgyalják meg bizottsági ülésen. A testületi ülést megelőző bizottsági
ülésen minden javaslat elfogadásra került, és Földesi Mihály képviselő is majdnem minden
határozati javaslatot támogatott, és nem mondta cl a mostani felvetéseit. Az, hogy saját videós
eljön a testületi ülésre, majd kiteszik nyilvános oldalakra, nem ugyanaz, mint ha a bizottsági
ülésen megtárgyalják a kérdéseket. Nem érti, mit jelent az „ingyen munka”. Vannak kifizetések,
anyagköltségek. A BKSZ Kft-nek van egy költségvetése, és ha bármilyen munkát elvégez, annak
a költségét ki kell termelni.

Molnár Gábor képviselő: Mucsi András képviselő azt mondta, hogy egyetlen képviselő semjött
be a hivatalba érdeklődni, kérdéseket feltenni, stb. O maga sem jött be a hivatalba személyesen,
azonban a kérdéseivel telefonon elérte a polgármestert, az alpolgármestereket, vagy a bizottsági
elnököket is. Az aljegyzővel is folyamatban van egy ügy, amiben maximális tájékoztatást kapott
telefonon, illetve e-mailen megkapta a kért anyagot is.
A Békési Ujságba úgy lehet bejutni, ahogy ő maga is tette: eljuttatott egy cikket Szegfű Katalin
főszerkesztőnek, és megkérte, hogy tegye közé az újságban. Ez úgy működik, hogy elküldi az
anyagot a főszerkesztőnek, aki azt átnézi, stilisztikailag javítja, majd visszaküldi részére. Ha ő
maga ezt átnézte, és jónak tartja, akkor visszaküldi a főszerkesztőnek, aki gondoskodik arról,
hogy a Békési Ujság következő számában megjelenjen a cikk.

Földesi Mihály képviselő: Az előző hozzászólásában elmondott dolgok korábban jelen
előterjesztésben voltak leírva. Egyetért Mucsi András képviselővel és Polgár Zoltán
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alpolgármesterrel is abban, hogy a BKSZ Kft-vel kapcsolatos dolgokat beszéljék meg a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság ülésén. Jelen előterjesztésben ez a téma nem szerepelt, ezért nem is
vetette fel a bizottság ülésén a kérdéseit. Amikor átnézte a testületi ülésen tárgyalandó anyagokat,
akkor látta, hogy az előterjesztésben nem szerepelnek a pályázatok felsorolásai, illetve a BKSZ
Kit által az elmúlt hónapban végzett munkák. Orül, hogy elfogadták a javaslatait.

Mucsi András képviselő: Folyamatosan megkapják azt, hogy a FIDESZ-KDNP város vezetése
ráerőltet dolgokat a képviselőkre. Most is látszik, hogy ez nem így van, hiszen minden
képviselővel, aki javaslatot tesz, együttműködnek. Ilyen együttműködés mentén került
elfogadásra a lakásrendelet is.

Molnár Gábor képviselő védelmére elmondta, hogy sokat dolgozik, folyamatosan érdeklődik, és
mielőtt bármit mond utána jár a dolgoknak. A testületi ülésre nem úgy kell odamenni, hogy ki
mit hallott, és mit feltételez, hanem meg kell kérdezni, mi történt. A vezetésnek nincs
rejtegetnivalója, várja a képviselők javaslatait.
Dankó Béla országgyűlési képviselővel kapcsolatos megjegyzésre elmondta, hogy Földesi
Mihály a megyei önkormányzat pénzügyi bizottságának az elnöke, így ő maga is szavaz a TOP-
os pályázatokról is. Ebből kifolyólag a képviselő pontosan tudja, hogy a pályázati pénzeket
lakosságszám arányosan osztják, és megnézik, hogy ez alapján mennyi támogatást kaphat egy
település. Megyei szinten Békés a harmadik helyen áll a támogatások tekintetében. Ez alapján cl
lehet dönteni, hogy Dankó Béla országgyűlési képviselő mennyit dolgozik és mennyit lobbizik
Békésért. Nem érti, hogy miért mondja Földesi Mihály képviselő, hogy Dankó Béla azért jelenik
meg Békésen, mert jönnek a választások. Félidőben vannak, és Dankó Béla országgyűlési
képviselő a 20 1 8-as választástól kezdődően folyamatosan szerepelt a városi médiában. Hálásak
lehetnek Dankó Béla országgyűlési képviselőnek, aki igen sokat lobbizott a megyéért, közöttük
Békésért is, és ezt ő és Földesi Mihály, mint megyei képviselők tudják is, hiszen ők szavaznak a
támogatásokról.

Kálmán Tibor polgármester: Támogatja Mucsi András képviselő javaslatát, amely szerint a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság állandó napirendi pontként tárgyalja a BKSZ Kft.
munkájáról szóló beszámolót. A kft. nehéz körülmények között látja cl a munkáját, mivel
létszámhiánnyal küzd folyamatosan. Megköszönte a BKSZ Kft. dolgozóinak a munkáját.
A képviselők részére minden tájékoztatást megadtak a pályázatok aktuális állásáról, és ez a
jövőben is így lesz. Kérte a képviselőket, hogy ha bármilyen kérdésük van, keressék meg az
osztályvezetőket.

Kérte továbbá, hogy ha bármelyik képviselő bármilyen városi munkát, stb. végzett a város
érdekében, küldje cl e-mailen, hogy mikor, hol járt, mit csinált és az a hír belekerül a
beszámolóba, amit most is tárgyal a testület.

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2020. (VII. 30.) határozata

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

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

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

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2020. (VIL 30.) határozata

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

Napirend tárya: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

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

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnálje/enlévó’ képviseló’k száma: lOfó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend tárgya: Békés Város Önkormányzata új anyakönyvi rendeletének megalkotása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az anyakönyvi események lebonyolításával kapcsolatos
szabályokat, az ezzel összefüggő költségek viselésének rendjét, valamint a rendezvényszervezők
közreműködésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, illetve a
Humán és Szociális Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a képviselő-
testületnek.

A rendelet-tervezet 2. A) pontjában az alapszolgáltatások között felsorolásra került, hogy az
anyakönyvvezető hivatali helyiségben hány fő lehet jelen. Módosító javaslata, hogy 4 fő helyett
1 O fő szerepeljen a rendelet-tervezetben.

Juhos János képviselő: Az ügyben Rácz Attila képviselő révén a lánya is érintett a
rendezvényszervezésben, ezrét bejelentette személyes érintettségét.

Egyetért azzal, hogy egy önkormányzati rendeletet karban kell tartani és időről-időre módosítani
szükséges. Ugy látja, hogy a módosítással egyfajta szolgáltatáscsökkentés és áremelés
következik be. Evtizedeken keresztül jól működött az esküvők lebonyolítása, szervezése,
szervizajtóként, átjárásra mindig is ajelenlegi jegyzői irodát használták. Korábban sokan mások
is ültek abban a helyiségben és soha nem volt gond, hogy az esküvőt lebonyolítók használták az
irodát. Azt tapasztalták, hogy kellemetlenné váltak bizonyos személyek, akik megfordulnak egy-
egy esküvő lebonyolítói között. Ez alatt a rendezvényszervezőt, az anyakönyvvezetőt,
versmondót és a technikust kell érteni. Az új rendelettel kiszorítják a lebonyolítókat a folyosóra,
vagy nem is tudja, hova. Az esküvő technikai lebonyolítását megnehezíti az Új rendelet. Az
alapszolgáltatásokat a szerényebb esküvőknél veszik igénybe, azonban vannak olyan párok, akik
más szolgáltatásokat is szívesen igénybe vesznek, mert azt anyagilag megtehetik.

Furcsa látvány egy esküvőn, amikor TESCO-s szatyorban hozzák a hangfalat és laptopról szól a
zene. Ha a nagyterem bejárati ajtaján kell behozni 5-7-9 pohár pezsgőt, elég nehéz mutatvány
lesz, és kíváncsi lesz, hogy ki vállalkozik erre. Sajnálja, hogy kizárták ajelenlegijegyzői irodából
a rendezvényszervezőket és a közreműködőket. Nem látja szakmailag indokoltnak ezeket, sokkal
inkább Rácz Attila képviselő és a vállalkozása elleni támadásnak tartja. Tudja azt, hogy vannak,
akik mindent megtesznek azért, hogy Rácz Attila képviselőt ellehetetlenítsék.

Nem kis munka az, hogy valaki az egész hétvégét az esküvőkhöz igazítsa. Nagy kérdés számára,
hogy az új anyakönyvi rendelet keretében, hogy kerülnek lebonyolításra az esküvők. A
szolgáltatások ára emelkedni fog, így nem támogatja a rendelet-tervezetet.

Tárnok Lászlóné jegyző: A rendelet-tervezetet szakmai oldalról kívánja indokolni. Az
anyakönyvi eljárásról szóló 201 O. évi I. törvény ad felhatalmazást, hogy mit lehet a helyi
rendeletben szabályozni. Véleménye szerint az új anyakönyvi rendelettel bővítik a
szolgáltatásokat. Az alapszolgáltatás között most már szerepel a díszteremben való hangosítás
is, amihez a személyi feltételt az önkormányzat biztosítja. A zenét az ifjÚ pár választja ki, amit
lead az önkormányzatnál egy pendrive-on. Ezen kívül a gyűrűhÚzás, illetve a pezsgős koccintás
szerepel az alapszolgáltatások között.
Több hónapja készülnek az Új anyakönyvi rendelet megalkotására, amiről széleskörű
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egyeztetéseket folytattak a gyakorló anyakönyvvezetőkkel, illetve figyelembe vették a korábbi
tapasztalatokat is.
Nagyon sokan kérik a hivatali időben történő (péntek délután) esküvőt, mivel azért nem kell
fizetni. Ahogy polgármester Úr is elmondta, a hivatali időben tartott esküvőn 4 fő helyett
maximum 10 fő vehet részt. Aki emté1 több vendéggel kívánja az esküvőjét megtartani, csak
szombaton tarthatja meg, amiért fizetni kell.
Az alapszolgáltatás között korábban csak a teremdíj szerepelt. Az alapszolgáltatás díja azért
emelkedett, mert a hivatali anyakönyvvezetők vállalták a pezsgő felszolgálását, illetve a hivatal
bevállalta a zeneszolgáltatást is. Megnézték a környező települések szolgáltatási díjait, és azt
látták, hogy ennél is magasabb árak vannak máshol.
A rendezvényszervezéssel kapcsolatban elmondta, hogy nem zárnak ki senkit, de az
anyakönyvvezetőknél többen jelezték, hogy rendezvényszervezőként szívesen részt vennének az
esküvők lebonyolításában. A hivatal bárkivel szerződést köt, nem tesz különbséget, ha a
megállapodásban rögzített szabályokat betartják.
Sok dilemmát okozott, hogy mikor melyik ajtón lehet bejönni a díszterembe, de a hivatal
sajátosságait figyelembe kell venni. Tiszteletben kell tartani, hogy a helyiségek hivatali irodaként
funkcionálnak, nincsenek zárva az iratok, ezért nem szerencsés idegen személyeket beengedni.
Nem a folyosón lesznek a rendezvényszervezők és az ifjú pár, hanem a Titkársági Irodában,
aminek előterében le tudnak ülni és az anyakönyvvezetővel le tudják folytatni az egyeztetéseket.
A pezsgős koccintás kérdését is megbeszélték az anyakönyvezetőkkel, nem a nagy plénum előtt
kell a rendezvényszervezőnek vagy az anyakönyvvezetőnek betopogni a pezsgővel.
Igyekeztek olyan új anyakönyvi rendeletet alkotni, ami tekintettel van a hivatal sajátosságaira,
és figyelembe veszi a korábbi tapasztalatokat. Az anyakönyvvezetők észrevételeit is figyelembe
vették.

Csibor Géza képviselő: Nem tudja, hogy Juhos János képviselő hol olvasta azokat a
gondolatokat, amelyeket elmondott a testületi ülésen. Tudomása szerint Juhos János képviselő a
békési Ipartestület elnöke is, így sok azonos vállalkozás érdekeit képviseli. Nem érti, hogy akkor
most miért nem képviseli a többi rendezvényszervező vállalkozás érdekeit is? Nem érti, miért
szólna Rácz Attila képviselő ellen az új anyakönyvi rendelet. Mindenki azt a
rendezvényszervezőt választja, amelyiket akarja. Miből következik az, hogy ha több
rendezvényszervezőt lehet igénybe venni, akkor a szolgáltatás drágább lesz? A Művelődési
Házban van egy gyönyörű esküvői terem, ahol bármilyen esküvő lebonyolítható.

Mucsi András képviselő: Amikor a kulturális központ elkészült, akkor úgy tervezték meg az
épületet, hogy a főépületen belül kialakítottak egy kápolnatermet. Ezzel kifejezetten az volt a cél,
hogy házasságkötés színhelyeként is funkcionáljon. A klasszikus megoldás, hogy a Városháza
dísztermében kerülnek megrendezésre szombatonként az esküvők. El kell gondolkodni azon is,
hogy az anyakönyvvezetők a Művelődési Központ kápolnatermét is felajániják az ifjú pámak
esküvői helyszínként.
Elég érdekes helyzetet teremt péntekenként, amikor a házasulandók és a rokonaik a Titkárság
előterében hangoskodnak, mert a kisteremben tartják az esküvőjüket, miközben a hivatal
munkatársai még dolgoznak. Ez sem szerencsés, mint ahogy az sem, hogy ajegyző irodája átjáró
ház legyen. Egy profi rendezvényszervező nem akkor topog be a pezsgővel a díszterembe,
amikor az egész násznép bent van. Ezt még előtte meg kell oldani.
A hivatali munkaidőben tartandó esküvők létszámának maximalizálását az egész rendelet-
tervezeten át kell vezetni, nemcsak a 2. -ban. A 4. -ban is javítani kell. Meg kell nézni, hogy
működik az új anyakönyvi rendelettel az esküvő, és ha szükséges, akkor további változtatásokat
lehet végrehajtani.
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Juhos János képviselő: Nem kell semmi mást belemagyarázni abba, amit elmondott Egyetért
azzal, hogy más rendezvényszervezők is beléphessenek. Egyetért azzal is, hogy rendet kell tenni.
Korábban is megoldották, hogy a díszterem mögötti irodát használni lehessen az esküvők
alkalmával. Ha a kápolnaterembem lehet esküvőt tartani, akkor az más helyzetet teremt. Az
alapszolgáltatás jelenleg 29.500,- Ft, az Új anyakönyvi rendelettel ez az összeg 40-60 ezer vagy
50-70 ezer forint közé tehető majd.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterj esztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, amely
szerint a munkaidőben és a hivatali helyiségben tartandó anyakönyvi eseményen maximum 10
fő vehessen részt.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 10 Jó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Békés Város Önkormányzata Új
anyakönyvi rendeletének megalkotása” tárgyú előterjesztéshez érkezett módosító
javaslatot — amely szerint munkaidőben és a hivatali helyiségben anyakönyvi esemény
maximum 1 O fő jelenlétében tartható - elfogadta.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Juhos János képviselőhöz: a személyes érintettséggel
kapcsolatos bejelentését fenntartja-e? Jegyző asszonnyal egyeztetett a kérdésben, és Úgy látják,
nincs oka fenntartani.

Juhos János képviselő: Nem tartja fenn az érintettségére vonatkozó bejelentését, tekintettel a
polgármester által elmondottakra.

Kálmán Tibor polgármester: Az elfogadott módosítással együtt szavazást rendelt el a rendelet-
tervezet elfogadásáról.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2020. (VII. 3 1 .) önkormányzati rendelete

A HÁZASSÁGKÖTÉSEK, BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOK
LÉTESÍTÉSE, VALAMINT CSALÁDI ESEMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK
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SZABÁLYAIRÓL ÉS A TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK ELLENTÉTELEZÉSÉÉRT
FIZETENDŐ DÍJAKRÓL1

Békés Város Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1 . törvény
96. -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya a Békés Város Onkormányzata közigazgatási területén történő
házasságkötésekre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő eljárásokra és az
azokkal kapcsolatos többietszolgáltatást és kiegészítő szolgáltatásokat igénybe vevőkre,
valamint a közreműködő anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. E rendelet alkalmazásában
a) alapszolgáltatás: az anyakönyvvezető hivatali helyiségben, maximum 10 fő (beleértve a

házasulandókat és a tanúkat is) jelenlétében hivatali munkaidő alatt házasságkötéssel és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő ingyenes szolgáltatása,

b) anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

c) családi esemény: névadó, házassági évforduló, fogadalom megerősítése

d) felek: akik között az anyakönyvi és családi esemény létrejön,

e) rendezvényszervezó’: az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló vállalkozó

f) hivatali helyiség: a Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi utca 2. szám
f5ldszintjén található anyakönyvvezetői iroda

g) díszterem: a Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi utca 2. szám 1 . emeletén
található díszterem

h) hivatali munkaidó’: a Békési Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott murikarend

i) többietszolgáltatás: munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi
esemény, valamint munkaidőn kívüli dísztermi anyakönyvi és családi esemény

j) kiegészító’ szolgáltatások: a gyertyaceremónia, a homokceremónia

3. Az anyakönyvi és családi esemény létesítésének szabályai

3. (1) A házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető átadja a rendelet 1 . számú
rnggeléke szerinti tájékoztatót és 2. számú függeléke szerinti szolgáltatás igénybevételi lapot.

1 Elfogadta Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 30.-i ülésén.
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(2) Munkaidőn valamint hivatali helyiségen kívül anyakönyvi eseményt létesíteni — az
anyakönyvi eljárásról szóló törvényben maghatározott munkaszüneti napok, valamint
amennyiben valamelyik munkaszüneti nap pénteki napra esik, az azt követő szombati nap
kivételével — csak szombati napokon 1 4 órától 1 8 óráig lehet.

(3) Munkaidőn- és hivatali helyiségen kívül családi eseményt lebonyolítani — az anyakönyvi
eljárásról szóló törvényben maghatározott munkaszüneti napok, valamint amennyiben
valamelyik munkaszüneti nap pénteki napra esik, az azt követő szombati nap kivételével — csak
szombati napokon 1 O órától 12 óráig lehet.

4. Munkaidőben és hivatali helységben történő anyakönyvi esemény létesitésének
szabályai

4. A munkaidőben és hivatali helyiségben anyakönyvi esemény maximum 10 fő jelenlétében
(beleértve a házasulandókat és a tanúkat is) tartható. Az alapszolgáltatásba, amely a Hivatal
épületében található anyakönyvvezetői irodában történik, az anyakönyvvezető ünnepi beszéde és
a gyűrűhúzás, mint szertartási elem tartozik bele.

5. Munkaidőn kívül Díszteremben történő anyakönyvi és családi esemény létesítésének szabályai

5. (1) Díszteremben anyakönyvi és családi esemény csak hivatali munkaidőn kívül rendezhető.

(2) A díszteremben rendezett anyakönyvi és családi esemény lebonyolítása történhet a Békési
Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló rendezvényszervező közreműködésével, melynek
további szolgáltatatási költségeit a házasuló felek viselik a rendezvényszervezővel kötött
megállapodás alapján, vagy történhet rendezvényszervező nélkül.

(2) A rendezvényszervező közreműködése nélkül Díszteremben tartott anyakönyvi és családi
esemény esetében a Hivatal által nyújtott szolgáltatások a következők:

a) az anyakönyvvezető anyakönyvi eseményen történő közreműködése (ünnepi beszéde) és
a gyűrűhúzás, mint szertartási elem lebonyolitása

b) díj ellenében a díszterem és
c) a díszteremben lévő hangosítás használata (a zene biztosítása a házasulandó felek

feladata)
d) pezsgős koccintás (a pezsgő biztosítása a házasulandó felek feladata)

(3) A Díszteremben tartott anyakönyvi és családi esemény esetében a Hivatal által pénzbeli
ellenszolgáltatás fejében nyújtott kiegészítő szolgáltatások a következők:

a) gyertyaceremónia
b) homokceremónia

(4) A kiegészítő szolgáltatások mindenkori díját a jelen rendelet l-es számú függeléke szerinti
tájékoztató tartalmazza.

6. Rendezvényszervezőre vonatkozó szabályok
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6. (1) Rendezvényszervező a díszteremben tartott anyakönyvi és családi eseményen akkor
közreműködhet, ha előzetesen írásos megállapodást kötött a Hivatallal. Minden
Rendezvényszervező azonos tartalmú megállapodást köt a Hivatallal.

(2) Rendezvényszervező kizárólag munkaidőn kívül a Díszteremben és a hivatali helyiségen
kívül tartott anyakönyvi és családi eseményen vehet részt.

7. A munkaidőn- és hivatali helyiségen kívüH anyakönyvi és családi események szabályai

7. ( 1 ) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi és családi esemény csak munkaidőn kívül
létesíthető, kivéve, ha rendkívüli körülmény áll fenn. Rendkívüli körülmény különösen a felek
valamelyikének mozgáskorlátozottsága, közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a
szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi esemény létesítésénél az anyakönyvvezető
akkor közreműködik, ha meggyőződött arról, hogy a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas
az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltóságteljes lebonyolítására.

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi esemény engedélyezéséhez csatolni kell a
megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín
biztosításáról szóló nyilatkozatát vagy a használatról szóló megállapodás másolatát.

(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi esemény engedélyezése során Figyelemmel
kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(5) Hivatali helyiségen kívül az anyakönyvvezetőnek az anyakönyvi és családi esemény
helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való visszajuttatásáról a felek
gondoskodnak.

(6) Szabadtéren anyakönyvi és családi esemény kizárólag április 1 . és szeptember 30. napja
közötti időben engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor,
zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet esetén — az
anyakönyvi iratok, illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében — az anyakönyvvezető
jogosult a házasságkötés helyszínét megváltoztatni, melynek értelmében az csak a Békési
Polgármesteri Hivatalban tartható meg.

(7) Szabadtéri anyakönyvi és családi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb
az anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a
díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza.

8. A többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díj

8. (1) Munkaidőn kívül a Díszteremben tartott anyakönyvi és családi esemény esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 25.000,- Ft + Afa-t kell megfizetni.
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(2) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi és családi esemény esetén a többietszolgáltatás
ellentételezéseként nettó 40.000,- Ft. + Afa-t kell megfizetni.

9. (1) Az e rendelet alapján fizetendő díjat az erre rendszeresített postai utalványon való
megfizetéssel vagy Békés Város Onkormányzata költségvetési számlájára való utalással kell
teljesíteni, legkésőbb az anyakönyvi esemény létesítését megelőzően 5 munkanappal.

(2) Amennyiben a munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi vagy
családi esemény bármilyen okból meghiúsul, és azt a felek az anyakönyvi esemény kitűzött
időpontja előtt legalább 5 nappal írásban bejelentik, a már kiegyenlített, (1) bekezdésben
meghatározott díjat a meghiúsulás bejelentésétől számított 8 napon belül vissza kell fizetni vagy
utalni.

(3) Ha az anyakönyvi vagy családi esemény létesítése előtt S napon belül bekövetkezett
rendkívüli körülmény miatt hiúsul meg, indokolással ellátott kérelemre, az eset körülményeinek
figyelembevételével a befizetett díj teljes összege visszatéríthető.

(4) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a rendkívüli körülmény fennállása, különösen a felek
valamelyikének mozgáskorlátozottsága, közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a
szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény.

9. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj

10. (1) A munkaidőn- vagy hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi esemény
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett a
mindenkori köztisztviselői illetményalap 20 %-ának megfelelő díjazás illeti meg óránként, a 8.
-ban meghatározott díjak terhére.

(2) A munkaidőn- vagy hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi esemény létesítésében
közreműködő anyakönyvvezetőt munkaidőn kívüli napon legalább 3 óra, legfeljebb 6 óra
díjazás illeti meg.

10. Záró rendelkezések

11. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően bej elentett anyakönyvi események vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó
házasságkötésekért, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése engedélyezésének
szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő díjakról szóló 21/2017. (VII.
27.) önkormányzati rendelete.

Békés, 2020. július 30.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

15



A rendelet kihirdetésre került: 2020. július 31. napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

1. számú függelék a 14/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás igényelhető szolgáltatások jegyzékéről

(az árak magukbanfogialják az áfát)

1 . A Hivatal erre kijelölt helyiségében (anyakönyvvezetői iroda) hivatali munkaidőben
ingyenesen vehetők igénybe az alábbi szolgáltatások:

— résztvevő személyek maximális száma: 10 fő (beleértve a házasulandókat és a tanúkat
is)

— ünnepi beszéd tartása

— gyűrűhúzás lehetőségének biztosítása

Az 1 . pontban meghatározott anyakönyvi eseményekre rendelkezésre álló időkeret 1 S perc,
amelybe beletartozik az előzetes okirat-ellenőrzés, a házasság megkötése és a f’otózás is.

2. A munkaidőn kívül megtartandó eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás és a felek
döntése szerint igénybe vehető egyéb szolgáltatási díjak a következők (az önkormányzati
rendeletben eló’írtak szerint):

— munkaidőn kívül a Díszteremben tartott anyakönyvi és családi esemény esetén a
többietszolgáltatás ellentételezéseként nettó 25.000,- Forint -F AFA
összesen: 31.750,- Forint, amely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza

. az anyakönyvvezető anyakönyvi eseményen történő közreműködése (ünnepi beszéde) és
a gyűrűhúzás, mint szertartási elem lebonyolítása

. a díszterem és

. a díszteremben lévő hangosítás működtetése (a zene biztosítása a házasulandó felek
feladata)

. pezsgős koccintás (a pezsgő biztosítása a házasulandó felek feladata)
— munkaidőn kívül a Díszteremben tartott anyakönyvi és családi esemény esetén az

opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások ellentételezéseként nettó

. gyertyaceremónia esetén nettó 2.000, -Ft-ot

. homokceremónia esetén nettó 3000, -Ft-ot
kell megfizetni

— hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi és családi esemény esetén a
többietszolgáltatás ellentételezéseként nettó 40.000,- Forint + ÁFA
összesen: 50.800,- Forint
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— egyéb, a rendezvényszervezővel megbeszéltek szerint igénybe vett szolgáltatás díja a fent
említett összegbe nem tartozik bele

A 2. pontban meghatározott anyakönyvi eseményekre rendelkezésre álló időkeret 60 perc,
amelyből 1 5 perc az előzetes okirat-ellenőrzés és ceremónia-előkészület, valamint maximum 30
perc a ceremónia (bevonulás, házasság megkötése, gratuláció és fotózás).

2. számú függelék a 14/2020. (VII. 31.) önkormányzati reiidelethez

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELI LAP

Alulírott (vőlegény)

lakóhelye

és

Alulírott (menyasszony)

lakóhelye

Az alábbi szolgáltatást(okat) kérjük: (a választott szolgáltatáshoz tegyen X-et)

1 . Hivatali munkaidőben ingyenesen vehetők igénybe az alábbi szolgáltatások (maximum 10
fő, beleértve a házasulandókat és a tanúkat is):

_J ünnepi beszéd

L gyűrűhúzás lehetőségének biztosítása

Tudomásul veszem, hogy az anyakönyvi eseményre rendelkezésre álló időkeret 1 5 perc, amelybe
beletartozik az előzetes okirat-ellenőrzés, a házasság megkötése és a gratuláció is.

2. A munkaidőn kívül megtartandó esernényhez kapcsolódó többietszolgáltatás és a
házasulandók döntése szerint igénybe vehető egyéb kiegészítő szolgáltatási díjak a következők:

L munkaidőn kívül a Díszteremben tartott anyakönyvi és családi esemény esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 25.000,- Forint + ÁFA
Osszesen: 31.750,- Forint

Gyertyaceremónia

:] jin-jang gyertya

3 vékony szálas gyertya

i homokceremónia szertartás (homok színeS )

J Hangosítás kezelése (A zenét a pár hozza az előre egyeztetett adathordozón és
formátumban)

Pezsgős koccintás
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:i hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi és családi esemény esetén a
többietszolgáltatás ellentételezéseként nettó 40.000,- Forint + ÁFA
Osszesen: 50.800,- Forint

J rendezvényszervező igénybevétele

: rendezvényszervező nélkül igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások kellékeiről Önök
gondoskodnak

Tudomásul veszem, hogy az anyakönyvi eseményre rendelkezésre álló időkeret 60 perc,
amelyből 1 5 perc az előzetes okirat-ellenőrzés és ceremónia-előkészület, valamint maximum 30
perc a ceremónia (bevonulás, házasság megkötése, gratuláció és fotózás), valamint vállalom a
szolgáltatások megfizetését.

Kelt: Békés

Vőlegény Menyasszony

Napirend tár2ya: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 1/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: A rendeletmódosítás tartalmazza a nevelési-és tanévkezdési
támogatás határidőit. A támogatás a tavalyi évhez hasonlóan és azonos feltételekkel kerül
kifizetésre. Továbbá új támogatási formát javasolnak bevezetni a 4 az 1 -ben bérlet formájában,
amelyet a 3 és 1 O év közötti gyermekek szülei igényelhetnek.

Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolj ák a képviselő-testületnek.

A 4 az 1 -ben bérlet azt jelenti, hogy egy bizonyos jövedelemhatár mellett 3-1 O év közötti
gyermekek igénybe vehetnek egy Dánfoki bérletet, egy 1 O alkalmas uszodabérletet, egy könyvtár
bérletet és egy múzeumlátogató bérletet. A részletes feltételeket megjelentetik majd, illetve a
polgármesteri hivatalban lehet érdeklődni. Családonként egy-egy hozzátartozó is kap egy
bérletet, mivel nem várható el, hogy egy 3 éves gyermek egyedül menjen uszodába, vagy a
dánfoki szabad strandra vagy bármelyik más helyszínre. Bízik abban, hogy ezzel a bérlettel
segíteni tudnak a békési családoknak, és felkeltik az érdeklődésüket a városi intézmények iránt.
A családok lehetőséget kapnak arra, hogy kulturális és sport területen is fejlődjenek.

Csibor Géza képviselő: Örül a 4 az 1 -ben bérletnek, mivel valóban egy kiugrási lehetőség lehet
azok számára, akik ezt igénybe tudják és akarják venni. Ez a békési mivoltuk kiterjesztését is
jelentheti.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Mint alapfokú intézményben dolgozó pedagógus örül
mind a két javaslatnak. Korábban is gyakorlat volt a nevelési támogatás kiosztása. A 4 az 1 -ben
bérlet különleges és újszerű javaslat, amit támogat.
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A szülők nevében is kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá, augusztus végén vagy szeptember
legelején fizesse ki az önkormányzat a nevelési támogatást, hiszen nagyon sok költség merül fel
a családokban a tanév kezdetekor, még úgyis, hogy a könyveket ingyen kapják a gyerekek.

Földesi Mihály képviselő: Kérdése, hogy a 4 az 1 -ben bérlet az idei évben kerül bevezetésre
legelőször? Kérte, hogy készítsenek majd egy statisztikát arról, hogy hány család vette igénybe
a bérletet. Meg kell nézni, hogy ez a bérlet a rászoruló családokat valóban segíti vagy sem, vagy
esetleg másban kellene gondolkodni.

Kálmán Tibor polgármester: Bízik abban, hogy sokan igénybe veszik majd a bérletet. A
szociális pénzeszköz kereten 25 millió forint áll erre a célra rendelkezésre. Amíg ez az összeg
tart, addig van lehetőség igénybe venni ezt a támogatást. Ez a támogatási forma egyelőre 1 évre
kerül bevezetésre, de bízik abban, hogy olyan tapasztalataik lesznek, amelyeknek köszönhetően
a jövő évben is biztosítani tudják ezt a bérletet.

Kérte Deákné Domonkos Julianna képviselőt és az intézmények vezetőit, hogy segítsenek a
polgármesteri hivatalnak az adatszolgáltatásban és a nevelési támogatás kiosztásában.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a rendelet-tervezet elfogadásáról.

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

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL
szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1 997. évi XXXI. törvény 1 8. (2) bekezdésében és a 1 3 1 . (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 14. (3) bekezdésében és a 94. (1 ) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 1 1/201 2. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 5. -ának (1 )‘ (2), (4) és (5) bekezdései
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Nevelési- és tanévkezdési támogatás
5.

(1) Nevelési- és tanévkezdési támogatásrajogosult minden olyan gyermek, aki és akinek a szüló’i
felügyeletijogot gyakorló szülóje vagy családbafogadó gyámja Békés városban 2020. augusztus
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hó 1. napján bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, ha ci gyermek
2020. szeptember hó 1. napján

a) a bölcsó’dei nevelésben történó’ részvételt ténylegesen megkezdi, vagy

b) az óvodai nevelésben történó’ részvételt ténylegesen megkezdi, vagy

e) alapfokú közoktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy

d) középfokú oktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi.

(2) Nevelési- és tanévkezdési támogatásra jogosult az a gyermek is aki, és akinek szülóje vagy
esaládbafogadó gyámja az (1) bekezdés szerinti lakó-, vagy tartózkodási helyre vonatkozó
általános feltételeknek egyébként megfelel, és akit a bölcsó’débe a 2020/2021-es nevelési évtó’l
kezdó’dó’en írattak be, feltéve, hogy a bölcsó’dei nevelésben történó’ tényleges részvételt 2020. év
szeptember hó 30. napjáig megkezdi.

(...)
(4) Az (1) bekezdés szerinti gyermek esetében a gyermek nevét és lakcímét, valamint a szüló’i
felügyeletet gyakorló szüló’ vagy családbafogadó gyám nevét és lakcímét az arra rendszeresített
nyomtatványon a bölcsőde, vagy a nevelési-oktatási intézmény vezetóje 2020. szeptember hó 15.
napjáig megküldi a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére.

(5) A nem békési intézményben tanuló, vagy óvodai, bölcsó’dei nevelésben részesüló’ (1) bekezdés
szerinti gyermekek esetében az ellátás folyósításának feltétele a gyermek törvényes
képviselójének e célra rendszeresített űrlapon 2020. év szeptember hó 15. napjáig tett
nyilatkozata, valamint az intézményi (tanulói) jogviszony iskolalátogatási bizonyítvánnyal
történó’ igazolása.

(8) A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni.
A támogatás - írásban dokumentált módon - készpénzben kerül kijizetésre

a) az (1) bekezdés pontja szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig a Békésen
található nevelési-oktatási intézményben eló’re meghirdetett időpontban,

b) a (2) bekezdés szerinti esetben legkésőbb október hó 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal
házipénztárában,

c) az (5) bekezdés szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig a Polgármesteri
Hivatal házipénztárában,

a gyermek törvényes képviselóje, vagy az általa meghatalmazott személy részére. Az ellátással
kapcsolatos bármely határidő elmulasztása jogvesztő.”

2. A Rendelet kiegészül az alábbi 9/A s-al:

„4 az 1-ben bérlet

9/A. ; (1) Békés Város Önkormányzata kérelem alapján, a kérelem benyújtásakor 3. életévét már
betöltött, de 11. életévét még be nem töltött — legalább egy — kiskorú gyermeket nevelő családok
részére, szociális támogatásként 4 az 1-ben bérletet biztosít, amely a Békési Gyógyászati Központ
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és GyógyJürdő uszodája, a Dánfoki Üdüló’, a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, valamint a
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum szolgáltatásainak igénybevételére jogosít.

(2) Á bérlet

S a Békési Gyógyászati Központ uszodájának bel és kültéri medencéinek valamint a
működó’ szolgáltatások 1 O alkalommal történó’ használatára

. a Dánfoki Üdüló’ szabadstrandjának, valamint az üdiilő szezonálisan igénybe vehető
szolgáltatásainak 20 alkalommal történő használatára

. a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban, a könyvkölcsönzési szolgáltatás
igénybevételére, valamint 10 alkalommal, alkalmanként 1 óra internet és számítógép
használatra

. és a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum állandó és időszakos kiállításainak valamint
egyéb rendezvényeinek, az érvényességi időn belül, 10 alkalommal történő látogatására

jogosít.

(3) Á bérletet a támogatásra jogosultak a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán a
rendszeresített nyomtatványon igényelhető 2020. augusztus 15 és 2020. november 30. napja
között. A támogatás akkor nyújtható, ha a család egy főre jutó átlagos jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugd(j mindenkori legkisebb összegének 600%-át.

(4) A támogatás igénylésekor az életkort és a lakóhelyet, mint ajogosultságfeltételeit, személyi
igazolvány és lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.
(5) A támogatás egy évben legfeljebb 1 alkalommal vehető igénybe.
(6) A bérlet a jogosultságot megállapító jogerős határozat mellékleteként kerül átadásra a
jogosultaknak. A bérlet a céljának megvalósulása érdekében a kiállításától számított 12 hónapon
belül használható fel.

(7) A támogatás nem átruházható, azt ajogosultak — a gyermek vagy gyermekek valamint egyik
szülóje — csak személyesen érvényesíthetik”

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

Békés, 2020. augusztus . ...

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. július hó 3 1 . napján

Támok Lászlóné
jegyző

Napirend tárya: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 3 1.)
önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: A Polgármesteri Hivatal létszámkerete kerül csökkentésre 3 fővel,
mert az építéshatósági feladat korábban átadásra került a Járási Hivatal részére. Az előterjesztést
tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő: Vannak, akik mindig azt hajtogatják, hogy hányan dolgoznak a
polgármesteri hivatalban, és azt mondják, hogy a létszámot felduzzasztották és felesleges
létszámmal dolgoznak. Ez közbeszéd tárgyát képezi. Ez az előterjesztés is mutatja, hogy nincs
felesleges létszám a polgármesteri hivatalban, és csak azok a munkakörök vannak betöltve,
amelyekre valóban szükség van. Ezt a 3 fős státuszt is megtarthatta volna a hivatal a bérrel együtt,
mivel a feladat átkerült a kormányhivatalhoz, azonban nem azt teszik, hogy vesznek fel erre a
státuszra 3 embert, hanem megszüntetik a státuszt. Kérte a képviselőket, hogy ha kifelé
kommunikálnak, akkor ezt is mondják el. A hivatal dolgozói a képviselők munkáját segítik, és a
lakosság ügyeit intézik. Nincs felesleges létszám a hivatalban, mert, ahogy eltűnik a feladat,
megszüntetésre kerül a státusz is.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a rendelet-tervezetről.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 10Jó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16./2020(VII.31.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (I. 31.) 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
O pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.* (1) A Rendelet 5. (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

d) engedélyezett létszámkeret 69Jó’

2. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1 . melléklete lép.

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

B é k é 5, 2020. július 30.

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. július hó 31. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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Napirend tárya: Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: A Képviselő-testület korábbi döntései alapján kerülnek az
ingatlanok átvezetésre a rendeleten.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadásátjavasolja a képviselő
testületnek.

Vámos Zoltán alpolgármester: Ebben a rendeletben van előkészítve a Szatyi Stage Team Kit
részére egy telekvásárlási ügy. Szakmailag érintett az ügyben, illetve a kit tulajdonosajó barátja
is. A tulajdonos által létrehozni kívánt építmény országos jelentőségű lesz. A szakmán belül már
dicsekedett is azzal, hogy Békésen milyen létesítményt terveznek építeni. Messze mutató
lehetőséget nyit ez az építmény az egész város számára. A terület biztosítása a kft. részére
arányaiban nem nagy, ez a legkevesebb, amit Békés város megtehet az építkezés érdekében. Ha
felépül az építmény, Olyan turisztikai vonzása lehet, ami a későbbiekben a város szempontjából
lényeges lesz. Sokszor emlegetik Békés-Gyula-Békéscsaba együttműködését turisztikailag is. A
kft. terve hosszú távon eredményezheti ennek a fejlődését. Gyulán a turisztika erős és
meghatározó a város szempontjából, azonban kívülről be lehet ebbe kapcsolódni majd különböző
turisztikai eseményekkel, attrakciókkal, hogy kimozdítsák a turistákat Gyuláról Békésre.
Nagyon örül annak, hogy a vállalkozás Békésen tervez egy ilyen beruházást. Véleménye szerint
a legkevesebb, sőt kötelessége az önkormányzatnak ezt segíteni. Az országban sokan örülnének,
ha az ő városukban valósulna meg egy ilyen beruházás. Békésnek Szerencséje, hogy vannak
olyan vállalkozói, akik nem abban gondolkodnak, hogy elköltözzenek a városból, hanem a
szülőfalujukban igyekeznek megteremteni bizonyos lehetőségeket a szakmán belül. A
legkönnyebb elmenni a városból és Budapesten megvalósítani valamit, de sokkal nagyobb
kihívás itt, Békésen ugyanazt megteremteni. A vidéki ember egészen másként gondolkozik,
másként dolgozik, mint egy budapesti ember. Ha valaki nem gondolkodik beszűkült módon,
akkor kiderül, hogy itt is vannak lehetőségek. Erre kiváló példa a Szatyi Stage Team Kft.
beruházása. A későbbiekben majd több részlet is kiderül, mert nem hivatott arra, hogy most
konkrétumokat mondjon.
Ez a beruházás az „En iskolám” számára is fontos, mert olyan gyakorlati helyet is kialakít, ahol
az általuk oktatott emberek gyakorolhatnak. Ez az országban egyedülálló lesz, és a vidéket
erősíti, és bemutatja, hogy vidéken is lehet élni.

Juhos János képviselő: Kíváncsian figyelte, amit Vámos Zoltán alpolgármester elmondott, és
várta a részleteket, de sajnos nem hangzott el semmilyen konkrétum. Azon kívül, hogy a
szakképzésben gyakorlati képzési helyet jelent majd a létesítmény, semmi mást nem tudott meg.
Kérdése: milyen részletek mondhatók el arról, hogy mit akar a területen létrehozni a Szatyi Stage
Team Kft?

Mucsi András képviselő: Vámos Zoltán alpolgármester tud részleteket mondani, és igazán ő tud
ennek a beruházásnak a legjobban örülni, mivel ő oktató. A városnak azért fontos ez a beruházás,
mert a vállalkozás tulajdonosa vásárol egy telket az önkormányzattól, amire egy olyan csamokot
épít fel, ahol a vele kapcsolatban álló együttesek gyakorolni tudnak. A budapesti aréna technikai
berendezését egy az egyben felépítik majd Békés mellett. Országos szinten egyedülálló
beruházásról van szó. Az országosan jelenleg futó, legismertebb együttesek igen nagy százaléka
majd Békésre jön le gyakorolni. A város vezetése tárgyalt a vállalkozás tulajdonosával arról,
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hogy az együttesek biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a lakosság egy-egy koncertre be tudjon
menni. Ez óriási attrakció, hiszen az összes futó együttes heti szinten Békésen gyakorcl majd.

Kálmán Tibor polgármester: Véleménye szerint meg kell hagyni a vállalkozás tulajdonosának
a lehetőséget arra, hogy majd ő részletezze a beruházást. Annyi elmondható, hogy a beruházás
mind szakmailag, mind turisztikailag hatalmas előrelépést jelent a városnak, és bevételt is
eredményez majd. A vállalkozó eddig is bebizonyította, hogy Olyan top-vállalkozó, aki egyben
top-lokálpatrióta is.

Vámos Zoltán alpolgármester: Ahogyan polgármester Úr is mondta a vállalkozás ügyvezetője
hivatott a részleteket ismertetni. A Republic Együttes békési kötődéséről mindenki tud. Büszkék
lehetnek arra, hogy az együttes jó pár dala Békéshez köthető és hatalmas slágerré vált. Amikor
egyszer elmondta szakmai körökben, hogy egy-egy dalt Békésen, a Vadászházban írt az együttes,
csodálkoztak rajta.

Juhos János képviselő: Vagyoni kérdésben kell dönteni, ezért az előterjesztésben több részletet
le kellett volna írni. Kevés az, hogy csak szavazza meg az előterjesztést. Támogatja a beruházást,
a vállalkozás tulajdonosát is ismeri, de elvárta volna, hogy konkrétabb elképzeléseket is
leírjanak.

Polár Zoltán alpolgármester: Két testületi ülésen is részletesen elmagyarázták, hogy mi fog
épülni az adott területen. Lesz egy másik napirendi pont is a telekértékesítés kapcsán.

Az egyik rendelet tartalmazza, hogy az ingatlan értékesítésből befolyó összegből lakásokat
vásárol majd az önkormányzat. A telekértékesítéssel segítenek egy top-vállalkozót, és a
bevételből bővítik az önkormányzati lakásállományt.

Szatyi egyik álma valósult meg azzal, hogy a Tankcsapda már egész héten Békésen tartja a
próbáit.

Kálmán Tibor alpolgármester: A nyilvános ülés 15. napirendi pontjánál vissza tudnak térni erre
a témára. Az az előterjesztés tartalmazza a vállalkozó kérelmét, illetve annak indokolását, hogy
miért szeretné megvásárolni az önkormányzati telket.

Mucsi András képviselő: Mindenkit arra kért, hogy olvassák el az előterjesztést, hogy legyen
miről tárgyalni, vitázni. A vállalkozó leírja, hogy „Kérelmem pozitív elbírálása esetén a területen
az alábbi tevékenység valósulna meg: színpadtechnikai eszközök raktározása, logisztikai
központ és színpadtechnikai próbaterem.”

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl rendelet-tervezetről.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2020.(VII.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.)

önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó 1

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés a)
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény 1 3 .

(1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.)
önkormányzati rendelet 29. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet 3 . sz. mellékletének 1 1 9. számú sora törlésre kerül.

2. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete az alábbi sorokkal egészül ki:

::‘

\

S

2013 Békés 01 5 1/1 3 Kivett ipartelep 23152
2014 Békés 0151/14 Kivett ipartelep 7178
2015 Békés 0151/15 Téglagyár 148150

3. E rendelet a kihirdetést követően azonnal hatályba lép és az azt követő napon hatályát veszti.

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. július 30. napján 9 óra 35 perckor.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Kálmán Tibor polgármester: Öt perc szünetet rendelt el, mivel a vagyonrendeletet azonnal ki
kell hirdetni.

SZÜNET
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Kálmán Tibor polgármester: Megállapította, hogy 9 fő jelen van, mivel Juhos János
képviselőnek el kellett mennie. A testület határozatképes, így 9 óra 41 perckor folytatja a
nyilvános ülését.

Napirend tárya: A Békési Kistérségi Társulás tájékoztatója a 201 9. évi munkájáról

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

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

A kistérségi társulásban lévő önkormányzatok között nagyon jó az együttműködés. A
legfontosabb pont, hogy egy intemetes hálózatot kezel a társulás, amelynek a fenntartási ideje
lejárt, de tárgyalásokat folytatnak az érintett önkormányzatokkal. Határon átnyúló optikai
hálózatról van szó, ami hosszú távon sok hasznot hozhat a városnak, illetve a kistérségi
társulásnak.

Földesi Mihály képviselő: Kérdése, hogy a kistérségi társulásból milyen haszna van a békési
önkormányzatnak? Ugy látj a, hogy éves szinten 3 8 millió 3 1 6 ezer forintot fizetnek be, mivel
lakossági létszámarányosan történik a befizetés.

Kálmán Tibor polgármester: Tájékoztatta Földesi Mihály képviselőt, hogy a 38 millió 3 16 ezer
forintot a békési önkormányzat nem befizette, hanem kapta. A tavalyi évben olyan szerződést
sikerült kötni, amelynek keretében a kistérségi társulás kapott egy nagyobb összeget (60 millió
forint fölötti összeget), amiből a békési önkormányzat 38 millió forintot kapott. Ez egy egyszeri
kifizetés volt az önkormányzatok irányába. Ezen kívül is elmondható, hogy a kistérségi társulás
nyereségesen működik. Mindig a kistérségi tanács dönt a felhalmozott nyereség felhasználásáról.

Mucsi András képviselő: Az önkormányzatnak elég jelentős bevétele van a kistérségi
társulásból. Az irodát az önkormányzat ingyenesen biztosítja a kistérségi társulás részére.
Békésnek mindenből haszna van, ahol járásszékhelyként, járásközpontként, kistérségi
központként tudjelen lenni. Ha Békés tudja erősíteni a pozícióit, akkor bármilyen együttműködés
jó a számára.

Az előterjesztés 2. oldalán szerepel, hogy 10 éve bérleti díjként több mint 126 millió forint folyt
be a kistérségi társuláshoz. Az informatikai hálózat további hasznosításával kapcsolatos terveket
mindenki el tudja olvasni az anyagból. Orül, hogy a kistérségi társulásnak Békés a székhely
települése, amiben az önkormányzatot Kálmán Tibor polgármester képviseli.

Kálmán Tibor polgármester: A kistérségi iroda vezetőjével felkeresik az érintett
önkormányzatokat, ahol áthalad az optikai hálózat és árajánlatot tesznek annak használatára
vonatkozóan. Kiírásra került az ún. SZIP 2-es (szélessávú internet program) pályázat, amely két
cég és a kistérség hálózatát használná gerinchálózatként annak érdekében, hogy a
kistelepüléseken bevezessék az internetet azokba az utcákba is, ahol jelenleg nincs
intemethálózat. Ehhez az alapot a kistérségi társulás adja majd.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 201 9. évi
munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul
veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Tájékoztató a Madzagfalvi Napok előkészületeiről

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és
elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot. Köszöntötte a képviselő-testület ülésén Túri Andrea
igazgató asszonyt.

Az idei évben folyamatos tervezésben vannak, és a kulturális központ vezetőjével napi
kapcsolatot tart, hiszen mindennap változnak szabályok, előírások, stb. Jelenleg is várják a
kormány részéről az újabb bejelentést. Az augusztus 20-ai rendezvény keretében a hivatalos
városi ünnepség, illetve délután a „Ki mit tud” rendezvény meg lesz tartva. Erre azért így kerül
sor, mert csak így tudják a létszámkorlátokat betartani.

A Madzagfalvi Napok előkészületein folyamatosan dolgozik a kulturális központ, hiszen több
variációval kell készülni, mert nem tudják, hogy milyen előírások születnek addig. A jelenlegi
hírek, információk alapján valószínűsíthető, hogy a Madzagfalvi Napokat vagy csak nagyon
szűken, vagy egyáltalán nem tudják megtartani.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az alpolgármesterekkel, a képviselőkkel több
alkalommal egyeztettek a kulturális központ igazgatójával, illetve munkatársaival is. Alaposan
átgondolt időszak áll mögöttük. Minden attól rngg, hogy a következő időszakban, hogyan alakul
a vírushelyzet. Bízik abban, hogy az augusztus 20-ai program - még ha szűkebb körben is - szép
programokkal megtartásra kerül. A Madzagfalvi Napok és a BETAZEN programját is
átgondolták, és elmondható, hogy nagyon színvonalas programsorozat várható, amennyiben
lehetőség lesz a megvalósításra. Pályázati források is rendelkezésre állnak ehhez, így ez az
esztendő is ugyanolyan színvonalas programokat biztosít, mint amilyenek korábbi években is
voltak.

Megköszönte a kulturális központ igazgatójának és munkatársainak az előkészületeket és a
tájékoztató anyagot is.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Madzagfalvi Napok előkészületeiről
szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: Középiskolai ösztöndíj-pályázat kiirása

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

Kálmán Tibor polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan kiírásra kerül a középiskolai
ösztöndíj pályázat, amelynek keretében 12 fő részesíthető támogatásban. A pályázat benyújtási
határideje október 1 5. Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.

Mucsi András képviselő: Örül ennek az előterjesztésnek, mivel a diákok fejenként 100 ezer
forintos ösztöndíjhoz juthatnak hozzá. Nem sok település tud a megyében azzal büszkélkedni,
hogy 12 középiskolásnak 1 00 ezer forint összegű ösztöndíjat tud adni. Emellett a református
egyházközség a saját jeles/kitűnő tanulói számára további támogatást biztosít. Ennek az összege
éves szinten 1 00 ezer forint körül van, amit 1 0- 1 2 diák kaphat meg. Akik az önkormányzati
pályázaton nyernek, nem pályázathatnak a református egyházközség támogatására. A helyi
fiatalokat ezzel ösztönzik a tanulásra. A kiművelt ember a legjobb befektetés minden település
számára.

Kálmán Tibor polgármester: Nagyonjónak tartja, hogy az egyházzal együttműködve sok fiatalt
tudnak támogatásban részesíteni. Az önkormányzathoz nemcsak a református egyház diákjai
nyújthatnak be pályázatot.

Mucsi András képviselő: A tavalyi évben a Gál Ferenc iskola egyik tanulója is részesült
támogatásban. A diákoknak be kell mutatniuk a bizonyítványukat, hiszen előírás, hogy a
megfelelő tanulmányi átlagot (4,2) el kell érni. Minden évben készül egy beszámoló arról, hogy
kik részesültek támogatásban, és minden tanulóról van egy összesítő is.

Molnár Gábor képviselő: Azt tapasztalja, hogy a pályázók 90 %-ban a református iskola tanulói.
Kérdése: ennek mi az oka? Hiszen a többi iskolában is vannak jó tanulók, akkor ők miért nem
jelentkeznek? Előfordulhat, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást az iskolában? Kérte, hogy
vizsgálják meg ezt a kérdést.

Mucsi András képviselő: Sok jelentkező lenne, de nem érik el az előírt tanulmányi átlagot. A
szakképzés irányába általában azok mennek, akiknek az átlaga 3,5 alatt van. A gimnázium — a
jelenlegi oktatási kormányzat célja szerint is, de alapvetően is így van — a tehetséggondozást
jelenti, valamint a felsőfokú intézménybe való továbbtanulás előtere. Altalában azok mennek
gimnáziumba. akik egyetemen szeretnének továbbtanulni. Kevesen érik el a 4,2-es tanulmányi
átlagot. Van még egy szociális ösztöndíj is, amire pályázni lehet.
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Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztés tartalmazza, hogy „Pályázni a kerekítés szabályai
nélkül elért 4,2-es és a fölötti tanulmányi eredmény esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban
élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a minimálbér 54 %-át.” Ennek a két alapfe1téte1nek meg
kell lennie.

A Gál Ferenc iskola egyetem lett, ami a Békésen lévő középiskolára is jó hatással lesz majd.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2020. (VII. 30.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020/2021 . tanévben az EFOP-1.5.3-
16-2017-00097 kódszámú projekt keretében és terhére 12 főt részesít középiskolai
ösztöndíj-támogatásban.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Békési Középiskolai
Ösztöndij 2020. évi fordulójára, és a pályázati kiírást, valamint pályázati trlapot a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: Pályázat az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására

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

Kálmán Tibor polgármester: Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani bruttó, közel 21
millió forintra, a Gólyafészek bölcsőde konyhájának felújítására. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Ismét olyan pályázati lehetőségről van szó, amin, ha
nyernek, akkor nagy előrelépést jelent a fejlesztés területén. A Gólyafészek Bölcsőde vezetői
mindent megtettek azért, hogy a bölcsődét otthonosabbá tegyék és a gyerekek kényelmes,
biztonságos körülmények között lehessenek mindennap. A képviselők is több esetben
felajánlásokat tettek a bölcsőde felé, illetve más intézmények felé is. Ezt megköszönte a
képviselőknek. A több mint 2 1 millió forintos pályázati forrás önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására szolgálhat majd. Az önkormányzat sikeres pályázat esetén 95 %-os
támogatást nyerhet, amihez 5 %-os saját erőt kell biztosítani. Bízik abban, hogy az
önkormányzatnak sikerül a pályázaton nyernie.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: A Gólyafészek Bölcsőde az ő választókörzetében található, de a
területen található még a Földvár Bölcsőde is. A polgári gondolkodás magában foglalja a polgári
nevelést, a gyermekek támogatását, az infrastruktúra fejlesztését. A pályázat a konyhafejlesztést
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és az akadálymentesítést tartalmazza. Többször jártak már a bölcsődében és megnézték az ott
folyó munkát. A Humán és Szociális Bizottság elnöke, Mucsi András képviselő, munkalátogatást
szervezett a két bölcsődébe, amelynek keretében körbenézték az intézményt. Láthatták, milyen
jó munka folyik a bölcsődékben. Volt már járdafelújítás, parkoló kiépítése a bölcsődében.
Deákné Domonkos Juliarma képviselő saját költségére fákat ültetett a bölcsőde területére.
Szívükön viselik a városban lévő bölcsődéket. Személyesen is megtapasztalta a Gólyafészek
Bölcsődében folyó munkát, hiszen mind a két gyermeke odajárt bölcsődébe.
Békés város önkormányzata keresi azokat a pályázatokat, amelyeken keresztül fejleszthetik a
várost. Bízik abban, hogy nyernek a pályázaton.

Földesi Mihály képviselő: Örül annak, hogy a bölcsődei főzőkonyha kapacitásának bővítésére
pályázatot nyújt be az önkormányzat. Örülne annak is, ha ugyanezt a lehetőséget az óvodák,
általános iskolák és középiskolák is megkapnák. A Junior Zrt. helyett másik szolgáltatót kellene
keresni. Július vége van, a szálka ügyet nem felejtik el, és nem tudja, milyen lépéseket tett az
önkormányzat annak érdekében, hogy az iskolai étkeztetést megoldja. Szeptemberben újra
indulnak az iskolák, és jó lenne lépéseket tenni annak érdekében, hogy a gyermekek étkeztetését
ne a Junior Zrt. biztosítsa. Sokan azt gondolják, hogy a Junior Zrt-t kampány témának használja,
de ez nem így van. A gyermekétkeztetés nem kampánytéma. Lehet látni, hogy a Junior Zrt. által
biztosított étkeztetést a felnőttek sem veszik igénybe és ez nem véletlenül van így. Megoldást
kell keresni az étkeztetésre, hogy szeptembertől a szülők megelégedésére működjön. A gyermeke
5. osztályos lett, igy neki nem kötelező az iskolában étkeznie, ezért nem is veszik igénybe a
szolgáltatást. Azoknak azonban, akiknek kötelezően az iskolában kell étkezniük, nagy problémát
jelent ez, hiszen elég magas összeget kell fizetniük, és a gyerekeik meg sem eszik az ételt. A
Junior Zrt. ügyvezetője, amikor jelen volt a testület ülésén, bevállalta, hogy hány százalék
moslékkal dolgoznak. Véleménye szerint ez pocséklás. Orülne, ha ezen a területen valamilyen
változás lenne.

Kálmán Tibor polgármester: Egy bölcsődei konyha felújításáról szól az előterjesztés és nem a
Junior Zrt.-ről. Eddig is folyamatosan tartották a kapcsolatot a Junior Zrt. ügyvezetőjével és ez a
jövőben is így lesz. Véleménye szerint nagyon sokat javult a zrt. szolgáltatása. A szülők
felelőssége is, hogy a gyerekek otthon is olyan étkeztetésben részesüljenek, ami a mai kornak
megfelel és egészséges is. Nem a hamburger, a rántott hús és a sült krumpli a legegészségesebb
étel. A minőséggel kapcsolatban kéri a továbbiakban is Földesi Mihály képviselő jelzéseit.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint nem kellene olyan szavakat használni, mint a
„moslék”. A Junior Zrt. ügyvezetője megígérte, hogy fórumokat szervez, amelyre meghívja a
szülőket, és kérdőíveket is küldtek ki. Mindent megtettek azért, hogy - amiatt az egy ügy miatt,
amikor szálkát találtak a halban — helyre hozzák a hibát. A vírushelyzet átírta a terveket, és nem
lehetett megszervezni a fórumokat. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy szeptembertől újra
kezdje a szervezést. Földesi Mihály képviselő is elmondta, hogy egyetlen egy ügyről van szó.
Nem tudja, hogy áll a Földesi Mihály képviselő és a Junior Zrt. által közötti vita, de az nem is
tartozik a testületre.

Földesi Mihály képviselő: A rendőrség elküldte a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal
Elelmiszer- és Takarmánybiztosítási Igazgatóságnak az általuk végzett vizsgálat eredményét, és
az alábbiakat írták: „Az ételt készítő élelmiszervállalkozásnak ez esetben is nagyobb
gondossággal kellett volna eljárnia, olyan konyhatechnológiát kellett volna alkalmaznia,
amellyel elkerülhető lehetett volna a szálkák ételbe kerülése.” Kérte, hogy ne bagatelizálják el
ezt az ügyet.

30



Kifejezetten örül amak, hogy a bölcsődék önálló konyhájának minőségi fejlesztésével
foglalkoznak, és az étkeztetést nem a Junior Zrt. biztosítja.

Ha végig nézik az elmúlt időszakot, akkor láthatják, hogy a bölcsődék konyhájával kapcsolatosan
a szülők egyszer sem tettek panaszt. Ennek oka pedig az, hogy jól működik a bölcsődei
étkeztetés. Ugyanezt nem mondhatják cl a Junior Zrt-ről. Ajövőben el kellene gondolkodni azon,
hogy szükség van-e a Junior Zrt-re. Erdekes számára, hogy amikor a szülők felszólalnak és
megelégelik a Junior Zrt. által biztosított ételek minőségét, akkor heteken keresztül tudnak
normális ételt biztosítani a gyerekeknek úgy, hogy a moslék százalék is nagymértékben
lecsökken. Nemcsak akkor kellene minőségi ételt főzniük a gyerekek számára, amikor a szülők
már nem bírják tovább és felszólalnak, hanem akkor is, amikor senki nem tesz szóvá semmit.

A tavalyi évben, áprilisban, még a szerződéskötés előtt jelezték a Junior Zrt-vel kapcsolatos
problémákat, az előző képviselő-testület mégis 3 + 2 évre megkötötte a szerződést a zrt.-vel,
pedig büntetlenül felmondhatták volna azt, és meg is kellett volna tenni.

Kálmán Tibor polgármester: A szálkával kapcsolatos problémák miatt elindították a fórumokat,
amire ősszel majd visszatérnek. Kérte, hogy térjenek vissza a napirendi pont tárgyalásához. Az
előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2020. (VII. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a pénzügyminiszter által meghirdetett,
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3 . melléklet II. 3 . pont szerinti önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Rákóczi utca 1 6. szám alatti
Gólyafészek bölcsőde konyhájának infrastrukturális felújítása és akadálymentesítése.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi nyilatkozatokat teszi:

a) A pályázatot költségvetési szerv keretei között működő konyha fejlesztésére nyújtja
be.

b) A fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges építésügyi hatósági engedély.

c) A pályázati céllal kapcsolatos beruházási tevékenység állapota 0%.

d) A pályázati összköltség bruttó 2 1 .793 .200- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95 %‚
bruttó 20.703.540,- Ft, a saját erő mértéke 5 %‚ bruttó 1 .089.660- Ft. A saját erőt a
2020. évi költségvetésbe betervezett intézményi felújítási keret terhére biztosítja.
(1/2020. (1.31) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet 4.
melléklet B/3. sor)
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e) Az 5630 Békés, Rákóczi utca 16. szám, 76 helyrajziszám alatti Gólyafészek bölcsőde
konyha felújítása, korszerűsítése időszerű és indokolt, mivel az élelmiszerek
feldolgozási útvonalát a jelenlegi előírásokhoz szükséges igazítani. Az épület az
1 980-as évek közepén épült középbiokkos technológiával, tégla blokkokból,
előregyártott vasbeton pallós födémszerkezettel. A bölcsőde magastetős kivitelben
készült, összetett alaprajzzal. Alaprajzilag két egységre bontható, gondozási
egységre, és gazdasági egységre. Mindkét épületrész fZ5ldszint + tetőtér beépítéses. A
két egységet fZ5ldszintes közlekedőfolyosó köti össze. Az épület a 20W7-2013-as
pályázati ciklusban energetikai korszerűsítésen esett át, azonban a belső felújítása
eddig nem valósulhatott meg.

O Nyertes pályázat esetén a felújítási munkálatokat a 202 1 -es év nyári szünetére
szükséges tervezni, amely 202 1 . június 2 1 -től 202 1 . július 1 8-ig tart. Ezelőtt
szükséges sikeres versenyeztetési elj árást lebonyolítani mind a kivitelezésre, műszaki
ellenőrzésre és az eszközbeszerzésre. Mivel egyik eljárás sem éri el a közbeszerzési
értékhatárt, ezért egyszerű három ajánlatos eljárás keretében lehet kiválasztani a
nyertes ajánlattevőt. Az eljárások kiírásának tervezett időpontja 2021 . március 25. A
szerződések tervezett aláírásának időpontja 202 1 . április 1 5. A kivitelezési munkák
kezdésének időpontja 202 1 . június 22. Sikeres műszaki átadás tervezett időpontja:
2021. július 24. Az eszközök szállitásának tervezett időpontja beszereléssel: 2021
július 22. A pénzügyi ütemezés szerint a felújítás és akadálymentesítés kivitelezési
munkáinak elvégzésére kiválasztott kivitelező számlájának kiállításának feltétele a
sikeres műszaki átadás- átvételi eljárás lebonyolítása. A műszaki ellenőr
teljesítésének igazolásának feltétele szintén a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
lebonyolítása. Az eszközök átvétele után állítható ki a szállító számlája. A számlák
kiállításának tervezett időpontja: 202 1 . július 24.

3 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 20 1 S . évi CXLIII. törvény, valamint Békés
Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek megfelelően eljárjon,
szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben
megállapodjon, az Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó
pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésj) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: A pályázat célja az önkormányzatok rendkívüli támogatása a
működőképességének megőrzésére, vagy egyéb, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet
elhárítására. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.

Csibor Géza képviselő: A vírushelyzet idején olyan hírek jártak, hogy ez a helyzet csak külön
adók bevezetésével lesz kezelhető. Szerencsére nem így történt és nincs csődhelyzet, ezzel
szemben egy olyan támogatásról beszélhetnek, amit a kormány nyújt az önkormányzatoknak.
Orömteli állapot, hogy a kormány tudja segíteni az önkormányzatokat.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztés egy felhatalmazást jelent a város vezetése
számára, hogy amennyiben szükség lesz rá, be tudják nyújtani a pályázatot, aminek keretében
működési költségre, lejárt tartozások rendezésére lehet pályázni. Egyelőre erre nincs szüksége
az önkormányzatnak, mert rendben van a költségvetése, de ha a későbbiekben mégis szükség
lenne rá, akkor most a képviselő-testület megadja a felhatalmazást a pályázat benyújtására.

Molnár Gábor képviselő: Ha már Csíbor Géza képviselő behozta a nagy politikát, akkor arról
is beszélhetnének, hogy a kormány mennyi uniós támogatást kapott a vírushelyzet idején.
Kálmán Tibor polgármester pontosan meg tudja mondani, hogy a kormány mekkora összeget
vont el az önkormányzattól a vírus miatt. A kormány ebből akar pályázat útján visszajuttatni
valamekkora összeget a nehéz helyzetbe jutott önkormányzatoknak. Nemcsak dicsérni kell a
kormányt, hanem azt is el kell mondani, hogy a békési önkormányzattól például közel 60 millió
forintot vont el, aminek pótlásán nagyon sokat dolgozott a város vezetése.

Kálmán Tibor polgármester: A kormány elvonta a gépjárműadó bevételt, ami közel 50 millió
forintotjelent, és ezen kívül vannak még bevételkiesések kb. 40 millió forint összegben. Jelenleg
ezt az összeget kell kigazdálkodnia az önkormányzatnak. Nagyon feszes, odafigyelt
költségvetéssel kezelni tudják a helyzetet. A kormány sincs egyszerű helyzetben, hiszen rossz és
rosszabb döntések között kell választania a jelenlegi járványügyi helyzetben, és véleménye
szerint ezt a lehető legjobban teszi. Az önkormányzatnak van egy pályázati lehetősége, amivel
egyelőre nem terveznek élni, de ha mégis, akkor bízik abban, hogy jól jönnek ki belőle.

Csibor Géza képviselő: Megszólalt benne képviselőként az Indexes módú függetlenség.
Magyarország is tagja az Európai Uniónak, így jog szerint járnak az országnak bizonyos
összegek. Szerződés tartalmazza, hogy mit kell fizetnie az EU-nak az országoknak. A védekezés
az egész országnak közös ügye, így nyilván a kormánynak el kell vonnia összegeket ahhoz, hogy
kezelje a problémát. A 2008-as válság és a jelenlegi válság megoldása közötti különbség abban
van, hogy 2008-ban az emberektől vonták el a szükséges forrást, most pedig másfajta módszerrel
próbálja a kormány megoldani a problémát úgy, hogy az emberek ne károsuljanak. Nem azt
mondja, hogy nincsenek károsultjai a világjárványnak.

Kálmán Tibor polgármester: Kérte a képviselőket, hogy maradjanak a helyi témáknál és a
jelenlegi napirendi pontról beszéljenek.

Molnár Gábor képviselő: Nem kell összekeverni a világjárványt a világgazdasági válsággal
pénzügyi szempontból sem.

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, 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’ képviselá’k száma. 9fó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2020. (VIL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be az
önkormányzatok rendkívüli támogatására, a működőképesség megőrzését szolgáló,
vissza nem térítendő kiegészítő támogatásra a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének I. pont 9. alpontja
alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a dokumentumok aláírására.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Kulturális területen foglalkoztatott intézményvezetők jogviszonyának
átalakulása

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

Kálmán Tibor polgármester: A 2020. évi XXXII. törvény értelmében a kulturális intézményben
foglalkoztatottak jogviszonya 2020. november 1 . napjával a Munka törvénykönyve szerinti
munkaviszonnyá alakul át. Az ezzel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásáról szól az
előterjesztés. A kérdésben egyeztettek az intézményvezetőkkel, akik szintén megbeszélték a
kérdést a munkatársaikkal.
Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert, hogy a kulturális intézmények intézményvezetői tekintetében a kulturális
intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról,
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény
2. (1)-(2) bekezdésében előírt tájékoztatást és a munkáltatói ajánlatot tegye meg a
jogszabályban előírt tartalommal és feltételekkel.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: Településrendezési eszközök módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: A terület felhasználás megváltoztatását célzó építési övezet
módosítást tartalmaz az előterjesztés.

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2020. (VII. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Békés Város
Szabályozási tervéről valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) rendeletét
oly módon, hogy az 062/44 és 062/45 hrsz-ú ingatlanok Gks-5 besorolást kapjanak.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Településrendezési Eszközök jelen módosítását elindító településfejlesztési döntés
összhangban van Békés város hatályos településfejlesztési koncepciójával.

3 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy
a tervezésre szóló háromoldalú szerződést aláírja.

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárzya: A Békés 0151/13 és 0151/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó
döntés

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

Kálmán Tibor polgármester: A Szarvasi úton, a volt téglagyár területéből megosztással
keletkező két ingatlan értékesítését tartalmazza az anyag. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Földesi Mihály képviselő: Úgy látja, hogy az önkormányzat forintálisan is támogatja a
vállalkozót a területvásárlásban, hiszen elég baráti áron kapja meg a területet a vállalkozás.
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Kérdése: korábban Guti vállalkozása mennyiért vásárolta meg az építkezéshez szükséges
területet az önkormányzattól?

Kálmán Tibor polgármester: A területről értékbecsiés készült. A Guti vállalkozás részére 450
Ft/m2 áron került értékesítésre a terület, de inkább úgy fogalmazna, hogy a Csokigyár területéről van szó.
Bízik benne, hogy hamarosan beindul a vállalkozás, hiszen tudomása szerint már a beruházás végén jár a
vállalkozó. Ipari területté volt nyilvánítva az a területrész, ahol infrastruktúrafejlesztés is megvalósult egy
TOP-os pályázatból. A Szatyi Stage Team Kft-nek piaci áron adják el a területet.

Balo2 Zoltán képviselő: Ahogyan Polgár Zoltán alpolgármester is elmondta, az
ingatlaneladásból származó bevételeket az önkormányzat ingatlan vásárlására fordítj a. Mint a
lakásügyekkel foglalkozó bizottság elnöke, örül annak, hogy az Új lakásrendelettel lehetőségük
nyílik arra, hogy fiatalokat, illetve szakembereket segítsenek lakáshoz jutni. Orül annak is, hogy
bővítik a lakásállományt, mert egyre nagyobb igény van az önkormányzati lakásokra. Megszűnt
a lakásigénylők listája, a jövőben pályázat Útján, egy szempontrendszer alapján kerülnek
kiutalásra a lakások.

Mucsi András képviselő: Az előterjesztésben Földesi Mihály képivselő is olvashatta, hogy
értékbeeslést készült a területet illetően. A város honlapján minden előterjesztés megtalálható,
ott meg lehet nézni, hogy korábban mennyiért értékesítették a csokigyár területét. Nánási Zsolt
osztályvezető kérésre biztosan szívesen átküldi az előterjesztést, de a városi honlapon is elérhető.
Közel hasonló összegben állapították meg a vételárat. Az volt a szándékuk, hogy a temetőtől
nyugatra, a Muronyi Útnál ipari tevékenységek telepedjenek meg. A területért 1 1 millió forintot
kérnek, az nem kevés pénz. Véleménye szerint ez nem nevezhető baráti árnak. Igyekeznek
egységesen kezelni a telekértékesítéseket, de nem tudnak minden területet azonos áron eladni,
mert fontos a besorolása is. Van olyan terület, ami mocsár besorolású, stb. A Szatyi Stage Team
Kft. részére piaci alapon értékesítik a területet.
A szóban forgó területnek és a csokigyár területének az értékbecslését is ugyanaz a személy
készítette el. Kérte Földesi Mihály képviselőt, hogy a bekesvaros.hu oldalon tekintse meg az
előterj esztéseket.

Ahogyan Balog Zoltán bizottsági elnök is elmondta, az ingatlan értékesítésből befolyt összegeket
ingatlan vásárlásra fordítják. Javasolni fogja, hogy a befolyt összegből elsősorban panellakásokat
vásároljon az önkormányzat. Az Új lakásrendelet alapján elég tisztességes lakbért fizetnek a
lakók, amiből a város vagyona visszafolyik.

Véleménye szerint a terület értékesítésével kulturálisan és turisztikailag is nyer a város.

Molnár Gábor képviselő: Debrecenben, Kecskeméten, ahol van ipartelep, az önkormányzat
mindent megtesz annak érdekében, hogy odavonzza a beruházásokat. A vállalkozás által
tervezett beruházás bevételt teremt a városnak, mert azok az együttesek, akik idejönnek próbálni,
a városban keresnek szállást, itt fognak étkezni, stb.

Vámos Zoltán alpolgármester: Figyelembe kell venni, hogy jövőt nem lehet építeni befektetés
nélkül. A befektetés lehet anyagi, szellemi, kulturális és morális is. A legkorrektebben indult a
vállalkozóval a tárgyalás, aki külön kérte, hogy piaci alapon fizessen a területért. Volt már
Békésen olyan eset nagyon régen, amikor egy békési vállalkozás megkereste az önkormányzatot
és segítséget kért hasonló dologban a vezetéstől, de nem kapott segítséget, ezért átköltözött
Mezőberénybe, és azóta is prosperál a vállalkozása. Békésről is járnak át hozzá, Mezőberénybe
dolgozni. A békési felelős vezetők részéről az a minimum, hogy segítik a vállalkozást abban,
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hogy a beruházást megvalósítsa, hiszen hosszú távon nagyon sok pozitív hatása lesz a városra
nézve.

Egyetért azzal az alapelvvel is, hogy az ingatlan értékesítésből befolyó bevételből ingatlanokat
vásárol az önkormányzat.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2020. (VII. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29) önkormányzati rendelet
13. d) pontja alapján a Békés, 0151/13 és Békés, 0151/14 hrsz. alatti ingatlanok értékesítése
kapcsán a pályáztatástól eltekint.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonát képező Békés, 0151/13 hrsz. alatti ingatlant a Szatyi Stage Team Kit (adószám:
13487052-2-04, székhely: 5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 16., képviseli: Szatmári László
ügyvezető) részére bruttó 8.000.000,- Ft vételár megfizetése ellenében.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges
jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonát képező Békés, O 1 5 1/14 hrsz. alatti ingatlant a Szatyi Stage Team Kit (adószám:
13487052-2-04, székhely: 5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 16., képviseli: Szatmári László
ügyvezető) részére bruttó 3.300.000,- Ft. vételár megfizetése ellenében.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges
jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Önkormányzati terület értékesítése telekhatár-rendezési eljárás keretében

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

Kálmán Tibor polgármester: A Szarvasi út 66. sz. alatt, a BKSZ Kit telephelyéből telekhatár
rendezési eljárás keretében 76 m2 nagyságú ingatlan kerül értékesítésre. Az előterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot. A befolyt összeg is az ingatlanvásárlási alapba kerül majd.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2020. (VII. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/201 2 . (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1 3 .

d) pontja alapján a Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Békés,
belterület 3736/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból, 76 m2 nagyságú terület
értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 3736/2 helyrajzi szám alatti ingatlanból
76 m2 alapterületű részletet - telekhatár-rendezési eljárás keretében - értékesít Oláh
Zoltán (szül. hely, idő: Gyula, 1961. 05. 04., a.n.: Farkas Eva, cím: 5630 Békés, Táncsics
Mihály u. 39.) részére bruttó 600,- Ft/m2 áron, mindösszesen bruttó 45.600,- Ft vételáron.

3 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Civil szervezetek támogatása

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

Kálmán Tibor polgármester: A Békési Polgárőrség és Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület
támogatásáról szól az anyag. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. Az előterjesztés két határozati javaslatot
tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.

Mucsi András képviselő: Az uszoda, illetve Dánfok nem termelt bevételt az elmúlt hónapokban
a vírushelyzet miatt. At kellett gondolni a pénzügyi kondíciókat, mivel az az alapelv, hogy az
önkormányzatnak ne kelljen hitelt felvennie és senkit ne kelljen elbocsátania. Végig kell
gondolni, hogy milyen kiáramló pénzeket tudnak visszafogni. A képviselő-testületnek javasolja
azt a stratégiai döntést, hogy három kiemelt szervezetet támogasson a jövőben is: a tűzoltóság
támogatása alapvetően nem kérdés, mivel nagyon fontos. Javasolja, hogy a polgárőrség is kapja
meg a támogatást úgy, ahogy korábban, azonban a Belencéres Néptáncegyüttes támogatását
valamivel csökkenteni kell. Fontos az együttes a hagyományőrzés, if]úságnevelés és a városi
rendezvényeken való megjelenés miatt is. A civil szervezetek számíthatnak az önkormányzat
segítségére abban, hogy a helyiségeket továbbra is ingyenesen vehetik igénybe, illetve segítenek
majd nekik az országos pályázati rendszerben való hatékonyabb részvételben. Ehhez majd
humánerőforrást biztosítanak számukra. A részletek kidolgozása folyamatban van, és később a
testület elé terjesztik majd az ezzel kapcsolatos anyagot.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: A Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesületben elnöki
feladatokat lát cl, ezért bejelentette személyes érintettségét az ügyben.
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Kálmán Tibor polgármester: Igyekeznek megtalálni a módját annak, hogy hogyan tudják
segíteni a civil szervezeteket a pályázatokon való részvételben. Az előző években, évtizedekben
kiírt civil pályázatok 30- 1 00-1 50 ezer forintos támogatásokatjelentettek a helyi civil szervezetek
számára. A pályázatírásban szeretne az önkormányzat segíteni a civil szervezeteknek, hisz
vannak olyan NEA pályázatok, amelyek a korábbinál magasabb összegekről szólnak és több
kategóriában is lehet pályázni. Ha kisebb pályázatokra nyújtanak be pályázatot a szervezetek,
akkor nagy eséllyel tudnak akár 200 ezer forintot is nyerni a korábbi 30-50 ezer forintokhoz
képest. Nagyon sok civil szervezet nem tud, nem szeret pályázni, vagy nincs rá kapacitása.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így kérte a képviselőket, szavazzanak arról,
hogy Deákné Domonkos Juliama képviselőt kizárják-e a szavazásból vagy sem. Kérte, hogy aki
ki szeretné zárni a szavazásból, az igennel, aki nem szeretné kizárni az nemmel szavazzon. Nem
javasolta kizárni a képviselő asszonyt a szavazásból.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 8fó’.
(Deákné Domonkos Julianna képviseló’ nem vett részt a szavazásban).

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Deákné Domonkos
Juliannát képviselőt a „Civil szervezetek támogatása” tárgyú előterjesztés szavazásából
nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő l-es határozati
javaslatot.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/20 1 5. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyűjt:

Békési Polgáró’rség Közhasznú Szervezet (székhelye: 5630 Békés, Petóji u. 42. képviseli.
Gyarmati Sándor) támogatására 1.000.000 Ft összegben.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2021 . május 3 1 . napjáig kell írásos tájékoztató
megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az
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Onkormányzat minden további támogatást fe1fggeszt. A támogatás jogszabá1ysrtő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet viss2afizetési
kötelezettség terheli.

Határidő :intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a 2-es határozati javaslat e1fogadásuró1.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:

Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület (székhelye: 5630 Békés, Petóji Sándor u. 21.
képviseli: Deákné Domonkos Julianna elnök) támogatására 1.500.000 Ft összegben.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2021 . május 3 1 . napjáig kell írásos tájékoztató
megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az
Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
Határidő :intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Sporttevékenységek támogatása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztés a sportegyesületek ez évi támogatásáról szól. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Humán és Szociális
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.

Csibor Géza képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta, hogy
jobban átlátná a rendszert, ha valamilyen pontokhoz, tevékenységekhez mértén határoznák meg
a sporttámogatások összegét. Javasolta, hogy dolgozzanak ki egy koncepciót, amit minden
érintett számára ismertté tesznek. Jó lenne, ha mindenki számára ismert módon lennének elosztva
a támogatások.

Po1ár Zoltán alpolgármester: Néhány éve felállt egy Sporttanács, amelyik készített egy
koncepciót arra vonatozóan, hogy mi alapján osszák szét a sporttámogatást. Teljesen kizámák a
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szubjektivitást és egyértelmű pontszámokat határoznának meg, hogy melyik szervezet mekkora
összegű támogatást kapjon. A támogatás elosztásánál figyelembe vennék, hogy melyik
szervezetnek hány békési sportolója van, milyen eredményeket értek el, mennyit utaznak
versenyekre. A pénzügyi bizottság ülésén az volt a kiegészítés, hogy hívják újra életre ezt a
Sporttanácsot. Javasolta, hogy a következő félévben élesszék Újra a Sporttanácsot és a novemberi
testületi ülésre készítsenek egy koncepciót, ami alapján a jövő évi támogatásokat kiosztják.

Kálmán Tibor polgármester: Többször beszéltek a sportszervezetek vezetőivel, edzőkkel és az
előző ciklusban dolgozó képviselőkkel is a sporttámogatás rendszeréről. Most Újra kezdik a
tárgyalásokat és finomítják a sportkoncepciót és a hozzákapcsolódó sportfinanszírozást is.

Polgár Zoltán alpolgármester által elmondottakat támogatja azzal, hogy a sportkoncepció és a
sportfinanszírozási rendszer elkészítésének határideje december 3 1 -e legyen.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2020. (VII. 30.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek támogatását a
következők szerint hagyja jóvá:

2020. évi 2020. évi
Sportszervezet előleg javaslat

Ft-ban Ft-ban
BTE Asztalitenisz Szakosztály 1.200.000
BTE Ökölvívó Szakosztály 170.000
BTE Sakk Szakosztály 120.000
BTE SÚlyemelő Szakosztály 864. 000 120.000
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 46.700 250.000
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 1 86.700 1.470.000
Békési Diákok Atlétikai Ciubja 64.000 500.000
Békési Kajak - Kenu Ciub 186.700 1.370.000
Békési Futball Ciub 192.000 1.270.000
Békési NKTE (női kézilabda) 53.300 425.000
SurmanBoxClub 33.300 250.000
JóbarátBiliárdKlub O 50.000
Tartalék O 88.000
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Összesen: 1.627.000 7.283.000

Mindösszesen 8.910. 000 Ft

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a támogatási szerződéseket kösse meg a sportszervezetekkel, továbbá elrendeli, hogy
csak azon szervezetek részére kerüljön a támogatás kiutalásra, akik a 201 9. évi
támogatással elszámoltak. A támogatásra az elszámolást követően időarányosan
jogosultak.

3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy az
elkövetkező időszakra vonatkozó sportkoncepciót és sportfinanszírozási rendszert
készítse elő és azt legkésőbb 2020. december 31-ig terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
— határozat módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: A korábban beadott pályázathoz, a Karaes Teréz utcai
járdaburkolat felújításához érkezett hiánypótlás, erről szól a határozat. Az előterjesztést tárgyalta
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 75/2020. (VI. 25.) számú
határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokértfeleló’s

miniszter az államháztartásértfeleló’s miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország

2020. évi központi költségvetésérá’lszóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)

3. melléklet II. 2. pont ci), b) és c) pontok szerinti Önkormányzatifeladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Karacs Teréz utcai Út- és járdaburkolat
felújítása. A pályázati összköltség bruttó 46. 620. 1 1 0, - Ft, az igényelt támogatás mértéke
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85 %‚ bruttó 39. 62 7. 094, - Ft, a saját eró’ mértéke 1 5 %‚ bruttó 6. 993. 01 6, - Ft. A saját
eró’t az Önkormányzat a 11600006-00000000-06755794 „kötvényforrás számki “ terhére
biztosítja a 2021. évi költségvetésében. A pályázattal érintett területek a békési 6920,
6918, 6904/12 hrsz-ú ingatlanok.”

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52j (1) bekezdés» pontja aíapján.

Táry: Csibor Géza képviselő interpellációjára adott válasz

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

Csibor Géza képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Földesi Mihály képviselő: Kérdése: a Verseny utca kitisztítása megtörténik majd, hogy a
Kossuth utcáról lefolyjon a víz? Tudomása szerint ez önkormányzati feladat. Szeretné tudni,
hogy történik-e valami ezen a területen. A nagy esőzések idején, vagy a hólé miatt továbbra is
vízben áll majd a Kossuth utca? A szóban forgó területen több lakó is jelzéssel élt.

Gál András osztályvezető: Az interpellációra adott válaszban szerepel, hogy „A Verseny utcán
a mosatás során pet-palackokat és szemetet találtunk, amelyek megakadályozták a víz szabad
áramlását.” A pet-palackok és a szemét is eltávolításra került. Bízik abban, hogy a továbbiakban
nem kerülnek ilyen anyagok a rendszerbe és szabad lesz a víz lefolyása.

Földesi Mihály képviselő: Az interpellációra adott választ elolvasta. Csarnai Mihály, aki a
nyugdíjazása előtt a Műszaki Osztályon dolgozott, azonnal tudta, hogy hol van a probléma. Nem
volt jelen személyesen, de az ott lakóktól ezt hallotta. Csíbor Géza képviselő is jelen volt ekkor.
Szeretné tudni, hogy a szemetek és a pet-palackok eltávolításával végérvényesen megoldódott-e
a területen a probléma? Biztos, hogy ezek akadályozták meg a víz szabad áramlását, vagy más a
probléma, és teljesen szét kellene szedni a vízelvezetést és Újra csinálni? Tudja, hogy ennek
költségei vannak, de több éves problémáról van szó, ahogyan az ott lakók is elmondták. Ha
Csamai Mihály volt önkormányzati dolgozó azonnal tudta, hogy mi a probléma, akkor
valószínűleg nem először fordult elő ilyen eset, hanem a műszaki osztályon többször napirenden
lehetett.

Csibor Géza képviselő: A Verseny utcai terület vízelvezésének rendezésénél jelen volt, és
Csarnai Mihály sem tudta azonnal, hogy mi a probléma. Végigment azon a nyomvonalon, ami
levezeti a vizet. Igaz, hogy az 50-l 00 éves csatornát ki kell majd egyszer cserélni, ha lesz ilyenre
pályázati forrás. Arra nincs pénz, hogy már holnap kicseréljék a vízelvezetési rendszert.

Az interpellációjára adott választ elfogadta, így nem tudja, miről vitáznak.

Gál András osztályvezető: Nem egy egyszerű csatornaszakaszról van szó: a Verseny utca-
Szarvasi utca-Puskaporos nyomvonalon, illetve a Malomasszonykerti csatornán át az Élővíz
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csatornába folyik a víz. Több szakasz is problémás Volt, hiszen a Szarvasi utcán is megállt a VÍZ.
A Verseny utcán nagyon sok probléma Volt, az elmúlt években gyökereket kellett ki’vágniuk a
csatornaszakaszból. A nagy intenzitású esőnél sem Volt gond egy bizonyos szakaszig a
csapadékcsatornában, de a Kossuth utca felőli részen elzáródás Volt, ezért látszódott, hogy hol a
probléma. A ráköVetkező néhány napban kihíVták a Vomásokat és kiVomáztatták a csatornát, és
akkor találták meg a pet-palackokat, ami miatt nem folyt el a VÍZ.

Bízik abban, hogy nem lesz ajöVőben ilyen probléma. Szeretnék kikotorni a csatorna nyílt részét,
ami a Vasút mellett van. Egy Vállalkozó Vállalta, hogy a Fonó utcától a Verseny utcáig kimosatja
a csapadékcsatornát. A jöVőben odafigyelnek a szóban forgó területre. A korláttal körülVett kis
tározó is segíti a VÍZ kiemelését. Megköszönte a Kossuth utcai lakosok türelmét és megértését.

Táry: Földesi Mihály képViselő interpellációjára adott iválasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Földesi Mihály képViselőhöz: az interpellációjára adott
Választ elfogadj a-e?

Földesi Mihály képViselő: Az építéshatósági feladatok március 1 -től ajárási hiVatalhoz kerültek
át. Kérdése: ebben az esetben is úgy működik-e minden, mint ahogyan a kormányhiVataloknál,
hogy nem lehet rossz helyre küldeni a bejelentést, mert azt továbbítják a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező szeiw felé? Szeretné tudni, hogy a bejelentését átadta-e a
polgármesteri hivatal a j árási hiVatalhoz vagy nem?
Azt a Választ kapta, hogy nem önkormányzati építkezés történik a területen. Kérdése: mikor
került értékesítésre az önkormányzati terület, és mikor adtak ki erre a területre építési engedélyt?

Kálmán Tibor polgármester: Nem gondolja, hogy a képViselő-testületnek vagy a polgármesteri
hivatalnak feladata továbbítani a képViselő interpellációját a kormányhivatal felé. Az építkezés
magánterületen történik. Az építéshatóság tud választ adni a képViselő által feltett kérdésekre.
Kérte Földesi Mihály képViselőt, hogy személyesen keresse meg a kormányhivatalt ebben az
ügyben.

Földesi Mihály képviselő: Tudomása szerint nem magánterületen történik az építkezés, hanem
egy önkormányzati területen, ezért szeretné tudni, hogy ha a polgármester azt mondja, hogy
magánépítkezésről van szó, akkor mikor értékesítette az önkormányzat a területet? Ha
magánterületről lenne szó, akkor semmi köze nem lenne az önkormányzatnak ahhoz, hogy
milyen építkezés történik ott, de tudomása szerint önkormányzati területről van szó.

Polár Zoltán alpolgármester: Kérdése Földesi Mihály képViselőhöz: azt szeretné, hogy a
júniusi testületi ülésen elmondott interpellációját a hivatal továbbítsa a kormányhivatal felé?
Leírták, hogy kihez kell fordulni az ügyben. Tudomása szerint nem önkormányzati területről van
szó. Azt nem tudja, hogy mikor került eladásra a terület, az is lehet, hogy már vagy 30-50 évvel
ezelőtt értékesítésre került.

Föklesi Mihály képviselő: Tudomásul vette, hogy mivel március l-jével megszűnt a
polgármesteri hivatalban az építéshatósági feladatok ellátása, ezért a járási hivatalhoz kell
fordulnia a kérdéseivel, mert azt a polgármesteri hivatal nem továbbítja. Szeretné tudni, hogy
mikor és ki értékesítette a területet, ha az már nem az önkormányzat tulajdonában van. A part
melletti részen lehet látni helyrajzi szám szerint, hogy önkormányzati területről van szó.
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Az interpellációjára adott válasz 1 . pontjában leírásra került, hogy milyen számon, hányas
menüpont alatt hova kell bejelenteni a gallyazás iránti igényét a Táncsies utca vonatkozásában,
miközben a feladatot korábban bevállalta az önkormányzat. Továbbítja majd a gallyazási igényét
az NKM felé.

Kálmán Tibor polgármester: Földesi Mihály képviselő kiforgatja a választ. Az interpellációjára
adott eredeti válaszban foglaltakat sem szabad elfelejteni. Az a kérdés most, hogy Földesi Mihály
képviselő elfogadja-e az interpellációjára adott 1 -es és 2-es választ vagy sem.

Földesi Mihály képviselő: Az interpellációjára adott 1 -es és 2-es választ nem fogadja el.

Kálmán Tibor polgármester: Kérte a képviselő-testületet, szavazzon arról, hogy Földes Mihály
képviselő interpellációjára adott válasz 1 -es pontját elfogadja-e.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelen/évó’ képviseló’k száma: 9fó’.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Földesi Mihály képviselő
interpellációjára adott válasz 1 . pontjában foglaltakat elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Kérte a képviselő-testületet, szavazzon arról, hogy Földes Mihály
képviselő interpellációjára adott válasz 2-es pontját elfogadja-e.

Szavazás eió’tt megállapította, hogy a szavazásnáijelenlévó’ képviseló’k száma: 9fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Földesi Mihály képviselő
interpellációjára adott válasz 2. pontjában foglaltakat elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Táry: Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Molnár Gábor képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
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Molnár Gábor képviselő: Az interpellációjára adott négy válasz közül hármat elfogad, egyet
pedig nem. Az interpellációjára adott válasz 3. pontja a Bocskai u. — Bartók Béla u.
kereszteződésében lévő problémát tartalmazza. A válaszhoz a Műszaki Osztály csatolt egy fotót
is, ami szerinte térmagasságban készült, és úgy ki lehet látni a kereszteződésből kb. 30 méterre.
Továbbra sem lehet kilátni balra a kereszteződésben, ami nagyon balesetveszélyes. A fotó szerint
olyan, mintha valóban el lehetne látni 30-40 méterig is a kereszteződésben. Erre az
interpellációjára adott választ nem fogadja el. A szilvafától 5 méterre nem lehet ellátni. Nem azt
kérte, hogy vágják ki a szilvafát, hanem azt, hogy legalább egy tükröt helyezzenek ki a
villanykaróhoz. Ez nem kerülne sokba.

Gál András osztályvezető: A fotót autóban ülve készítette. Óvatosan fogalmazott az
interpellációra adott válaszában, hiszen azt írta, hogy „A jelzett fáktól jelenleg biztosítva van a
rálátás.” Ez nem azt jelenti, hogy ahogy érnek a szilvák, akkor is megfelelően lehet látni a
kereszteződésben. Nemcsak ezen a helyen jelent problémát, hogy a fáktól nem lehet belátni a
kereszteződést. Folyamatosan küzdenek a lakosokkal, mert mindig azt mondják, hadd érjen még
le a szilvafa, hogy leszedjék, és utána legallyazzák. Ezután leesnek a szilvák, akkor a fák
visszaállnak, megint ki lehet látni, és ismét nem nyúlnak hozzá a lakók. Ezt minden évben
eljátsszák. Amikor a fotót készítette személygépkocsiból, akkor ki lehetett látni rendesen, de
előfordulhat, hogy 4 hét múlva már nem lehet jól kilátni.

Mucsi András képviselő: Igazat ad Molnár Gábor képviselőnek, mivel napi szintenjár ő is azon
a területen. Az autóval nagyon ki kell menni ahhoz, hogy lássa, jön-e valaki vagy sem. Az egész
szakasz balesetveszélyes. Elhiszi, hogy nem a fNdről készült a fotó, pedig úgy látszik még a
szemben lévő autó szögéből is. Kérte, fogadják el, hogy akik Ibrányban élnek, napi szinten ott
járnak el. Amikor kerékpárral mennek, akkor nincs gond, mert lehet hallani, hogy jön-e autó
vagy sem, de amikor autóval megy, mindig fél 6 is, nehogy belecsapódjon valaki, ezért inkább a
Bocskai utca felé megy és nem meri egyenesen folytatni az útját.

Két fát le kellene gallyazni vagy ki kellene vágni. Közterületről lévén szó, nem beszélhetnek
lakástulajdonosokról, akik magukénak érzik a szilvafát. A Bocskai utca széles, egyenes utca, ott
általában sajnos nem 50 km/h óra sebességgel közlekedik mindenki és nagy esélye van annak,
hogy egyszer valakit oldalba kapnak ott autóval, amiből nagy baj lehet. Az emberek félve
közlekednek azon a területen autóval. Kérte, hogy oldják meg ezt a problémát attól rnggetlenül,
hogy érik a szilva vagy nem. Balesetveszélyes útszakaszról van szó.

Kálmán Tibor polgármester: Gál András osztályvezető kiment, megvizsgálta a területet és
elkészítette a fotót. Sajnos valóban folyamatos harcot jelent a lakosokkal a szilvafák kérdése,
mert noha közterületen vannak, sok esetben magukénak tekintik, ápolják, gondozzák és várják,
hogy megérjen a szilva, hogy abból lekvárt vagy egyebet csináljanak.

Kérte Molnár Gábor képviselőt, fogadja el az interpellációjára adott válaszokat azzal, hogy a
jövőben odafigyelnek a szóban forgó útkereszteződésre, és a szilvaérés után áttekintik újra a
területet.

Molnár Gábor képviselő: Nem a szilvafával van a baj. Kérte, hogy a villanyoszlopra
helyezzenek ki egy tükröt, ami a kereszteződés belátását biztosítja.

Kálmán Tibor polgármester: Molnár Gábor képviselő az interpellációjára adott válasz 3. pontját
nem fogadta el. Kérte a képviselőket szavazzanak arról, hogy Molnár Gábor interpellációjára
adott válasz 3. pontját elfogadják-e.
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Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 9fó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2020. (VII. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Gábor képviselő
interpellációjára adott válasz 3 . pontjában foglaltakat elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tárgy: Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz

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

Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Tár2v: Ráez Attila képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Rácz Attila képviselő nincs jelen az ülésen, így kérte, hogy az
interpellációjára adott válasz kerüljön előterjesztésre a következő testületi ülésen.

Mucsi András képviselő: Tudomására jutott a lakásügyek kapcsán, hogy van olyan bérlő, aki
pontosan tudja, hogy zárt ülések alkalmával melyik képviselő, hogyan szavaz. Felhívta a
képviselő-testület, illetve a bizottsági tagok figyelmét arra, hogy ez törvénysértésnek minősül.
Ha valaki a zárt ülésen elhangzott tényeket, hozzászólások, szavazások tartalmát nyilvánosságra
hozza, törvénysértést követ el. Kérte, hogy erre mindenki figyeljen oda.

Az alábbi témákban kíván interpellálni:

A Baky utca elég keskeny, ráadásul az út egyik oldalán a lakók sövényt telepítettek és nem
nagyon fér cl egymás mellett két autó, ezért le kell húzódni az útról. Emiatt az útszakasz ki van
taposva és nagyon kátyús. A Baky utcán található a központi óvoda, ami miatt nagyon sokan
közlekednek azon a részen, hiszen viszik a gyerekeket óvodába. Kérte, hogy ez a szakasz
kerüljön j avításra.

A Kispince utca eleje két szakaszon nehezenjárható, mert olyan szinten károsodott az útburkolat.
Kérte, hogy ez is kerüljön javításra.

Kálmán Tibor polgármester: Megerősítette a Mucsi András képviselő által elmondottakat,
amely szerint a zárt ülésen történtek közül csak a döntések nyilvánosak, és semmi mást nem lehet
kibeszélni. Kérte, hogy ezt mindenki tartsa be.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Igyekszik saját maga személyesen tolmácsolni a hozzá
érkező kéréseket, észrevételeket az illetékesek felé. Megköszönte a Műszaki Osztály
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vezetőjének, a polgármesternek és Polgár Zoltán alpolgármestemek is a segítséget, hiszen velük
tartja a kapcsolatot a kérések, észrevételek tekintetében. Napról napra tapasztalja, hogy a kérései
teljesítésre kerülnek. A BKSZ Kft-nek is megköszönte azokat ajavításokat, munkákat, amelyeket
a körzetében, illetve azon kívül is elvégeztek.

Kérdése, van-e lehetőség arra, hogy a Csabai utca és Durkó utca kereszteződésébe visszakerüljön
a domború tükör? Nagyon veszélyes kereszteződés a Baky utca — Csabai — utca — József Attila
utca — Durkó utca szakasza. Orülne, ha a domború tükör visszakerülhetne a területre.

Csibor Géza képviselő: Nem csak a Kossuth utcán sok a víz, hanem az ő körzetében az Erkel
Ferenc és Mónus Illés utcán is. Ezeken a területeken sem folyik le sajnos a víz, ezért kérte, hogy
ezen a két utcán vomázzák ki a csapadékvízelvezető csövét.

A Legyen Lajos utca és a Kecskeméti utca sarkán épített árok van - betonozva van -‚ aminek az
egyik része eltört és belecsúszott az árokba. Kérte, hogy valamilyen módon javítsák ki ezt is.

Molnár Gábor képviselő: A Lengyel Lajos utca és a Károlyi utca közötti páratlan oldalon
szeretné, ha a járdával kapcsolatos problémát megoldanák. Az úton betonjárdától kezdve a
járdalapig minden található vegyesen, és nagyon billeg az egész Út. Kérték a lakók, hogy ott
oldják meg ezt a problémát.

A Gagarin u. 6. szám alatt van egy ingatlan, ami a nemzeti eszközkezelő tulajdonában van. Az
ingatlan előtt van egy szilvafa, amit még nagyon régen az édesapjával együtt ültettek, amikor
még ott laktak. A szilvafa benőtte az egész kerítést. Nagyok sok panasz érkezik, mert az ott lakók
nem tudnak eljárni, ki kell menniük a kövesútra. Kérte, hogy intézkedjenek ennek megoldása
érdekében.

A Szeszfőzde után, a hídtól lefelé kikopott a kövesút, de tudomása szerint Vámos Zoltán
alpolgármester intézkedett már az ügyben.

Földesi Mihály képviselő: A Hőzső utca-Rákóczi utca útkereszteződésben lévő
gyalogátkelőhellyel kapcsolatosan kérdése, hogy hol tart az ügy? Polgár Zoltán alpolgármester,
mint a kerület képviselője, md-e valamit ebben az ügyben? Volt aláírásgyűjtés is. Az iskola is
örülne a gyalogátkelőhelynek, mivel a kollégiumba átjárók is azon az utcán keresztül járnak.

Az Iskola utca-Sas utca-Rákóczi u. kereszteződésében van egy a gólyafészek. Nédóné Nyíri
Katalin fizetette ki a fészek vázszerkezetének a költségét, hogy a gólyafészek felkerüljön. A
gólyák által épített fészek megrongálódott, a tavalyi évben az egyik erős szél lesöpörte félig és
csak a mag része maradt, amire a gólyák már nem mertek ráépíteni. Nem tudja, kihez tartozik ez
az ügy. Kérdése, hogy az önkormányzat a saját emelő kocsijával le tudja takarítani azt a részt,
hogy jövőre a másik bölcsődénél lévő három kis gólya itt maradjon, ha túléli az utazást oda-
vissza?

A Hunyadi utca-Kinizsi utca-Báthory utca kereszteződéséből szintén eltűnt a domború tükör.
Kérték az ott lakók, hogy ez kerüljön vissza. Az egyirányúsításra kerülő utcákból el lehetne hozni
ide a tükröt.

Kérte a képviselő-testületet, hogy Gálicz István lakásügyéről adjon tájékoztatást.
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Kálmán Tibor polgármester: Mindenki magának tekinti a közterületen található fákat, de az
akkor is az önkormányzat tulajdonában van.

Az interpellációk mindig a fizikális problémákról szólnak. A BKSZ Kft. dolgozói megfeszített
tempóban dolgoznak, mivel létszámhiánnyal küzdenek. Ha valaki kételkedik abban, hogy milyen
keményen dolgoznak a kft. munkatársai, kísérje el az egyik brigádot és nézze végig, hogy mit
csinálnak egy nap alatt. Megköszönte a BKSZ Kft. dolgozóinak a munkáját.

Vámos Zoltán alpolgármester: Az élet olyan területén dolgozik, ahol konkrétan és gyorsan
történnek az intézkedések és az eredmények is. Meg kell szoknia az önkormányzati rendszert,
ahol lassan történnek a dolgok, ami nem a dolgozók miatt van, hanem az egész országban ilyen
a rendszer. Megkereste Polgár Zoltán alpolgármestert is azért, hogy beszéljék meg, hogy tudnák
gyorsítani az ügyintézés folyamatát. Nagyon sok olyan nehézség van, ami nem látványos, de
lassítja az ügyek intézését. Az is gond, hogy a humánerőforrás nagyon kevés.

Gál András osztályvezetővel is tartja a kapcsolatot folyamatosan, aki első megkeresésre rögtön
részletesen tájékoztatja. A beláthatóság is folyamatosan felmerül, hiszen az ő körzetében is
vannak beláthatatlan kereszteződések. At kellene tekinteni az egész városban a
kereszteződéseket, fel kellene térképezni a gócpontokat. Megkapta a pontos törvényi előírásokat,
amelyek részletezik a feltételeket, szabályokat. Nem érti, hogy egy tükör, hogy tud eltűnni és
kinek van szüksége arra.

Nánási László ügyvezetőt is megkereste már, és személyesen fog egyeztetni vele annak
érdekében, hogy hogyan lehetne rugalmasabbá tenni a felmerülő problémák megoldását. Furcsa
számára, hogy olyan ügyekkel foglalkoznak a testületi ülésen, amelyeknek természetes módon
meg kellene oldódniuk. Azt is tudja, hogy nem azért nem oldódik meg, mert a dolgozók nem
teszik meg azt, amit meg kellene, hanem azért, mert vannak rajtuk kívül álló körülmények is. Az
alapokat kell helyretenni, hogy ne kelljen azért rohangálnia senkinek, hogy egy eltört járdalap
helyére másik kerüljön.

Mindig közvetlenül, személyesen keresi meg az illetékeseket, hogy minél hamarabb
megoldódjanak a problémák.

Kálmán Tibor polgármester: A mindig „csak egy kicsi járda, csak egy kicsi ez, csak egy kicsi
az” később felduzzad és újabbnál újabb munkákat eredményez. A kft. dolgozói sokat dolgoznak
és igyekeznek minden kérésnek eleget tenni.

Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a képviselő-testület a következő ülését szeptember 3-án,
majd október 1-jén tartja.

További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület nyilvános ülését 1 1 óra 07
perckor órakor befejezettnek nyilvánítom, és zárt ülést rendelt el. Kérte, hogy csak azok
maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a jogszabály lehetőséget biztosit.

K.m.f.

T31
Kalman Tibor Tarnok Laszlone
polgármester jegyző
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