JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 3. napján
megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Városháza Nagyterrne (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

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

Tanácskozási jojjal vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
dr. Tanai Judit jogász
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Szabó László hivatalvezető
Túri Andrea igazgató
Erdélyi Imola igazgató
Nánási László ügyvezető
Szabóné Szabó Erzsébet, BKSZ Kft. részéről
Füredi János lakásgondnok
Az ülés kezdésének idóontja:

8.30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 főből 1 1 fő jelen van, így a nyilvános ülést
megnyitotta. Köszöntötte a testület ülésén megjelent dr. Szabó Lászlót, a Békési Járási Hivatal
Új vezetőjét, akinek jó munkát kívánt.

Táry:Napirend elfogadása
Kálmán Tibor polgármester: Javasolta, hogy a Z!4. jelzésű, „A 102/2020. (VII. 30.) számú
képviselő-testületi határozat módosítása” tárgyú előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen
tárgyalja meg az Mötv. 46. (2) bek. c) pontja alapján. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
is zárt ülésen tárgyalta a napirendi pontot. Szavazásra bocsátotta a javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 1 I fó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Mötv. 46. (2)
bek. c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a Z/4. jelzésű, „A 102/2020. (VII. 30.) számú
képviseló’-testületi határozat módosítása” tárgyú előterj esztést.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
.

Kálmán Tibor polgármester: Javasolta, hogy a Z!5. jelzésű, a „Közvilágítás üzemeLtetésének
versenyeztetése” tárgyú előterjesztést is zárt ülésen tárgyalja meg a Képviselő-testület. az Mötv.
46.
(2) bek. c) pontja alapján. Ezt az előterjesztést is zárt ülésen tárgyalta a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság. Szavazásra bocsátotta a javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 1 1 fő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2020. (IX. 03.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Mötv. 46. (2)
bek. c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a Z!5. jelzésű, a „Közvilágítás üzemeltetésének
versenyeztetése” tárgyú előterj esztést.
.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Javasolta továbbá, hogy a helyben kiosztott Ny/19. jelzésű, a
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 22/2019. (X 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztést vegye fel
napirendjére a Képviselő-testület. Az előterjesztést az Ugyrendi Bizottság is megtárgyalta.
Szavazásra bocsátotta a javaslatot.
„

“

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 1 1 fő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2020. (IX. 03.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ny/19. jelzésű,
a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2019. (X 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú
előterjesztést felveszi a nyilvános ülés napirendi pontjai közé.
„

“

Határidő:
Felelős:

azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Javasolta, hogy a helyben kiosztott Ny/20. jelzésű, a „Múzeumi

órák biztosítása általános iskolásoknak” tárgyú előterjesztést vegye fel napirendjére a Képviselőtestület. Az előterjesztést a Humán és Szociális Bizottság is megtárgyalta. Szavazásra bocsátotta
a javaslatot.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 1 1 fó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ny/20 jelzésű,
a „Múzeumi órák biztosítása iskolásoknak” tárgyú előterjesztést felveszi a nyilvános ülés
napirendi pontjai közé.
.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Kálmán Tibor polgármester

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 1 1 fó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 3. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az elfogadott módosításokkal együtt az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
Nyilvános ülés:
1

.

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

2. Tájékoztató az előző testületi üléseken
végrehajtásáról
Eló’teijesztó’: Kálmán Tibor polgármester

elfogadott határozatok

és

rendeletek

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
4. Tájékoztató Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. I. féléves
költségvetésének teljesítéséről, valamint az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (I. 31.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
5. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
6. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.)
rendelet módosítása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
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7. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
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Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

.

9. Tájékoztató a BÉTAZEN előkészületeiről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
10. A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület emléktábla elhelyezési kérelme
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
1 1 A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfrdő alapító okiratának módosítása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
.

1 2. Közös villamosenergia-beszerzéshez csatlakozásról döntés a 2022-2023-as időszakra
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
13. Közös fZ5ldgázbeszerzéshez csatlakozásról döntés a 2021-2023-as időszakra
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
14. Víziközmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 202 1-2035
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
1 S Belügyminisztériumi forrás felhasználása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
.

16. Napelemek karbantartása
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester
1 7. Rendelési idő módosítására vonatkozó kérelem
Eló’terjesztó’. Kálmán Tibor polgármester
1 8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

Működési

1 9. Múzeumi órák biztosítása iskolásoknak
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
20. Interpellációs válasz, interpellációk, bejelentések
Zárt ülés:
1. Helyi elismerések adományozása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
2. Ifjúsági díjak adományozása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
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3

.

Fellebbezés elbírálása lej árt lakásbérleti szerződés meghosszabbításának tárgyában
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

4. A 102/2020. (VII. 30.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
5. Közvilágítás üzemeltetésének versenyeztetése
Eló’te;jesztő: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

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

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzóicönyvhöz az Mötv. 52j (1) bekezdés» ponija alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterj esztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2020. (IX. 03.) 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 előteijesztés 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 a tájékoztató elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 1 1 fó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáróF’ tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Határidő:
azonnal

5

Napirend tárya:

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja atapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a tájékoztató elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2020. (IX. 03.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterj esztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:
Napirend tár2va:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal
Tájékoztató Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. I. féléves
költségvetésének teljesítéséről, valamint az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló l’2020. (I. 3 1 .) rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az i’Iötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, illetve a Humán és Szociális
Bizottság, és a határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a
képviselő-testületnek.

Az anyaghoz Földesi Mihály képviselő kérésére egy kiegészítés került kiosztásra még további
tájékoztatásul, a bevételek alakulásáról.
Az előterjesztés részletesen tartalmazza az önkormányzat és intézményei első félévi bevételeinek
és kiadásainak alakulását. Az intézményi működési bevételek tekintetében jelentős elmaradások
láthatók, amelyek a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetből adódnak.
Összességében az első félévben az előző évi pénzmaradvány segítette a működést. Eddig is már
többször áttekintésre és módosításra került az ez évi költségvetés, jelentős összegeket helyeztek
tartalékba.
Földesi Mihály képviselő: Számára az előterjesztés úgy néz ki, mint egy jól elkészített
szakdolgozat. Beadható kategória.
Az anyagbóljól követhető, hogy alakult az első féléves teljesítés. Külön megköszönte a helyben
kiosztásra került kiegészítést.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén azt kérdezte, hogy a pandémia hatására hol
történt árbevétel elmaradás? Erre a választ meg is kapta.
A második résznél elképzelhető, hogy nemjól fogalmazta meg a kérését, ami arra irányult, hogy
miből történt mindennek a megspórolása?

6

Az előterjesztés 2. oldalán szerepel, hogy a “Fentiek alapján szükség volt a 2020-as évi
költségvetési rendelet áttekintésére, és a járványügyi helyzetből adódó gazdasági—pénzügyi
veszteségek fedezetképzésére, mindösszesen 1 46 millió 1 88 ezer 947 forint összegben Békés
város önkormányzata és költségvetési szervei körében egyaránt.” Nem kevés összegről van szó.
Az is látható, hogy a bevételkiesés kiket érintett elsősorban. A Békés Gyógyászati Kizpont és
Gyógyfürdőnek, a rendelőintézetnek és az uszodának közel 60 millió forintos árbevétel kiesése
volt.
Hasonló nagyságrendű árbevétel kiesése volt a kulturális központnak is, beleértve Dánfokot és a
Sportcsarnokot is, ahol gyakorlatilag 30 millió forint bevételkiesés volt.
Kérdése, hogy miként takarítja meg az önkormányzat a hiányzó összeget?
Az előterjesztésben van egy mondat, amit nem igazán ért: “Az előző évről pénzmaradványunk
495 millió 537 ezer 418 forint”. Ez honnan jött, hogy érkezett az önkormányzathoz, mekkora
megtakarítás volt?
Az anyagból az is kiderül, hogy a költségvetés egyensúlya miatt igénybe kellett venni a 200
millió forintos likvid hitelből 1 87 millió forintot. Ezt az összeget év végére le kell nullázni.
Kérdése: ez hogyan történik majd meg? Erre a kérdésre is választ lehetett volna adni a helyben
kiosztott kiegészítésben.
Az előterjesztés 7. oldalán szerepel, hogy a BKSZ PLUSZ Kft-nek van 33,5 millió forint
kötelezettsége az önkormányzat felé, ami az 5. számú melléklet 26. sorában már a BKSZ Kft.
neve alatt szerepel. A jegyző asszony tájékoztatása szerint a BKSZ Kft-ről van szó.
Kérdése: miből fakad ez a kötelezettsége a BKSZ Kft-nek? Átnézte az előző évi és a negyedéves
beszámolókat, és azt látta, hogy ezt az összeget az önkormányzat görgeti maga előtt. Miből fakad
ez a 33,5 millió forint?
A 4. számú mellékletben találhatók a megtakarítások, amik nem történtek meg. Érdekes
tételszámok szerepelnek benne, pedig lettek azért megvalósítva dolgok. Elgondolkodna azon,
hogy a teljesítések területén mikor, melyik, miért lett betervezve? Gondol itt például a piacnál
lévő kerítésépítésre, ahol 530 méter kerítést terveztek megépíteni. A 271 millió forintba nem fért
bele a kerítés megépítése? Ezt külön kell megcsinálni? Valószínűnek tartja, hogy majd a BKSZ
Kft. 3 millió forintos önköltségen megoldja ezt is. Nem örül ezeknek a tételeknek.
A ROHU 14 pályázat biztosan Dánfok fejlesztését tartalmazza. Azt látja, hogy szabálytalanság
miatt vissza kellett fizetnie az önkormányzatnak 87.723,- Ft-ot. A leromlott városrészek
pályázata kapcsán az önkormányzatnak vissza kellett fizetnie 3 millió 8 1 O ezer forintot. Kérdése:
mi az oka ezeknek a visszafizetéseknek, miből fakadt a szabálytalanság?
A közhatalmi bevételeknél az előző évekhez viszonyítva 580 millió 041 ezer forintot tervezett
az önkormányzat. Az előző években ez az összeg 200 millió forint volt. Örül annak, hogy a
lakosságot nem terheli túl az önkormányzat, de miből fakad, hogy ennyire lecsökkent ez az
összeg? Sajnálja, hogy ez az összeg egyébként bekerül a közösbe. Kérdése: hogyan lehetne azt
megoldani, hogy amit a lakosság beEzet, azt a város fejlesztésére fordítsa vissza az
önkormányzat? Tudja, hogy a szabályok nem kedveznek ennek, de egyszerű állampolgárként
meg volt győződve arról, hogy amit ő befizet valamilyen címen, az nem a “nagy kalapba” kerül,
hanem a város fejlesztésére fordítja az önkormányzat.
A 8. sz. melléklettel kapcsolatban elmondta, hogy az összeget az önkormányzat kifejezetten arra
a célra kapta, ami a mellékletben felsorolásra került. Azt látja, hogy a 127 millió 650 ezer
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forintból az első félévben 26 millió 024 ezer 442 forintot használtak fel. Kérdése: sikerül-e a
teljes keretösszeget felhasználni az év végére? Esetleg nem kellene-e valamilyen újabb jogcímet
kitalálni ahhoz, hogy fel tudják használni ezt a támogatást, és ne kelljen visszafizetnie az
önkormányzatnak? Az idősödő lakosság, a szegénység, a pandémia, a tél közeledte
következtében át kellene gondolni, hogy a fennmaradó több mint 1 00 millió forinttal mit kezd az
önkormányzat?
Az 5. számú melléklet tartalmazza a pályázatokat. Kérdése: a műszaki átadás mikor történik
meg? Az 1 napirendi pontból ezek a pályázatok kikerültek ugyan, de kérdés, hogy meddig
görgetik még maguk előtt a pályázatokat?
.

Kérte Kovács Szilvia osztályvezetőt, hogy legalább zárójelbe Írja le, hogy konkrétan milyen
pályázatról van szó, és ne csak a pályázat kódja szerepeljen az anyagban. Olyan anyagról van
szó, amit fontos áttárgyalni, hiszen az előterjesztés is 25-30 oldalas.
Kovács Szilvia osztályvezető: Földesi Mihály képviselő a gyógyfrdő tekintetében 60 millió
forintos, a sportcsarnok tekintetében pedig 30 millió forintos bevételkiesést említett. Az általa
kiegészítésként elkészített anyag szűk 20-20 millió forintos bevételkiesést tartalmaz. Az
előterjesztésben sehol nem említ sem 60 millió forintos, sem pedig 30 millió forintos
bevételkiesést június 30-áig.

Prognosztizálás szintjén felmerül, hogy a kulturális központ vonatkozásában a bevételkiesés az
év végéig 30 millió forint körül várható. A kiegészítésben konkrétan, tényszerűen 1 9- 1 9 millió
forintos bevételkiesésről r. Ennek a fedezetét a tavasszal képzett tartalék jelenti, Ugyanis
áttekintették a költségvetést, megnézték, milyen önként vállalt és milyen kötelező feladatai
vannak az önkormányzatnak. Ekkor az önként vállalt feladatokra szánt összegeket csökkentették,
és tartalékba helyezték. Az önkormányzat ebből a tartalékból tudja egyensúlyban tartani a
költségvetést, és fedezni mdja a bevételkiesést, illetve a gépjárműadó elvonásából hiányzó
összeget. Véleménye szerint a tavasszal meghozott döntésekjók is és indokoltak is voltak.
Földesi Mihály képviselő a felhalmozási táblában foglaltakat kérdőjelezte meg. Az ott szereplő
tételeket a költségvetés tárgyalásakor elfogadta a Képviselő-testület. Más kérdés, hogy a
járványügyi helyzet miatt ezek megvalósításra kerülnek-e vagy sem, szakmai, pénzügyi döntések
alapján dőlnek majd el. A takarékosság és a megfontoltság vezeti majd ezeket a döntéseket.
A ROHU pályázattal kapcsolatosan Gál András osztályvezető tud szakszerű választ adni.
A közhatalmi bevételek a tavalyi szinten lettek megtervezve, pontosan Ugyanannyi
forintösszegben, mint amennyi a 2019. évi tervszámok voltak. Ezek teljesülése meghaladta a
tervszámokat 201 9-ben Ugyan, de amikor a költségvetést tárgyalták, akkor is felmerült ez a
kérdés, azonban nem emelték meg az összegeket az óvatosság elve alapján.
A szociális pénzeszközök felhasználása tavaly és tavalyelőtt is hasonló tendenciát mutatott. A
pénzeszközök július 30-áig hasonló százalékban teljesültek, mint korábban. A teljesítést az
iskolakezdési támogatás emelte meg, amit szeptemberben fizet ki az önkormányzat a családok
részére. A tervek a tavalyi teljesítés alapján készültek el. Az iskolakezdési támogatások most
kerülnek kiosztásra, amelyek elég nagy részét elviszik a betervezett összegnek.
A pályázatokkal kapcsolatos műszaki átadásra vonatkozó felvetésekre szintén Gál András
osztályvezető tud választ adni.
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Ha további kérdések vannak a zárójeles megjegyzésekhez kapcsolódóan, akkor szívesen készít
kiegészítést ahhoz.
Tárnok Lászlóné jegyző: A veszélyhelyzet miatt a Képviselő-testület nem ü1ésezhtett, és a
polgármesternek volt hatásköre határozatokat, rendeleteket hozni. Tájékoztatta a Képvise1őtestületet arról, hogy a tartalékba helyezett összegek felhasználásáról is a polgármester
dönthetett. Az előterjesztés második oldalán szerepel, hogy a “Többletfinanszírozás Fedezete a
9/2020. (V. 27.) önkormányzati rendeletben képzett tartalék összege.”. A város tionlapján
megtalálható ez a rendelet, de a júliusi ülésen beszámoló készült a vészhelyzet alatt hozott
polgármesteri döntésekről. Ez tartalmazza konkrétan, hogy milyen összegek kerültek tartalékba.

A folyószámla hitellel kapcsolatban elmondta, hogy a koronavírus törvény módosította az ÁHT
ét úgy, hogy nem kell december 3 1 -ével lenullázni a folyószámlahitelt. Az állami támogatást is
meg szokta kapni az önkormányzat, illetve december 1 5-ével az adóbevételek is feltöltésre
kerülnek. Az iparűzési adó esetében lesznek befizetések, mert bár a szeptemberi befizetés nem
kötelező, de év végén biztos lesznek feltöltések. Ha az önkormányzat még sem tudná lenullázni
a folyószámlahitelt év végéig, akkor sincs gond, mert a törvény lehetőséget ad arra, hogy később
fizessék vissza.
Csibor Géza képviselő: Igyekszik megszokni, hogy Földesi Mihály képviselő a testület ülésén
mondja cl a tényleges kérdéseit és nem bizottsági ülésen, ahol részletesen meg tudnák tárgyalni
a felmerült kérdéseket, és gyorsabban haladnának a testületi ülésen. A bizottság ülésén elég idő
lenne megtárgyalni a kérdéseket, kéréseket.
Mucsi András képviselő: Egyetért Csíbor Géza képviselővel. Úgy tűnik, mintha Földesi Mihály
képviselő készült volna az anyagból, de ez nem így van, mert látszik, hogy vannak felkészülésbeli

hiányosságai. Az előterjesztéseket cl kell olvasni. Ez az anyag is tartalmazza, hogy a júniusi
testületi ülésen volt egy beszámoló a polgármester hatáskörében hozott döntésekről. A pandémia
alatt is komoly szakmai munka folyt a polgármesteri hivatalban. A polgármester által átruházott
hatáskörben hozott döntések folyamatosan megjelentek a város honlapján. A bevételkiesések
pótlása érdekében el kellett vonni összegeket bizonyos területekről.
A pályázatokkal kapcsolatosan elhangzott véleményre elmondta, hogy kérjék be pénzügyi
bizottsági ülésre az információkat. A FIDESZ-KDNP frakcióvezetőjeként kérte a képviselőket,
hogy előzetesen e-mailben jelezzék, milyen dokumentumokra van szükségük. Azért vannak a
szakmai bizottságok, hogy a szakértők által előkészített anyagokat részletesen megtárgyalják.
Minden anyag hozzáférhető, elérhető és olvasható. Nem kell kellemetlen helyzetbe hozni a
munkatársakat azzal, hogy amikor forog a kamera, akkor tesznek fel kérdéseket. Szerencsére a
hivatalban dolgozók szakmailag felkészültek és azonnal tudnak válaszolni. Sokkal elegánsabb,
ha az ülések előtt legalább egy nappal e-mailben megkérik a szükséges anyagokat, vagy
eljuttatják a kérdésüket.
Az osztályvezető asszony válaszából kiderült, hogy a Földesi Mihály képviselő által
bevételkiesésként említett összegek nem stimmelnek a valósággal.
Az anyagban konkrétan szerepel, hogy a Gyógyászati Központ esetében mintegy 20 millió
forintos bevételkiesés várható. Az uszoda zárva van, de fizetni kell a bérköltségeket és a rezsit
is, miközben nincs bevétel, nincsenek kezelések, stb. Csak a legsürgősebb kezeléseket lehetett
felvenni, így kevesebb esetszámmal együtt járt a kevesebb OEP űnanszírozás is.

9

A Kecskeméti Kulturális Központnál egyértelműen Dánfok bezárása miatt jelentős a
bevételkiesés.
Az 50 millió forintos gépjárműadó kiesés is komoly problémát jelent az önkormányzat számára.
Kérte, hogy a pályázatokkal kapcsolatosan a pénzügyi bizottság ülésére kérjék be a szükséges
anyagokat, és ott tárgyalják ki a felmerült kérdéseket. Nem mindent kell a képviselő-testület
ülésén megbeszélni, de nyilván a fontosabb dolgokat a testület ülésére is be lehet terjeszteni.
A szociális pénzeszközökkel kapcsolatban elmondta, ha egy képviselő felkészült, nemcsak a
számokat nézi, hanem a Polgármesteri Hivatalban utána kérdez a dolgoknak, akkor tudná, hogy
a 121 millió forintos szociális pénzeszköz úgy lett tervezve, hogy megnézték a tavalyi teljesülést.
Az előző képviselő-testületi ülésen döntöttek a 4 az 1 -ben támogatási formáról, illetve
szeptemberben megkezdődik az iskolakezdési támogatás kiutalása. Az utolsó fillérig szeretnék
ezeket a támogatásokat felhasználni. Nem lesz olyan, hogy még novemberben azon vitatkoznak,
hogy mire költsenek 100 millió forintot. Aki ismeri a költségvetés dinamikáját, az tudja, hogy
időarányos teljesítések vannak. A szociális keretösszeg kifizetése szeptemberben megugrik az
iskolakezdési támogatás kifizetése miatt.
Földesi Mihály képviselő: Mucsi András képviselőnek megköszönte a felkészüléssel
kapcsolatos gondolatait. Szereti, hogy olyan sokat beszél, mégis keveset mond. Mucsi András
képviselő sem olvashatta el becsülettel az anyagot, mert éves bevételkiesésről beszélt. Az
időintervallummal csúsztak cl.

Csibor Géza képviselő bizottsági ülésen is többször elmondta, hogy jó lenne, ha haladnának.
Valahol csak meg kell beszélni a napirendi pontokat. Képviselő-testületi ülésen minden egyes
képviselő jelen van, de a bizottsági ülésen nincs. Nem biztos, hogy minden képviselő Ugyanazt
látja egy féléves beszámolóból, mint azok, akik bizottsági üléseken is jelen vannak. A bizottsági
ülésen akkor adjanak időt arra, hogy alaposan megtárgyalják az ügyeket.
A BKSZ Kft. anyagát megkapta, azonban, ha visszaemlékeznek az elmúlt képviselő-testületi
ülésre, akkor eszükbe kell jutnia annak is, hogy beszéltek arról is, hogy a befejezett pályázatokról
szóló beszámoló is kerüljön előterjesztésre a pénzügyi bizottság ülésére. Az elmúlt bizottsági
ülésen nem tárgyaltak ilyen napirendi pontot. Ott is lehetett elcsúszás, beszéltek is erről a
polgármesterrel, de nincs is gond ezzel, azonban szeretne tájékozódni a pályázatok ügyében.
Ha nem készült volna fel, akkor nem látta volna azokat a számokat, amelyeket említett a testület
előtt.
Rácz Attila képviselő: Megköszönte Mucsi András képviselőnek a „tanár uras”, minden
képviselőre vonatkozó beszámolóját.

Földesi Mihály képviselő említett két adatot a pályázatok kapcsán, amelyek tekintetében az
önkormányzatnak visszafzetési kötelezettsége keletkezett. Korábban, az egyik testületi ülésen
elfogadtak egy határozatot, amely szerint bármilyen, az önkormányzatot negatívan érintő
döntésről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. Kérte, hogy ennek tegyenek eleget és ne
utólagosan számoljanak be ilyen ügyekről.
Kérte, hogy figyeljenek oda arra, hogy ha bármilyen döntés, határozat, közbeszerzési tanácsi
döntés születik a pályázatok kapcsán, amely fizetési kötelezettséget ró az önkormányzatra, vagy
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hátrányosan érinti, vagy perbe szólítja az önkormányzatot, akkor arról tájékoztassák a képviselő
testületet.
Csibor Géza képviselő: Vannak fontos kérdések, amelyeket természetesen meg kell tárgyalni
testületi ülésen is. Továbbra is az a véleménye, hogy vannak kérdések, témák, amelyeket először
bizottsági ülésen kellene kifejteni. Ha bizottsági ülésen egészen más témákról beszélnek, mint
ami a napirendi pont, akkor természetesen leállítja a beszélgetést. Nem szeretné, ha olyan
témákról beszélnének a bizottsági ülésen, ami nem tartozik az adott napirendi ponthoz
Mucsi András képviselő: Az előterjesztés az első féléves teljesítést tartalmazza. Földesi Mihály
képviselő által felvetett témákra reagált, mint például arra, hogy mi lesz a 1 2 1 millió forintos
szociális kerettel? Erre mondta azt, hogy a testület korábban hozott két Olyan döntést, amely
alapj án a keretösszeg felhasználása megtörténik.

Kérte Földesi Mihály képviselőt, tegyen javaslatot arra, hogy mikor milyen témát tárgyaljanak
meg a pénzügyi bizottság ülésén. Kérte, hogy ajelzéseket, kéréseket megfelelő időben juttassa
el az érintettek részére.
Molnár Gábor képviselő: Tudomása szerint várhatóan szeptember-október körül megindul a
vírus második hulláma, és elképzelhető, hogy újra be kell zárni az uszodát, a kulturális központot,
a sportcsarnokot, stb. Kérdése: a vírushelyzetre tekintettel mennyi pénzt különített el az
önkormányzat a második félévre? Az előterjesztésből kiderül, hogy vannak területek, ahol 28-50
%-os teljesítés valósult meg az első félévben. A költségvetést mennyiben érinti a járvány
második hulláma a második félévben?
Földesi MiháLy képviselő: A pénzügyi bizottság ülésén és a testületi ülésen is a likviditás
igénybe vételének összegéről kért tájékoztatást. Emlékezete szerint a likviditási keret 200 millió
forint körül van, amiből már az első félévben használtak fel 1 87 millió forintot. Megérti, hogy
nem érkezett be minden bevétel időben, de nagyon sok összegről van szó. Ha összehasonlítják a
kimaradt bevételekkel, akkor láthatják, hogy a bevételkiesés ennek a töredéke.

Nem kapott választ arra, hogy a BKSZ Kft. tekintetében mit foglal magában a 33,5 millió forintos
kötelezettség, valamint miért keletkezett az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége két
pályázat tekintetében?
Kovács Szilvia osztályvezető: Az önkormányzatnak 100 millió forintos hitelkerete van. Egy
folyószámla hitelkeretet nem lehet kimeríteni, csak egy adott napon, mert a bevételek
folyamatosan érkeznek, így a folyószámlahitel visszatöltődik. A 187 millió forint azt jelenti,
hogy január 1-jétől június 30-áig összesen ennyi forint összegben történt lehívás. Ez azonban
nem azt jelenti, hogy ekkora összeggel kimerítették a folyószámlahitelt.
Allami támogatásokra, adóbevételekre számítanak még szeptemberben, így a költségvetés
egyensúlyban lesz.

A BKSZ Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy a 33,5 millió forint abból származik, hogy még
2012-ben vagy 2013-ban tőkeleszállítás volt, és ezt az összeget azóta vezeti a kft.
Földesi Mihály képviselő: Kérdése: ezt az összeget meddig görgetik maguk előtt? A 33,5 millió
forintot nagy valószínűséggel a kft. alapításánál kaphatta meg a cég, majd tőkeleszállítás történt,
és a 33,5 millió forintot görgetik évek óta maguk előtt. Visszanézte 2015-ig a beszámolót, és azt
látta, hogy azóta görgetik maguk előtt a fenti összeget. Javasolta, hogy írják le ezt az összeget,
mert nem érti, mire jó évente görgetni maguk előtt.
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Kovács Szilvia osztályvezető: A 33,5 millió forintot 1 éve görgeti az önkormányzat rriaga előtt,
de ígéretet tett arra, hogy szakmailag átnézik, mit tudnak tenni ebben az ügyben. Ez az összeg
gyakorlatilag a kft. vagyonában található.
Mucsi András képviselő: Az interpellációkban a képviselők nagyon sok kérést, munkát
fogalmaznak meg, amit az önkormányzat a BKSZ Kft-vel végeztet el. A költségvetésben szerepel
a városüzemeltetésre elkülönített keret egy bizonyos összeggel, ami nem fedezi azt a sok
képviselői kérést, ami megfogalmazódik. Kérdése a képviselőkhöz: szerintük a általuk
megfogalmazott kéréseket, munkálatokat miből fedezi az önkormányzat?

Amikor a BKSZ Kft-t kritizálják, akkor gondoljanak arra is, amit az előbb elmondott. A cég
finanszírozásával kapcsolatban cl kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudnak több pénzt adni a
kft-nek. Vissza lehet kérni a BKSZ Kft-től a 33,5 millió forintot, de akkor az interpellációk arról
szóljanak, hogy mikor milyen pályázati dokumentációt kérnek ki a hivataltól, mert nem lesz
pénze a kft-nek a képviselők által kért fejlesztéseket, javításokat, stb. elvégezni.
Kálmán Tibor polgármester: Molnár Gábor képviselő által, a vírushelyzettel kapcsolatosan
elmondottakhoz annyit tett hozzá, bízik abban, hogy nem kell ismét bezárni az intézményeket.
Nem tudja, mi történik az ősszel, lehet, hogy lokális kezelése lesz egy-egy kialakult
vírusgócpontnak vagy egész városra, országra kiterjedő intézkedések lesznek. Jelenleg az
önkormányzat költségvetése egyensúlyban van, hiszen nem töltöttek fel bizonyos álláshelyeket,
hanem szétosztották a feladatot, megállítottak betervezett fejlesztéseket, stb.

Az első félévben is az volt az alapvető cél amihez a jövőben is tartani szeretné magát hogy
például járdát jövőre is tudnak építeni, viszont az állásokat meg kell őrizni. Jelenleg több mint
100 álláshelyet őriztek meg az első félévben. Bízik abban, hogy ez az év végéig így lesz, és nem
kell elbocsátani senkit. A döntéseknél az álláshelyeket, a családokat helyezték előtérbe.
-

-‚

A közhatalmi bevételekkel kapcsolatban elmondta, hogy ha minden befolyt összeget, amit a
lakosság fizet be, fejlesztésre fordítanak, akkor bezárhatják a várost. Nem szabad elfelejteni,
hogy a működéshez is szükség van forrásokra, hiszen rezsit kell fizetni és a fizetéseket is
biztosítani kell.
A szociális pénzeszközzel kapcsolatban elmondta, hogy van 4 az 1 -ben támogatás, rekreációs
támogatás és iskolakezdési támogatás is. Nem kell visszafizetni semmit az állam felé, hiszen az
ezen a kereten lévő pénzeszköz év végéig felhasználásra kerül.
Az adóval és a folyószámlahitellel kapcsolatban a jegyző asszony is elmondta, hogy az idén a
koronavírus helyzet miatt változtak a törvények, így a befizetési határidő is módosult, vagyis
nincs kötelező feltöltési ideje a folyószámla hitelkeretnek.
Gál András osztályvezető: A beruházásokkal kapcsolatban elmondta, hogy ha beadnak egy
pályázatot, akkor nagyon sokfelől kapnak ellenőrzést: nemcsak a város lakosai, a facebook, a
képviselő-testület, hanem a pályázatot kiíró minisztérium, a közreműködő szervezet, a Magyar
Allamkincstár, a pályázatban részt vevő minisztériumi szerv is ellenőrzi őket. A
közbeszerzéseket külső ügyvédi irodák, illetve közbeszerzési felügyeleti főigazgatóság ellenőrzi,
de menetközben belép a folyamatba a NAV, az EUTAF, stb. Az elmúlt több mint egy hónapban
hét helyszíni ellenőrzésük volt, ahol ellenőrizték az összes eredeti dokumentumot, de megnézték
a versenyeztetést, az átutalásokat, az aktiválásokat, stb. Kimentek a helyszínre is, ahol mindent
lemértek, megszámoltak.
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A ROHU pályázatok kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettséggel kapcsoktban az
alábbiakat mondta cl: az európai uniós támogatásokat az Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság ellenőrzi. Ez a szervezet a legerősebb az országban. Az EUTAF azért tett
elmarasztalást az önkormányzat ellen, mert bérj ellegű kifizetésnél valamilyen s zázalékos
korláttal kapcsolatban volt egy álláspontja, ami visszafizetést keletkeztetett. Az
önkormányzatnak és a közreműködő szervezetnek is más volt az álláspontja, de az EUTAF az
erősebb, így vissza kell fizetni az előírt összeget.
Versenyeztetési eljárás során beszereztek egy laptopot garanciavállalással, szoftver telepítéssel
együtt, és az EUTAF az árgépet megnézte az interneten és talált annál olcsóbb laptopot is, mint
amennyiért az önkormányzat vett, ezért a különbözetet vissza kell fizetni. Ebből a két tételből
adódott a visszafizetési kötelezettség.
AZ EUTAF sok más dolgot is kifogásolt, de azokat sikerült megvédeniük. A fenti két esetben is
elmentek a végsőkig, de sajnos ott nem sikerült érvényesíteni az álláspontjukat.
A leromlott városrészt érintő pályázatnál 3 millió 8 1 O ezer forint visszafizetési kötelezettség
keletkezett. Minden közbeszerzési elj árást független akkreditált közbeszerzési szakértővel
végeztetnek. A szakértők vétettek egy nagyon apró technikai hibát, ami miatt elmarasztalták az
önkormányzatot. A szerződéseikben a közbeszerzési szakértő is felelősséget vállal, illetve
kötelező a felelősségbiztosítást vállalniuk, így az ő biztosításuk megtériti a fenti összeget az
önkormányzat számára.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 1 1 fó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. I. félévi
költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásná/jelenlévó’ képviseló’k száma: 1 1 fó’.
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2020(IX.04.)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
1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:
13
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c) dologi kiadások
d) engedélyezett létszámkerete
4.

6.707.000 Ft
S fő’

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

„4. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek
1 585 OOC Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás
34.986.675 Ft
c) maradvány igénybevétele
10.700.41 5 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz
73 1 .269 Ft”
(2) A Rendelet 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
32.783.249 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
5.208.249 Ft
hozzájárulási adó
c) dologi kiadások
7.528.594 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete
8 fő”
5.

( 1 ) A Rendelet 5

.

( 1 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési
bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek
1 3 1 .982.000 Ft
b) Irányító szervtől kapott támogatás
389.636.40S Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele
6.3 63 .023 Ft”
(2) A Rendelet 5. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. (2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési
kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
274.014.600 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
53.338.828 Ft
hozzájárulási adó
c) dologi kiadások
195.783.178 Ft
d) pénzeszköz átadások és egyéb támogatások
556.517 Ft
e) engedélyezett létszámkerete
69 fő”
6.

(1) A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvijogi személy működési
bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek
193.341.522 Ft
b) közhatalmi bevételek
580.041 .000 Ft
c) államtól kapott támogatás
1 .383.747.2 1 3 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök
246.585.012 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra
736.659.554Ft”
(2) A Rendelet 6. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.
(2) A Képviselő-testület az Onkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy
felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
1 59.027.39 1 Ft
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek
40.500.000 Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra
1 .53 1 .558.62OFt”
(3) A Rendelet 6. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. (3) A Képviselő-testület az Onkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy
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működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
274.878.081 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
34.67 1 .938 Ft
adó
c) dologi kiadások
490.947.920 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása
16.380..000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
1.018.796.789 Ft
f) működési célú tartalékok
402.400.729 Ft
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli
241.122.136 Ft”
megelőlegezés)
(4) A Rendelet 6. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.
(4) A Képviselő-testület az Onkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy
felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások
1 .470.773.676 Ft
b) egyéb felhalmozási célú kiadások
21 .097.723 Ft
c) fejlesztési célú tartalékok
20 1 .34 1 I 9 1 Ft
d) finanszírozási kiadások
27.778.000 Ft”
.

7.

A Rendelet 7. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. A Képviselő-testület Békés város 2020. évi működési költségvetését a következők
szerint hagyja jóvá:
a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek
466.364.522 Ft
ab) közhatalmi bevételek
580.041.000 Ft
ac) kapott támogatás
1.383.747.213 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök
840.227.857 Ft
b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások
1.214.627.037 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és
190.243.342 Ft
szociális hozzájárulási adó
bc) dologi kiadások
948.436.769 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása
1 16.380.000 Ft
be) egyéb működési célú kiadások
1.029.353.306 Ft
bf) működési célú tartalékok
402.400.729 Ft
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson
241.122.136 Ft
belüli megelőlegezés, likvid hitel)
c) a működési költségvetés hiánya 872.182.727 Ft
d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
872.182.727 Ft”

8.

A Rendelet 8. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.
A Képviselő-testület Békés város 2020. évi felhalmozási költségvetését a
következők szerint hagyja jóvá:
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
159.027.391 Ft
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
40.500.000 Ft
b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások
1.479.869.097 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások
22.097.723 Ft
bc) felhalmozási célú tartalékok
201.341.l9lFt
c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.531.558.620 Ft
16

_

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási k1tségvetés
hiányának belső finanszírozására 1 .53 1 .558.620 Ft
e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási kMtségvetés
hiányának belső finanszírozására O Ft”

9.

A Rendelet 79 bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.
A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási
előirányzatainak főösszegét 5 873 .649. 3 3 O Ft-ban állapítja meg.”
.

10.

A Rendelet 1 melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.

11.

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

12.

A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép

13.

A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

14.

A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

15.

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

16.

A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

17.

A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

18.

A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

19.

A Rendelet 1 1 melléklete helyébe e rendelet 1 O. melléklete lép.

.

.

.

.

.

20. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi I. féléves előirányzatok módosításának
indoklását feladatonként bontásban e rendelet 1 1 mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
.

21. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Békés, 2020.
Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. szeptember hó 4. napján.
Tárnok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és a rendelet
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tervezet elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Technikai módosításról van szó, mert a
megszűnő adónem reklámhordozók adóztatása eddig sem volt adóztatva Békés városban.
—

—

Rácz Attila képviselő: A képviselő-testület ez év novemberében dönt majd a következő évi
adónemekről. A FIDESZ-KDNP választási programjában is szerepelt a helyi adók csö kkentése.
A vállalkozókat terhelő iparűzési adó csökkentéséről, illetve az ingatlanadó vállalkozókat terhelő
részének a kivezetéséről is beszéltek már korábban.

Kérte, hogy amikor az előterjesztés készül, az általa elmondottakat vegyék figyelembe.
Kálmán Tibor polgármester: Szó volt arról, hogy megnézik. mikor tudják a Rácz Attila
képviselő által elmondottakat bevezetni, mert mindenképp céljuk az, hogy könnyitsenek a
vállalkozókon. Az idei év jó tanulság arra, hogy nem kell ígérni, csak amikor telj esítette a
dolgokat, mert a pandémia nagyon nehéz helyzetet teremtett. Az önkormányzat új adónem
bevezetését nem tervezi.
Csibor Géza képviselő: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
is, és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. A pandémia miatt sok bevételkiesés van,
azonban ennek ellenére az önkormányzat nem tervezi új adónemek bevezetését, mert segíteni
kell a vállalkozókat. a gazdaságot, hogy túléljék ezt a helyzetet.
Mucsi András képviselő: Az önkormányzattól elvonta az állam az 50 millió forintos

gépjárműadó bevételt. Eztjövőre sem kapja meg az önkormányzat. Ha 2022-ben visszakapják a
gépjárműadóból befolyt összeget, akkor gondolkodhatnak majd azon, hogy azt mire fordítsák.
Amikor adócsökkentést terveznek, akkor jusson eszükbe a gépjárműadó elvonása. A lakosság
ugyan befizeti a gépjármű adót, de azt az állam kapja meg. Amikor az idei évi költségvetést
tervezték, akkor számoltak az 50 millió forintos gépjármű adó bevétellel, amit a pandérnia miatt
elvont az állam.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a rendelet-tervezet elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19/2020. (IX. 04.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1 990. évi C. törvény
1. (1) bekezdésében, 43. (3) bekezdésében és a 45. -ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 37.
(4) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara és a Békési Ipartestület véleményének kikérésével a helyi adókról
illetékességi területén a következőket rendeli el:
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1. Hatályát veszti a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
45/201 5. (XI. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3 (2) bekezdése.
.

2.

Hatályát veszti a Rendelet 4.

f) pontja.

3. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Békés, 2020. szeptember

.

...

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. szeptember hó 4. napján
Tárnok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról
szóló 6/201 5. (II. 26.) rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság, és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. A módosítások egyik része a szöveg pontosítása,
illetve technikai jellegű módosítás, megfelelve a magasabb szintű jogszabályoknak. A
módosítások másik részét a rendelet napi szintű alkalmazása során szerzett tapasztalatok, és a
kialakult jó gyakorlatok elismerése és rendeleti szintű szabályozása indokolja. Igy többek között
ez érinti a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély megszüntetését, és a
temetési segély önálló jogcímként történő bevezetését is.
Földesi Mihály képviselő: Ha az önkormányzat temeti el az elhunytat, akkor annak költsége
több mint 80 ezer forint, ezzel szemben az önkormányzat még 30 ezer forint támogatást biztosít
az elhunyt családjának. Ezzel beterelik az önkormányzathoz a nehéz anyagi helyzetben lévő
családokat, és arra késztetik őket, hogy inkább az önkormányzati temetést helyezzék előtérbe. A
30 ezer forint összegű temetési segélyen el kellene gondolkodni, hogy összhangban van-e a
másikkal? Ezzel nem segítik a családokat, és még nem is beszéltek arról, hogy egy normál
temetés mennyibe kerül. Véleménye szerint a kettő nincs összhangban. El kellene gondolkodni,
mi lerme a megfelelő. A jövedelmi viszonyokat kellene figyelembe venni és a temetési segélyt
annak megfelelően kellene megállapítani. A két temetkezési vállalkozó szinte filléreket engedett
a másikkal szemben, ezzel szemben a temetési segély ennek egy töredéket jelenti.
Tárnok Lászlóné jegyző: Nem ugyanarról a dologról beszélnek. Van a köztemetés és van az
önkormányzati temetési segély, ami két különböző dolog. Köztemetésre akkor kerül sor, amikor
az elhunytnak nincs hozzátartozója, aki eltemetné. Az önkormányzat a temetési segélyt pedig a
rendeletben meghatározott feltételek mellett biztosítja a kérelmező részére.

A köztemetés összege az előző évekhez képest lecsökkent. Egy korábbi rendeletben úgy volt
meghatározva, hogy a köztemetéslO %-a állapítható meg temetési segélyként. Ezért került
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testület elé ez a téma, mert a rendeletben az szerepel, hogy a helyben szokásos legolcsóbb
temetési költség 10 %-a, de minimum 30 ezer forint állapítható meg temetési segélyként, ami azt
jelenti, hogy ennél magasabb összegű temetési segélyt is adhat a polgármester a2oknak a
családoknak, akik egyébként jövedelmi viszonyok tekintetében megfelelnek a rei-ideletben
előírtaknak. A temetési segély megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.
Mucsi András képviselő: Korábban kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segélyt
biztosított az önkormányzat. A probléma ott kezdődött, hogy a kamatmentes kölcsönöket
alacsony százalékban fizették vissza, közben pedig folyamatos adminisztrációs terhet jelentett a
polgármesteri hivatal számára. A kérelmezők általában temetésre kérték ezt a segélyt, de nem
fizették vissza. A kérelmezők nevén általában nem volt ingatlan, ezért behajthatatlan
kintlévőségkéntjelentkezett az önkormányzatnál a be nem fizetett összeg. Ajogalkotó szándéka,
hogy ugyanúgy segítsék a rászorultakat, de temetési segély jogcímén. Ezzel az adminisztrációs
teher is csökken a polgármesteri hivatalban. Továbbra is az a céljuk, hogy támogassák azokat a
családokat, akiknek gondot jelent a szeretteik eltemetése. Ezek az előterjesztésben is benne
vannak.
Kálmán Tibor polgármester: Nyitottak arra, hogy ebben a témában is tartsanak egy szakmai
fórumot, ahogyan a lakásrendelet elkészítése előtt is tették. Felkéri majd Mucsi András
képviselőt ennek
Javasolta, hogy szakmai fórum keretében nézzék végig a
szociális rendeletet.
megszervezésére.

Földesi Mihály képviselő: A jegyző által elmondottakkal együtt elfogadja a rendelet-tervezetet.
Az előterjesztés nem azt tartalmazza, hogy az újonnan bevezetendő temetési segély összege
30 ezer forint. Az anyagban az szerepel, hogy „Javasoljuk, hogy a kialakult
gyakorlatnak megfelelően az újonnan bevezetendő önkormányzati temetési segély 30.000,- Ftban legyen megállapítva”. Neki ez azt jelenti, hogy temetési segély jogcímen 30 ezer forint
adható, ez a minimum és a maximum összeg is. Kérte, ezt a mondatot módosítsák úgy, hogy
érthető legyen, hogy a polgármester akár a 30 ezer forintnál magasabb összegű temetési segélyt
megállapíthat.
minimum

is

Tárnok Lászlóné
Megköszönte a helyreigazítást. Az előterjesztésben nincs pontosan
megfogalmazva ajavaslat, de a rendelet-tervezet 5 1/A. (2) bekezdésében már helyesen szerepel
a szöveg, mert ott az van leírva, hogy „minimum 30 ezer forint”.
jegyző:

Mucsi András képviselő: A járványhelyzettől függően tervezte már, hogy különböző
témakörökben szakmai konferenciákat szervezne, amire meghívná a békés megyei városok
érintett szakembereit is.

Földesi Mihály képviselőnek abban igaza van, hogy az indokolásban szereplő szövegből
hiányzik a „legalább” szó, de a szavazáskor nem az indokolásról szavaznak, hanem a rendelettervezetről, amiben már úgy szerepel, ahogyan Tárnok Lászlóné jegyző asszony elmondta,
illetve, ahogyan Földesi Mihály képviselő is javasolta.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a rendelet-tervezetről.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
20/2020. (IX. 04.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201 1 évi CLXXXIX. törvény 42.
1 pontjában, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.
(1) bekezdésében, a 25.
(3)
bekezdésének b) pontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 45. (1) bekezctésében, a
92. (1) bekezdésénekb) pontjában és (2) bekezdésében és a 1 32. (4) bekezdés d) pontjában,
valamint Békés Város Onkormányzata és Tarhos Község Onkormányzata között 2013. május hó
3 1 napján létrejött Társulási Megállapodás 8. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontj ában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos
Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el.
.

.

.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Az egyéb illetékességi okokra ci közigazgatási hatósági eUárás és szolgáltatás
általános szabályairólszóló 2016. évi CLX törvény (ci továbbiakban. Akr.) rendelkezései
az irányadók.”
„

2.

A Rendelet 3. 1) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
1) rendkívüli élethelyzet: a kérelniezőnél, illetve családjában betegség, baleset, közeli
hozzátartozó halála, elemi kár, munkahely elvesztésefolytán kialakult élethelyzet,”

3.

A Rendelet 4. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az Szt. 45. -a szerinti települési támogatásnak rninóül az önkormányzati ápolási dij,
az önkormányzati lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati gyógyszerköltség
támogatás és az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás, rendkívüli települési
támogatásnak minősül az önkormányzati segély és az önkormányzati temetési segély.”
„

4.

A Rendelet 4.
„

5.

(3) bekezdés a) pontja kiegészül az alábbi d. alponttal:
cl. önkormányzati temetési segély”

A Rendelet 5.

(1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5.
(1) Az e rendeletben meghatározott, alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatosfeladat- és
hatáskört a polgármester gyakoroa:
ci) önkormányzati segély,
b)
c) köztemetés,
d) közművesítési támogatás,
e) az Szt. 7. (1) és (2) bekezdései alapján az arra rászorulónak tekintet nélkül
hatáskörére és illetékességére önkormányzati segélyt, étkeztetést, illetve szállást
biztosít, amely megtérítését követelheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
szervtől.
—

-
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(2) Az otthoni szakápolás vonatkozásában afeladat- és hatáskört Békés Város Képviselőtestületének Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédeimi Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) gyakoroa.”
6.

A Rendelet 1 1 . -ának c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. ;
Az e rendeletben szabályozott ellátások kijizetése (...)
c) a pénzbeli ellátásként megállapított önkormányzati segél,v vonatkzásában
haladéktalanul, de legkésőbb a támogatás megállapítását követő 8 napoti belül a
jogosultfolyószámlájára vagy a közüzemi szolgáltató számlájára utalással, vagy a
jogosult részére a Hivatal házipénztárából való kijketéssel,
cl) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
haladéktalanul, de legkésőbb a támogatás megállapítástól számított 8 napon belül a
Hivatal háziénztárából való kijizetéssel, vagy a támogatottfolyószámlájára történő
utalással (...)
történik.”

A Rendelet 12.
7.
(1) bekezdése a) pontjának helyébe, illetve (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„12.

(1) A Békés Város Önkormányzata által biztosított rendszeres ellátásokat
a) meg kell szüntetni az adatközlésre nyitva álló határidő utolsó napján, ha a
jogosultsági feltételek felülvizsgálatakor a támogatott a szükséges adatokat nem
szolgáltatta, az igazolásokat nem csatolta, vagy nem működött együtt a Hivatallal a
környezettanulmány készítésekor, (...)
(3) A 9. (3) bekezdés miatti megtérítés elrendelése esetén a megtérítés összege, illetve
pénzegyenértéke és a kamat összege a megtérítésre kötelezett személy kérelme alapján
elengedhető, illetve csökkenthető, valamint részletekben Jizettethető meg, ha hitelt
érdemlően igazoa, hogy
a) három vagy több kiskorút nevel, vagy
b) a családban a kérelem benyjtását megelőző 3 hónapban haláleset következett be,
vagy

c) a családban rendkívüli élethelyzet vagy krízishelyzet következett be, vagy
d) az ellátás tiusátólJíiggően a családban vagy háztartásban az egyfőrejutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének két ésfélszeresét.”
8.

A Rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.

Békés Város Önkormányzata az arra rászorulóknak
a) rendszeres települési támogatás keretein belül
aa) önkormányzati lakásfenntartási támogatást,
ab)önkormányzati ápolási dijat,
ac) önkormányzati gyógyszerköltség támogatást,
ad) önkormányzati adósságkezelési szolgáltatást,
b) rendkívüli települési támogatás keretein belül
ba) önkormányzati segélyt,
bb)
bc) önkormányzati temetési segélyt
nyújt.”
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9.

A Rendelet 15.

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. ;

(1) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló hcztartások
részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy a nem lakóépületként nyilvántartott, de
igazoltan lakhatási célt szolgáló épiiletfenntartásával kapcsolatos rendszeres Idadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Rendszeres kiadás a villanyáram-, a víz- és a
gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szociális jellegű önkormányzati bérlakás
lakbére, valamint a közös költsége.”
10.

A Rendelet 24.

(1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.

(1) Az önkormányzati ápolási dijat meg kell szüntetni, ha (...)
c) az ápolást végzó’ személy részére a járási hivatal az Szt. szerint áplási dijat
állapít meg,”
11. A Rendelet 34. -ának (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, illetve
a (2) bekezdés az alábbi g) és h) pontokkal egészül ki:

„34.
(1) Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az adóssággal érintett
ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a közüzemi
szolgáltatónál fogyasztóként, a Békési rosgondnokságnál bérlőként megnevezett
személy, illetve több szerződó’ fél esetén a kérelem nyomtat’ányon az adósok által
felhatalmazott személy (...)
c) aki komforifokozattól Jiggetlenüi az e rendelet 1 6.
(2) bekezdésében
meghatározott minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, feltéve,
hogy vállaUa az adósság és a települési önkormányzat által megállapított
adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, Illetve a családsegító’vel történő
feltétel nélküli együttműködést.
(2) Nem állapítható meg önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás, ha a kérelmező
vagy az ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy
-

-

(...)
g) szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatásával
tévesztette meg az önkormányzatot, amelynekJigyelembevételével nem lett volna
jogosult a támogatásra,
h) elutasíija, illetve nem működik együtt a családsegítővel.”
12.

A Rendelet 36.

c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.

Az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás iránt előterjesztett kérelemhez csatolni
kell (...)
c) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságkezelési
szolgáltatásba történő bevonására, amely tartalmazza a családsegítő javaslatát
is.
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13.

A Rendelet 45.

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

45.
(1) Békés Város Önkormányzata a léifenntartást veszéLveztetó’ rendkívüli
élethelyzetbe kerük valamint az idózakosan vagy tartósan léniitatási gonddal küzdő
személyek részére ellenőrizhető indoklással ellátott kérelem alapján önkormányzati
segélyt nyújt.
(2) Onkormányzati segélyt az önkormányzat esetijelleggel az alábbiformákbai’z nyújt:
a) készpénzben,
b) természetben
ba) közműtartozás esetén a közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással
bb) tartós élelmiszer formájában, a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ közreműködésével.
—

14.

—

A Rendelet az alábbi 12/A. alcímmel egészül ki:
„

12/A. Önkormányzati temetési segély

51/A. ; (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásrci igényelt
önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi
kivonatot és a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő
hozzátartozója nevére kiállított számla eredetipéldányát. A kérelmet a haláleset napjától
számított 60 napon belül kell benytjtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokcsos
legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál de minimum 30.000,- Ft.”
15.

A Rendelet 56/A. g-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(5) A bérlet a jogosultságot megállapító végleges határozat bemutatásával a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyjűrdőnél vagy a Békési Uszodában vehető át. A rekreáció
céUának megvalósulása érdekében a bérlet a kiállításától számított 6 hónapon belül
használható fel.
(6) A támogatás nem átruházható, azt ajogosult csak személyesen érvényesítheti.”
„

16. Hatályát veszti a Rendelet 1 2. (3) bekezdése, 1 4. b) pontjának bb) alpontja, 45. -ának
(2) bekezdés bc) pontja 48. -a,49. -a, 50/A. -a és 5 1 -a, és az 56. -ának (4) bekezdése.
.

Vegyes és záró rendelkezések
17. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Békés, 2020. szeptember

...

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. szeptember hó 4. napján
Tárnok Lászlóné
jegyző
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Napirend tár2ya:

Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi
költségvetésének I. félévi teij esítéséről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja a[apján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a tegnapi nap tárgyalta az előterjesztést, amelyet
egyhangúan elfogadott.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott intézményeket (a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde, valamint a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ) jól ismeri, többször tett látogatást mind a két helyen.

A kistérségi társulásnak nincs önálló munkaszervezése, így a testület munkáját és a
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal munkatársai látják cl.
Megköszönte a beszámolót, ami részletesen tartalmazza az első félévi teljesítést. A beszámolóból
kiderül, hogy a két intézmény gazdálkodása a veszélyhelyzet ellenére is kiegyensúlyozott,
aminek nagyon örül. További eredményes munkát és jó egészséget kívánt az intézmények
dolgozóinak.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslatról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 1 1 fó’.
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás és intézményei 2020. évi I. féléves költségvetésének
teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés és a határozat részét képező
mellékletekkel együtt tudomásul veszi.
Határidő :
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság,
valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és elfogadásra javasolják a határozati
javaslatot. Az önkormányzat minden évben csatlakozott a pályázathoz, amióta az elindult. Ezzel
a pályázattal a felnőtt korúvá vált fiatalok továbbtanulását támogatják évente mintegy 6 millió
forint összegben.
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Tárnok Lászlóné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy ma reggelre megjelent
a pályázati kiírás, amiben a korábbi évekhez képest nincs változás, ugyanazok a Feltételek
kerültek meghatározásra, mint az előző években.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: A pandémiáról többször esett már szó. Ez a tanév
különleges módon az egyes nevelési, oktatási intézmények nemzeti egészségügyi központ
ajánlása mentén készült egyéni protokoll alapján indult.

Molnár Gábor képviselő is említette már, hogy a fertőzés veszélye jelenleg is fennáll. A realitás
talaján állnak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy megelőzzék a veszélyt.
Magyarország Kormánya és az intézmények fenntartói mindenben segítséget nyújtanak a
zökkenőmentes induláshoz. A tanévkezdést segítő állami intézkedések között errilítheti az
ingyenes tankönyveket, az étkezési támogatást, az iskolatej és iskola gyümölcs programot.
A tanév kezdetén a fenntartók jóvoltából a rászoruló családok tanszer segélyben is részesültek.
Segítségképpen még a Kormány a családi pótlék kifizetésének időpontját is előre hozta egy
héttel.
Békés város önkormányzata is igyekszik csökkenteni a terheket, segíti a családokat. Említette a
polgármester is a 4 az 1 -ben támogatást, a Bursa Hungaricát is, amire 6 millió forintot különített
el az önkormányzat a költségvetésben. Tanévkezdési támogatásként az óvodába járó gyerekek 5
ezer forintot, az általános iskolások 1 O ezer forintot, a középiskolások pedig 1 2 ezer forintot
kapnak majd szeptemberben.
A szülők és gyerekek nevében is megköszönte Kálmán Tibor polgármesternek a támogatásokat,
és azt a levelet, amellyel üdvözölte őket a tanévkezdés alkalmával.
Kálmán Tibor polgármester: Kérte a képviselőket, hogy a különböző támogatási formákat (4 az
1 -ben, a Bursa Hungarica, a rekreációs támogatás) a saját ismeretségi körükben népszerűsítsék,
hogy minél többen igénybe vegyék.
Mucsi András képviselő: A szomorú az, hogy 1 5 éve ugyanakkora összeg van a Bursa
Hungarica kereten. Ennek a támogatási formának az a lényege, hogy amekkora támogatási
összeget meghatároz az önkormányzat, ugyanannyit tesz hozzá az állam is. A Békés Megyei
Onkormányzat az egyetlen a megyei önkormányzatok között, amelyik pluszban még egy jelképes
összeget a támogatás mellé hozzátesz.

Már 1 S éve sem jelentett valami nagy összeget ez a támogatás, de most valóban csak jelképes,
mert semmit sem változott a mértéke. El kell gondolkodni, hogy a költségvetésben emelhetnék
e ezt a keretet, vagy utána kellene járni annak, hogy egyáltalán az önkormányzatnak van-e
jogosultsága megemelni a támogatás összegét?
A diákok pályázhatnak még középiskolai ösztöndíjra, aminek összege 1 00 ezer forint, és 12
gyerek részesülhet benne.
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kapcsán el kell gondolkodni azon, hogy azokat a kiváló
tanulókat, akik felsőoktatásban tanulnak, hogyan tudják magasabb összeggel támogatni? A Roma
Nemzetiségi Onkormányzat a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy alapít egy felsőoktatási
ösztöndíjat, hogy 3-4 ember tanulását támogatni tudja.
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Javasolta, hogy ha a járványhelyzet lecseng, és az önkormányzat költségvetése lehetc5vé teszi,
akkor tárgyalják újra a fenti kérdéseket.
Kálmán Tibor polgármester: Az önkormányzat áttekinti majd a lehetőségeket. A Bursa
Hungarica támogatás összességében 10-1 1 ezer forint segítséget jelent egy felsőoktatásban
tanuló diák számára.

További kérdés, észrevétel, módosítójavaslat nem volt, így szavazást rendelt a határozati javaslat
elfogadásáról.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 1 1 fó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghirdetése esetén, a korábbi
évek feltételeinek megfelelően
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormányzati Osztöndíjpályázat 2021 évi fordulójához.
-

-

.

A támogatás forrását, legfeljebb 6 millió forint összegben Békés Város Képviselőtestülete az Onkormányzat 202 1 évi költségvetésében a szociális támogatások keretén
belül biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Kálmán Tibor polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
.

Határidő:
Felelős :
Napirend tárgya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Tájékoztató a BÉTAZEN előkészületeiről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) ponija alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Túri Andrea igazgatót. Az
előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Mucsi András képviselő: Megköszönte Túri Andrea igazgató munkáját, illetve külön
megköszönte Vámos Zoltán alpolgármesternek a lobbit, amivel forrást is tudott szerezni a
programhoz. Színvonalas, bár rendhagyó zenei napok elé néznek. Gratulált a szervezéshez az
előkészítőknek.
Vámos Zoltán alpolgármester: A kultúra nem egy bevételt hozó esemény, hiszen mindig pénzbe
kerül, és önmagában sosem lehet nyereséges. A kultúrára mindig költeni kell, hiszen ettől lesznek
emberek, ettől teszik emberivé a környezetüket. A Békés-Tarhosi Zenei Napok olyan hagyomány
a városban, amely kulturális értékeket visz tovább. Ezt a kultúrát kötelességük továbbvinni, de
nemcsak Békés vonatkozásában, hanem az egész ország, az egész magyarság szempontjából. A
Békés-Tarhosi Enekiskola emlékére épült fel a zenei nap. Ez a mai napig hatással van a magyar
kultúrára, hiszen példaértékű és egyedi. Ahogy egyre jobban telik az idő, ez egyre homályosabbá
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válik. A zenei napokat azért hozták létre, hogy egy olyan fajta ünneplést tartsanak, amely a
megemlékezés mellett értékek továbbvitelét is jelenti.
A világ folyamatosan változik, és amikor a gyerekek egymástól 2 méterre is telefonon
kommunikálnak egymással, nehéz ezt a fajta kultúrát úgy képviselni, hogy mindenhova eljusson.
A kulturális kormányzattal többször tárgyalt, és olyan javaslatot dolgoztak ki, hogy a jövőben ne
csak a zenei napokat rendezzék meg, hanem kössék össze azt egy konferenciával is. A
konferencián igyekeznek a csodálatos értéket megfogalmazni, a múltat lezárni, hogy a jövőben
gondolkodva meghatározzák, merre menjenek tovább. Az a kötelességük, hogy a jövőt építsék,
és a jövő generációjának továbbörökítsék az értékeket. A konferencia, a zenei napok mellett,
szervezés alatt áll. A kulturális központ munkatársai mindenben partnerek, és szeret veLük együtt
dolgozni.
A szervezésbe bevonták a régi, még életben lévő Kodály növendékeket, akiket személyesen
kerestek meg. Ugy gondolja, hogy ezektől az emberektől sokat tanulhatnak és táp1álkohatnak a
szellemi nagyságukból. Azért vonták be őket intenzívebben a szervezésbe, hogy a konferencia
keretében a város számára hosszabb távon olyan értéket hozzanak létre, amit az utódok értékelni
fognak. Ez Békés városnak is fontos jelképe lehet.
A szakmai rész összeállítása Bagoly László művészeti vezetőnek köszönhető. Nagyon jó az
együttműködés közöttük.
Bízik abban, hogy a pandémia nem szól közbe és meg tudják tartani a rendezvényt, amit
eredetileg júniusra terveztek, azonban a minisztériumtól kértek halasztást arra, hogy ősszel
megtarthassák a rendezvényt. Kérte a lakosokat, hogy minél többen vegyenek részt az idei
programon. A jövő évben már másfajta programban gondolkodnak.
Kálmán Tibor polgármester: Különleges év különleges BÉTAZEN, hisz egy egész hónapig
élvezhetik majd az előadásokat.

Az előterj esztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 1 1 fó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11 7/2020. (IX. 03.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a XLIV. BÉTAZEN előkészületeiről
szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya:

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület emléktábla elhelyezési kérelme

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Az Egyesület a Pozsonyi csata emlékére szeretne

emléktáblát elhelyezni a Honfoglalás téren.
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(Rácz Attila képviselő kiment az ülésterembó’l. A képviseló’-testület létszáma. lOfó).
Mucsi András képviselő: Megjelent egy nagyon értékes kiadvány Békésen „Enilékhelyek
Békésen” címmel. A kiadvány szerzője dr. Fábián Judit. Szép, színes, képekkel illusztrált
kiadványról van szó. Sajnos ebben már nem szerepel a Pozsonyi csata, de
későbbi
utánnyomásokba bele lehet tenni. Magyarországon a történelemoktatás elég érdekesen zajlik,
hiszen elsősorban a vesztes csatákat, a vesztes háborúkat hangsúlyozzák. A 907-es pozsonyi
csatában az akkori magyar törzsszövetség megvédte a magyar állam területét. Ennek sz eretnének
a városvédők emléket állítani. Támogatja az előterjesztésben foglaltakat.
Vámos Zoltán alpolgármester: Az ilyen kezdeményezéshez csak csatlakozni lehet, hiszen a
pozsonyi csata a magyarság szempontjából fordulópont volt. Ez egy olyan érték, amit eddig nem
igazán ápoltak, miközben az amerikai katonai akadémián tanítják ezt a csatát, és a magyar
vonatkozásait is kiemelik. Örül a kezdeményezésnek. A városvédő egyesület új elnöke, Serfecz
Dávid fiatal szakember, akinek remek kezdeményezései vannak.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazást rendelt cl a határozati javaslat
elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2020. (IX. 03.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Békési Városvédő
és Szépítő Egyesület saját költségén felállítsa a pozsonyi csata emlékére a határozat
mellékleteként csatolt képen szereplő emléktáblát a Honfoglalás téren.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges engedélyek kiadására,
amennyiben az Egyesület minden szükséges, a közterületek, településrészek
elnevezéséről, azokjelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások
közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. 1 .) önkormányzati rendeletben
meghatározott dokumentumot benyújt.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárgya:

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő alapító okiratának
módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésj) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Erdélyi Imola igazgatót. Az
előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: lOfó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő alapító okiratát a határozat 1 melléklete szerint módosítja, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
.

Határidő:
Felelős:
Okirat száma:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
.1/2020. (IX.3.)
Módosító okirat

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő a Békés Város Önkormányzata képviselőtestülete által 2018. április 12. napján kiadott 1 15/2018. (111.29.) számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a 1 19/2020. (IX. 3.) számú
határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:
—

-

1.

Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: Békés és körzete lakosságának járóbeteg
szakellátása; védőnői, iskola-egészségügyi alapellátás Békés területén, gyógyfürdő
szolgáltatás nyújtása. Gazdálkodik a használatába adott önkormányzati vagyonnal.”
.

2.

Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
.
A háziorvosi ellátás tekintetében Békés város közigazgatási területe.
.
A család és nővédelmi egészségügyi gondozás, illetve az ifjúság-egészségügyi
gondozás vonatkozásában Békés és Murony közigazgatási területe.
.
Járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény,
Murony, Tarhos lakosságának..”
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Békés, 2020. szeptember 4.
P.H.

Kálmán Tibor
polgármester
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Okirat száma:

.2/2020. IX.3..)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Békési Gyógyászati
Központ és Gyógyfürdő alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Békési Gyógyászati Központ és Gyógyf1rdő
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5630 Békés, József A. u. 5.
1.2.2. telephelye(i):

-g---—

telephely megnevezése

telephely címe

Gyógyfürdő

5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14.

Bőrgyógyászat, Pszichiátria

5630 Békés, Vásárszél u. 2.

Védőnői szolgálat

5672ony Szarvasi u. 24.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2. 1

.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1 974.0 1 .01.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3 1
.

.

A költségvetési szerv irányító szervének
3 1 1 megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
.

.

.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 89.
a alapján: járóbeteg szakellátás

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése

1

862200

-

Szakorvosi járóbeteg-ellátás

3

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Békés és körzete lakosságának járóbeteg
szakellátás;, védőnői, iskola-egészségügyi alapellátás Békés területén, gyógyfürdő
szolgáltatás nyújtása. Gazdálkodik a használatába adott önkormányzati vagyonnal.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fehidatok

04123 1

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0722 1 O

Járóbetegek gyógyító szakellátása

072240

Járóbetegek egynapos ellátása

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

072430
072450

Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

072460

Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

±Q

074012

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

i!_

07403 1

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

-------

------

------

i_____

-----—

------

j___ 07403 2
0721 1 1
i4_

074054

j___ 08 1 06 1
4.5.

Fizikoterápiás ellátás

Ifjúság-egészségügyi gondozás
Háziorvosi alapellátás
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
Szabadidős park, furdő és strandszolgáltatás

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
A háziorvosi ellátás tekintetében Békés város közigazgatási területe.
A család és nővédelmi egészségügyi gondozás, illetve az ifjúság-egészségügyi
gondozás vonatkozásában Békés és Murony közigazgatási területe.
Járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény,
Murony, Tarhos lakosságának.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatának 5
%-a.
.

.

.

4.6.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgató magasabb vezető
beosztású közalkalmazott. Az intézmény vezetőjét Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testülete bízza meg és menti fel. A kinevezés pályázat útján 5 év határozott időre
szól. Az egyéb munkáltatói jogköröket Békés Város Polgármestere gyakorolja.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

1

-g—-

közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1 992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
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közfoglalkoztatási jogviszony
3

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 201 1 évi CVI. törvény
.

Napirend tárya:

Közös villamosenergia-beszerzéshez csatlakozásról döntés a 2022-2023as időszakra

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja aliipján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásrajavasolja a határozatijavaslatot. A lehető legkedvezőbb piaci árszintnek
és feltételrendszer elérésének érdekében javasolta, hogy az önkormányzata csatlakozzori a közös
közbeszerzéshez. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslat 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
120/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Békés Város Onkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2022-2023.
villamos energia évre a határozat mellékletében szereplő ajánlatok elfogadásaként a
szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.
Határidő :
Felelős:

Napirend tárgya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Közös fZildgázbeszerzéshez
időszakra

csatlakozásról

döntés

a 202 1 -2023-as

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és elfogadásraj avasolj a a határozati javaslatot. Hasonlóan az előbbi döntéshez, fZ5ldgázbeszerzés
tekintetében is javasolta a csoportos közbeszerzéshez való csatlakozást.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét hogy
Békés Város Onkormányzata és intézményei vonatkozásában a 202 1 október 1 —tő! 2023.
október 1-ig tartó szerződéses időszakra a határozat mellékletét képez5 ajánlat
elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírj a.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
.

Napirend tárya:

Víziközmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 2021-2035-ös időszakra

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» ponija altipján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A gördülő fejlesztési tervet az
AlfZildvíz Zrt-nek 2020. szeptember 30-ig kell benyújtania a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra, ezért szükséges az önkormányzat részéről is a
jóváhagyás.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: lOfó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2020. (IX 03.) határozata
1

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a békési ivóvízellátó rendszer és a
szenriyvízelvezető és tisztító rendszer 2021 2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési
tervét a határozat 1 sz. és 2. sz. melléklete alapján jóváhagyja.
2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a határozat
mellékleteiben szereplő meghatalmazásokat, véleményező nyilatkozatokat aláírja,
valamint a gördülő fejlesztési tervben szereplő feladatok vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés Város
Onkormányzata
és
Polgármesteri
Hivatala
közbeszerzési
szabályzatának
rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket
indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodj on, az Onkormányzat képviseletében
aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
.

-

.

Napirend tár2ya:

Belügyminisztériumi forrás felhasználása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Békés Város Onkormányzata 181
millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Ebből bruttó 61 millió forint összegben
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kerül felújításra a Galéria és a Múzeum homlokzata, illetve a Városháza tetőszerkezete, és a
Petőfi u. 4. szám alatti épület homlokzata. Utalapok aszfaltozására is sor kerül összesen 120
millió forint összegben a kiosztott kiegészítésben foglaltaknak megfelelően, több mint 1 O utca
vonatkozásában.
Köszönettel tartoznak Dankó Béla országgyűlési képviselőnek, mert az ő segítségével jutottak
hozzá ehhez a forráshoz. Biztos abban, hogy azok igazságtalannak tartják ezt, akiknek az
útalapos utcája ebben a körben nem kerül aszfaltozásra. Az előterjesztés javaslatokat fogalmaz
meg, amely alapján a tervezők elkészítik a végeleges terveket. A felsorolt utcák több utcát
tartalmaznak, mint amennyire forrás van, ezért is választották el az utcák felsorolását egy vastag
fekete vonallal. A vonal fölötti utcákat mindenképpen szeretnék aszfalt burkolattal ellátni, de a
vonal alatti utcák aszfaltozásáról csak akkor tudnak beszélni, ha elkészültek a végleges tervek és
látják, hogy a vonal feletti utcák aszfaltozása mennyibe kerül, marad-e még forrás.
Földesi Mihály képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén sokat vitáztak ezen
a napirendi ponton. A polgármester által elmondottakból nem derül ki, hogy hogyan kerültek
kiválasztásra az utcák. A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy a vastag fekete vonal alatti
részeknél van egy kis fordítás is.
Vámos Zoltán alpolgármester: A körzetével kapcsolatban magyarázattal tartozik. Az 1 -es körzet
elhelyezkedése fZldrajzilag kicsit szokatlan, hiszen a két Körös ölelésében és a város széle
ölelésében van. Ez azt jelenti, hogy a terület megközelítése korlátozott. Van egy-két olyan
gócközpont, amin keresztül ezt a területet meg lehet közelíteni. Ilyen utca a Hőzső utca, ahol
óriási forgalom van. Az egész körzetet körbejárva, nagyon sok lakossal való konzultáció után
kezdett el lobbizni azért, hogy a Váradi utcát javítsák fel. Azért tartozik magyarázattal, mert ez
nem egy útalappal rendelkező utca, hanem meglévő aszfaltos utca, ami borzalmas állapotban
van. A körzetet tekintve ugyanakkor az átmenő forgalom nagyon nagy ezen a területen.

A Kispince utca végén, a Szeszfőzde mellett van egy zsilip, azon egy híd, amin keresztül meg
lehet közelíteni ezt a városrészt és a Szécsény kertet. Ez a szakasz nehezen használható, mivel
annyira leromlott, hogy senki nem szeret arra járni autóval, mert több időt vesz igénybe, mintha
körbe mennének. Több lakossal való konzultáció után arra jutott, hogy a Váradi utca feljavítása
mellett teszi le a voksát, mivel a felújítás a körzetben való gyorsabb, könnyebb mozgást segíti
majd. Ez több embernek jelent segítséget, mintha valamelyik kisebb utcát aszfaltoznák le. Az
utcának az a része, ami a körzetbe való bevezetést, illetve a körzetből való kivezetést biztosítja
aszfaltozásra kerülne, valamint a Váradi utca többi részének a feljavítása történne meg.
A Lapos utca helyzete hasonló, mivel ott elég nagy biciklis forgalom van, mivel ott járnak az
emberek a kertbe, stb. Ezen az utcán is elég nagy az átmenő forgalom, ezért javasolta ennek az
utcának a javítását is.
A javaslatoknál maximálisan a lakosság igényeit vette figyelembe.
Kálmán Tibor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy nincs sorrend. Az
előterjesztésben sem az szerepel, hogy l-es, 2-es, 3-as, stb. és tartaléklista sincs. A végleges
tervek elkészülte után látják, hogy melyik utca fér bele a felújításba, és melyik nem. Elsősorban
olyan utcák aszfaltozását tervezik, amelyek útalappal rendelkeznek, vagy nagy forgalmat
bonyolítanak, vagy aszfaltozás után másik utcáról vesznek le forgalmi terhet.
Juhos János képviselő: Mindenki a saját körzetét és érintett környezetét szeretné favorizálni.
Ebbe most nem menne bele. Az előterjesztésben 9 utca szerepel, amelyeket a tervek szerint
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aszfaltoznának le, illetve van néhány tartalék utca is. A tavalyi évben 250 millió forintból
aszfaltoztak le 1 O utcát. Azt nem tudja az hány négyzetméter felületnek felelt meg, de a. jelenlegi
előterj esztés 1 5 ezer négyzetméter út aszfaltozását tartalmazza.
Örülne annak, ha a következő ilyen jellegű előterjesztésben szerepelne a Zsilip utca elejének
aszfaltozása is. Az utca eleje le van aszfaltozva, a végén egy mély árok van, ami lefele megy és
van egy nagy esése is, ami utána még le is szűkül. Esős időben nagyon nehezen járható ez az
utca, ami kb. 200-250 méteres utat jelent. A kérése kb. 100 méter Út aszfaltozását jelentené a
Zsilip utca végén.
Kálmán Tibor polgármester: Bízik abban, hogy sokat vitatkoznak majd még a következő utcák
aszfaltozásáról is, mert lesz lehetőségük a felújításra.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Örülnek amiak, hogy lehetőségük van utcák aszfaltozására.
Választási programjukban is az aszfaltozás és az utak javítása állt az első helyen. Köszönettel
tartoznak Dankó Béla országgyűlési képviselőnek ezért a lehetőségért.

Földesi Mihály kérdezte, hogy mi alapján lettek az aszfaltozásra szánt utak kiválasztva.
Korábban volt egy rendelet, amiben benne volt az útaszfaltozási sorrend. Ez volt az alapja az
utcák kiválasztásának. Ebben pedig szem előtt tartották, hogy mikor épült az útalap, volt-e
lakossági hozzájárulás (1 -től 5-ig volt pontozva), milyen a forgalom az adott utcán, milyen az
alap teherbírása. Vannak olyan utak, amelyek -2 ponttal rendelkeznek, ezért hátrébb kerültek.
Szempont volt még, hogy építési engedéllyel rendelkezik-e az utca, hossza, szélessége és a
felületének négyzetmétere. Az utcák aszfaltozásánál figyelembe vették még, hogy az
aszfaltozással más utcák forgalmát csökkentsék. Erre jó példa lesz, ha megvalósul a Kölcsey
utca, amelyik a Kalász utca terhét veszi majd le.
—

Nem körzetekről volt szó, hanem az előterjesztő igyekezett a város minden területére kiterjedő
aszfaltozási tervet készíteni. Nem akarták azt, hogy csak egy területen, vagy egy városrészen
legyen aszfaltozás. Egyértelműen azok örülnek leginkább, akiknek az utcája le lesz aszfaltozva,
és azok keseregnek, akiknek most nem lesz leaszfaltozva az utcájuk. Biztos abban, hogy a
későbbiekben lesz még ilyen napirendi pont.
Földesi Mihály képviselő által elmondottak kapcsán megerősítette, hogy nincs sorrend, sem
tartaléklista.
Mucsi András képviselő: Az előző testületi ülésen elhangzott, hogy az elmúlt időszakban Dankó
Béla országgyűlési képviselő nem sok mindent tett a városért. Ez az előterjesztés épp ezt a
felvetést cáfolja. Az előterjesztésben az utcák aszfaltozása mellett szerepel még egy 61 millió
forintos tétel, amiből a Galéria, a Múzeum, valamint a Petőfi u. 4. szám alatti épület homlokzatát,
illetve a Városháza régi tetőszerkezetét újítják fel.

A megyei önkormányzat legutóbbi ülésén elhangzott, hogy új uniós ciklus lép életbe és új TOPos pályázatok lesznek. Az idei ciklusban a pályázatok, a támogatások elsősorban a
gazdaságfejlesztésre koncentráltak, illetve közösségi tereket lehetett létrehozni. A települések
jelezték, hogy nagy igény lenne belterületi utak aszfaltozására. Békés város önkormányzata is
jelezte, hogy városukban is szükség lenne a belterületi utak aszfaltozására. Az új uniós ciklusban
valószínűleg lesz erre lehetőség. A Modern Városok Program keretén belül prioritást jelent a
belterületi utak fejlesztése. Reméli, hogy ezen programon belül Békés város is fog forrásokhoz
jutni majd, amiből ismét aszfaltozásra kerülhet sor.
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Örül emwk a nem várt tárnogatásnak, hiszen a Kormány június 30-án hozott egy Olyan
határozatot, amely alapján Békés 1 81 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesül.
Ezen a fórumon keresztül is megköszönte Dankó Béla országgyűlési képviselőnek, hogy
lobbizott a városért.
A tervezés tekintetében kérte, hogy a tervek pontosan, alaposan, részletesen készüljenek el, és
azt minden képviselő kapja meg. Ne legyen az, hogy a 4 méter csak 3,90 méter, mert akkor
keresik, hogy hova lett a hiányzó aszfalt, mire költötték a pénzt, stb. A tervraj zot nagy
felbontásba adják le, hogy lehessen ellenőrizni, mert ellenkező esetben a facebookon megkapják,
hogy nem jó a tervrajz vagy ellopták az aszfaltot. A saját körzetére vonatkozó terveket is elkérte,
és megnézte, hogy a választókerületében tavaly leaszfaltozott utcák közül csak egy egyenes utca
volt. Fontos lenne, hogy ellenőrizhető legyen a munka.
Kálmán Tibor polgármester: Egyetért Mucsi András képviselő által elmondottakkal. Fontosnak
tartja, hogy a polgármesteri hivatal épületének a tetőszerkezetét fel tudják újítani. Kérte a tévén
keresztül a lakosokat, hogy fenntartással fogadják a facebookon megjelenteket.
Földesi Mihály képviselő: Az elhangzott kiegészítésekkel támogatja a határozati javaslatot.
Dankó Béla országgyűlési képviselővel kapcsolatos dolgokra nem kíván kitérni. Véleménye
szerint neki az a feladata, hogy lobbizzon a városért. Elég lett volna, ha csak egy ember köszöni
meg az ügyben tett munkáját, hiszen az országgyűlési képviselőnek az a feladata, hogy dolgozzon
a körzetében lévő településekért, közte a legnagyobb településért, Békésért is.

Polgár Zoltán alpolgármester kifejtette, hogy milyen szempontok mentén választották ki az
aszfaltozásra szánt utcákat, bár ez így a pénzügyi bizottság ülésén nem hangzott el. Orül annak,
hogy legalább képviselő-testületi ülésen megindokolta az alpolgármester, hogy mi alapján
választották ki az utcákat, és így támogatni tudja az előterjesztést. Jó lett volna, ha már bizottsági
ülésen is elhangzik ez az indokolás.
Mucsi András képviselő a minőségre hívta fel a figyelmet. Nem szabad elfelejteni, hogy a 60-as
években is építettek járdát, és érdekes módon ma is azon járnak. Meg kell nézni az elmúlt
időszakban pályázati pénzből készített utak minőségét. Vannak olyan utak, amelyeket az elmúlt
1 O évben már újra kellett csinálni, mert eldeformálódtak. Nem tudnak az utókornak megfelelő
minőséget biztosítani. Kérte, hogy most biztosítsanak minőséget.

Egyetért azzal, hogy a tervek úgy készüljenek el, hogy ha 3,5 méter van kiírva, akkor az valóban
annyi legyen és ne történjen meg az, hogy 20 cm letöredezik az oldalából, mert nem lett
megfelelően elkészítve az útalap. Kérte, hogy ügyeljenek erre, mert alapjában véve azt már az
utódoknak is át tudják adni és büszkék lehetnek rá. Az utakat úgy kell leaszfaltozni, hogy azt az
utókor is hosszú időn keresztül használni tudja.
Balo2 Zoltán képviselő: Megköszönte, hogy a körzetéből két utca aszfaltozására is sor kerül
majd. Az egyik a dánfoki lakóközösségnek jelent majd megoldást. Szükség van arra, hogy a
legfontosabb felvezető utcát, a Kökény utcát is leaszfaltozzák. A másik utca pedig egy átmenő
forgalmat bonyolító utca, a Kurta utca, amelyik a melegkútra érkezőket, illetve a Köröspartra,
valamint Dánfok irányába közlekedőket szolgálja ki.

Helyi FIDESZ elnökként elmondta, jól döntöttek akkor, amikor egységre jutott a polgári
jobboldal, így sokkal előnyösebb helyzetbe kerültek, és Dankó Béla országgyűlési képviselő is
könnyebben tud lobbizni a városért.
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Mucsi András képviselő: Örül annak, hogy a Jámbor utca is aszfaltozásra kerül.

A lobbi kapcsán gratulált Molnár Gábor képviselőnek ahhoz, hogy beválasztották az MSZP
Országos Választmánya tagjai közé. Reméli, hogy ő is arra használja fel majd a saját
kapcsolatrendszerét, hogy a város jó hírét vigye, elősegítse Békés fejlődését, és minél több
barátot szerezzen a városnak annak érdekében, hogy Békés fejlődni tudjon.
Annak is örül, hogy megyei önkormányzat tagjai között két békési képviselő is van személyében
és Földesi Mihály képviselővel, aki egyben a pénzügyi bizottság elnöke is. Az a feladatuk, hogy
lobbizzanak a városért. Jön az Új uniós ciklus, és a megyei önkormányzatnak is beleszólása van
a források elosztásába. Kérte, hogy készítsék elő Úgy a terveket, hogy Békés város rriinél több
forráshoz jusson. Bízik abban, hogy vele együtt Földesi Mihály képviselő is a város előre
mozdításáért harcol majd, hogy Békés számára minél több uniós forrást szerezzenek.
Kálmán Tibor polgármester: Egyetért Mucsi András képviselővel abban, hogy mindenkinek a
városért kell dolgoznia. Gratulált Molnár Gábornak a megválasztásához ésjó munkát kívánt neki.

Az előterj esztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító j avaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról, a kiegészítés szerint.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 1 Ofó’.

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

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2020. (IX 03.) határozata
1

.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1 349/2020. (VI.30.) Korm.
határozat alapján a 1 8 1 millió forint vissza nem térítendő támogatás terhére az alábbi
önkormányzati intézményi- és ÚtfelÚjításokat végzi el:
a) Széchenyi tér 2. (Galéria) homlokzat, Széchenyi tér 4. (Múzeum) homlokzat, Petőfi
2. (Városháza) tetőszerkezet és tetőhéjalás, Petőfi u. 4. homlokzatfelújítására bruttó
61 millió forint keretösszegben,
b) Útalapok aszfaltozására bruttó 1 20 millió forint keretösszegben azzal, hogy a tartalék
sorban szereplő utcák aszfaltozása a tervezés során pontosított felületek
mennyiségének függvényében történhet meg:

Az utca neve
Kökény
Váradi
Rózsa

Hossz, m
464
350
220

Szélesség, m
5
4
3,5

Felület, m2

Kurta

218

4

872

Mónuslllés
Kölcsey
Jámbor

254

4

1 016

702
200

4
3,5

2 808

2 320

1 400
770

700
38

Gorkij (Fonó)

301

4

1 204

Szív (alaperősítéssel)

195

3,5

683

200

2,5

500

227

4

908

160

4

640

300

45

1 350

Tartalékok:
Laposjavítása
Lenkey (alap
erősítéssel)
Kereszt (alap
erősítéssel)
Kispince (szeszfőzde
környéke)

16 71

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a felújítási
munkákhoz a szükséges terveket készíttesse el, a kivitelezési munkákra a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
továbbá a Támogatói Okirat előírásainak figyelembevételével a versenyeztetési eljárásokat
indítsa el.
Határidő:
Felelős :

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya:

Napelemek karbantartása

Írásos előteijestés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Javasolta, hogy a határozati javaslatot
egészítsék ki azzal, hogy az 5 éves időszak kerüljön pontosan meghatározásra, illetve, hogy az
összeg fedezete biztosítva van a költségvetésben. A kiegészítés helyben kiosztásra került.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról, a kiegészítés szerint.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. lOfó’.
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2020. (IX 03.) határozata
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú
napelemes rendszer karbantartására öt éves időtartamra, 2020. szeptember 1-jétől 2025.
augusztus 31-ig a Békés-Vill Kft-vel (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3.) köt karbantartási
szerződést, az éves díj 2.985.000,-Ft, amelyre fedezetet Békés Város
Onkormányzata éves költségvetéseiben működési bevételei terhére biztosítja.
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerződés aláírására.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

Rendelési idő módosítására vonatkozó kérelem

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésj) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és az
ott megfogalmazott határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek, amely
írásban kiosztásra került.
A Képviselő-testület dr. Sándor Judit fogorvos kérelmének helyt ad, és engedélyezi, hogy pénteki
napokon ne délután, hanem a délelőtti órákban történjen a rendelése. Amermyiben
akadályoztatva van, úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni a feladat-ellátási szerződés
értelmében.
Normál fogorvosi rendelésről van szó, és nem fogorvosi ügyeletről, ugyanis Békésen nincs
fogorvosi ügyelet, mivel annak megszervezése nem kötelező. Az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés tartalmazza azt, hogy melyik fogorvos mikor rendel.
Földesi Mihály képviselő: Az előterjesztésben dr. Sándor Judit fogorvos leírta, hogy
összeférhetetlenség miatt kénytelen módosítani a rendelési idejét. Kérdése: ez mit takar? Vagy
nem ide tartozik, és ne beszéljenek erről?
Kálmán Tibor polgármester: A bizottsági ülésen rákérdeztek erre, de dr. Sándor Judit fogorvos
azt válaszolta, hogy nem szeretné az összeférhetetlenség kérdését részletezni.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k s:áma: lOfó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2020. (IX 03.) határozata
1

.

2.

3

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Sándor Judit fogszakorvos
kérelmének helyt ad, és engedélyezi számára, hogy a péntek délutáni rendelését
péntek délelőttre módosítsa.
A Képviselő-testület felhívja dr. Sándor Judit fogszakorvos figyelmét arra, hogy a
feladatellátási
szerződésben
foglaltakxiak
megfelelően
távollétében
a
helyettesítéséről maga köteles gondoskodni.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert, hogy a módosított feladatellátási szerződést aláírja.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
.
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Napirend tárya:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság, és az ott
megfogalmazottak szerinti módosítást elfogadásra j avasolj a a képviselő-testületnek. Az
előterjesztés a helyszínen kiosztásra került.

Az otthoni szakápolási kérelmek elbírálása a Humán és Szociális Bizottsághoz tartozik, ennek
átvezetése történik meg most a rendelet mellékletében.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: lOfó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:

-

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2 1/2020. (IX.04.) önkormányzati rendelete
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
201 1 évi CLXXXIX. törvény 53.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Békés Város
Onkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/20 19.
(X. 29.) önkormányzati rendelet 29.
(2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében elj áró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
.

1.
A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
kiegészül az alábbi 4.6 ponttal:
4. 6 Dönt az otthoni szakápolással kapcsolatos ügyekben.”
„

2.

Hatályát veszti a Rendelet 4. mellékletének 2.2 pontja.

3. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Békés, 2020. szeptember
Kálmán Tibor
polgármester

.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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A rendelet kihirdetésre került: 2020. szeptember hó 4. napján
Támok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

Múzeumi órák biztosítása iskolásoknak

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja aftipján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozati j avaslat elfogadását j avasolj a a Képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület a békési általános és középiskolák számára felajánlja, hogy az 5-9.
osztályosok évi 1 alkalommal ingyenesen látogatást tehessenek a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeumban.
Az előterjesztés Mucsi András képviselő kezdeményezésére készült el.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 1 Ofó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felajánlja a békési általános és
középiskolák számára, hogy az 5-9. osztályosok múzeumlátogatását évi 1 alkalommal
ingyenesen biztosítja a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeumban.
A Képviselő-testület felkéri a múzeum igazgatóját, hogy az iskoláknak szóló ajánlatról
(helyszín, időpontok, témák) az oktatási intézményeket táj ékoztassa.
Az ingyenes belépőjegyek után fizetendő ÁFA-t (amennyiben az
költségvetése nem fedezi) az önkormányzat pótelőirányzatként biztosítja.
Határidő:
Felelős:

Napirend tárya:
Táry:

intézmény

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Sápiné Turcsányi Ildikó múzeumigazgató
Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Csibor Géza képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Csibor Géza képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Csibor Géza képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadja azzal, hogy a vomázással
nem oldódott meg az interpellációjában szereplő két utca problémája, továbbra sem folyik le a
víz. Kérte, hogy valami megoldást találjanak erre.
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Tárgy: Deákné Domonkos Julianna képviselő interpellációj ára adott válasz
Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Deákné Domotikos Julianna képviseRihöz:
interpellációjára adott választ elfogadj a-e?

az

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Tárgy:

Földesi Mihály képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Földesi Mihály képviselő: Az interpellációjára adott válaszokat nem fogadta el. A felvetett
problémákra megoldást keres. A gyalogátkelőhely kialakítását a területen élők is írásban kérték.
Nem hiszi, hogy neki kellene javaslatot tennie a megoldásra. Az önkormányzatnak kellene
megoldani a problémát, hiszen a gyerekek és az ott lévő üzletek közötti átjárás biztosításáról van
szó. Balesetveszélyes ez az állapot.

A gólyafészek rendbetételével kapcsolatban annyi választ kapott, hogy elektromos áram
közelében nem dolgozhatnak a kosaras autókkal. De mi a megoldás? A Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatóságát kell megkeresni, és ők intézkednek ebben az ügyben. vagy a DÉMASZ?
Kérte, hogy találjanak megoldást a problémára.
A harmadik kérése az volt, hogy a Hunyadi u. Kinizsi utca Báthory utca kereszteződéséből
eltűnt a domború tükör, és kérte annak pótlását, mivel balesetveszélyes az útszakasz. Az elmúlt
időszakban tapasztalta, hogy vannak utcák, amelyek egyirányúsítva lettek, és ott felszabadultak
tükrök, azokat már nem látta a területen. Nem tudja, hova kerültek azok a tükrök, de gondolja,
hogy az önkormányzatnál vannak, ezért javasolta, hogy ezekből a tükrökből helyezzenek ki a
szóban forgó területre. Ne neki kelljen már megmondani, hogy hol vannak a domború tükrök.
Ha ezek a domború tükrök eltűnnek, akkor a közterületeket jobban kellene felügyelni, akár
kamerarendszerrel is.
—

—

Az interpellációjára adott válaszokat nem fogadta el, mivel azok nem tartalmazzák a problémák
megoldását.
Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta a Földesi Mihály képviselő interpellációjára
adott 1 válasz elfogadását.
.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2020. (IX. 03.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Földesi Mihály képviselő
augusztusi interpellációjára adott 1 -es számú kérdésére adott választ elfogadja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
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Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta a Földesi Mihály képviselő interp1lációjára
adott 2. válasz elfogadását.

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

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2020. (IX. 03.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Földesi Mihály képviselő
augusztusi interpellációjára adott 2-es számú kérdésére adott választ elfogadja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta a Földesi Mihály képviselő interpellációjára
adott 3 válasz elfogadását.
.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelen/évó’ képviseló’k száma. lOfó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen. 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2020. (IX 03.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Földesi Mihály képviselő
augusztusi interpellációjára adott 3-as számú kérdésére adott választ elfogadja.
Határidő:
Felelős:

Tárv:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Molnár Gábor képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadj a-e?
Molnár Gábor képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta, és megköszönte az
elvégzett munkálatokat. A Váradi utcán nem közönséges útalap van, hanem betontömb, amiről
lekopott a kopóréteg.
Táry:

Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz

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

44

Táry:

Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Rácz Attila képviselő korábban elment a testületi ülésiől, így a
júniusi testületi ülésen elhangzott interpellációjára adott válasz elfogadására a icövetkező
képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Kérte, hogy akinek van interpellációja, az mondja el.
Mucsi András képviselő: A Jámbor és az Új utcára kért lámpaesteket, amelyeket július végéig
kellett volna felszerelni, de ezidáig nem történt meg. Kérte, hogy sürgessék meg a lámpatestek
kihelyezését, mert a lakók várják.

A Fábián utcáról a Kispince utcára való ráhajtást biztosító szakaszon 1 -2 m2-en összetört az
aszfalt, emiatt veszélyessé vált az Út a kerékpárral közlekedők számára. Egy éles kanyarról van
szó, ahol már volt kerékpáros baleset is.
A Kossuth u. 23. szám alól is megkeresték. Békés lakóinak egy része nem annyira békés
természetű ember, a tolerancia szintje elég alacsony. A békési fiatalok minden honnan
kiszorulnak, mert bárhova mennek a lakosok feljelentik őket a rendőrségen. Jelenleg a fiatalok
kerékpárral, autóval, motorral a Penny parkolóban gyűlnek össze és ott beszélgetnek.
Megkeresték a lakók azzal, hogy nem tudnak pihenni, mert a fiatalok a közterületen zajonganak
akár hajnali 3 óráig is. A rendőrautó kimegy, a rendőrök beszélnek a fiatalokkal, hogy legyenek
halkabban, de megtiltani nem lehet nekik, hogy az adott területen tartózkodjanak. Kérdése: az
önkormányzat mit tehet ebben az ügyben? A rendőrkapitányt is megkeresi ebben a kérdésben.
Nagyon rossz az, hogy Békésen nem igazán lehet közterületen gyülekezni anélkül, hogy legalább
három ember ne jelentené fel a gyerekeket. Szeretne kompromisszumos megoldást találni erre a
problémára. Kérni fogja, hogy a rendőrség engedélyezze, hogy 23.00 óráig a közterületen
legyenek, utána küldjék haza őket. Nem tudja, hogy ezt az önkormányzat szabályozhatja-e vagy
sem? A fiatalok részéről jön a panasz, hogy nincs hol szórakozzanak, nem tudnak sehol
összejönni, az idősebb lakosság részéről pedig megjelenik a jogos igény, hogy éjszaka már
szeretnének piheiini. A kettőt egyeztetni kellene valahogy.
Csibor Géza képviselő: A Lengyel Lajos utcán lakók keresték meg, mivel van egy nagy árok,
ami egészen a Kecskeméti utcáig tart, és eső idején nem folyik le a víz, és büdös van. Emellett a
lakókat gátolja egyéb tevékenységükben is, mint például abban, hogy a fákról leszedjék a
gyümölcsöt, mert az az árokba hullik. A Kecskeméti átemelő nem engedi tovább a vizet. Kérte
ennek a problémának a megoldását vomázással vagy tisztítással.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: A Vásárszélről kereste meg egy lakó abban az ügyben,
hogy az egykori 636. sz. ipari szakmunkásképző intézet épületének állaga folyamatosan romlik,
a környéke rendezetlen, így a környéken élők szerint a terület majdhogy nem félelmetes. Ez
facebook téma is volt korábban. Hogyan tudnának megnyugtató választ adni a rendezetlen
kérdésre? Tudja, hogy az épület nem az önkormányzat tulajdonában van, a lakosság mégis az
önkormányzattól várja a probléma megoldását.
Molnár Gábor képviselő: Visszatérő probléma a City étterem, sokan megkeresik ezzel a
témával. Rendeződött a szeméttel kapcsolatos kérdés is, és ha minden igaz, akkor 2 héten belül
rendeződik a zajjal kapcsolatos probléma is, ugyanis a lakosokkal megbeszélést tartottak a City
tulajdonosai.
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Van egy másik probléma is, ami miatt eddig nem szólt, mivel folyamatban lévő ügyr6l van szó,
és eljuttatta az alpolgármestemek ajelzést. Műemlék épületről van szó, az udvar felőli rész pedig
önkormányzati terület. Azt tapasztalta, hogy erre a területre egyik napról a másikra leraktak jó
néhány négyzetméter szendvicspanel-hozzátoldást. Eztjelezte a Műszaki Osztály felé, ahol azt a
választ kapta, hogy nem odatartozik ez az ügy. Utána beszélt az alpolgármesterrel, akivel abban
maradtak, hogy mégis odatartozik ez a kérdés. Szóban próbáltak egyezkedni vele a City
tulajdonosai, azután hozzátoldtak még egy kicsi szendvicspanelt, majd beadtak egy kérelmet az
önkormányzathoz, hogy az építmény fennmaradhasson. Ez olyan, mint amikor a szoniszédnak
mezsgyében van a háza, nem tud továbbterjeszkedni a saját udvarában, és mire hazamegy azt
tapasztalja, hogy az ő részére letesz egy konténert és utólag kérdezi meg tőle, hogy mit szól
ahhoz, hogy letett egy konténert az udvarára? Nem hiszi, hogy egy műemléképülethez illene egy
szendvics panel a hátsó utcafronton. Szemtelenségnek tartja, hogy amikor elindult egy ügy,
közben még hozzá is toldott valamit. Békésen volt falfestménnyel kapcsolatos probléma a
Kossuth utca sarkán lévő üzlet esetében, ahol határozottan intézkedett az önkormányzat és
felszólította a tulajdonost, hogy szüntesse meg az oda nem illő falfestményt. Kérte, hogy a City
ügyében is határozott intézkedést tegyen az önkormányzat, és szólítsa fel, hogy szüntesse meg a
szendvicspanelt. A tulajdonos azt mondta, hogy néhány csavar kiszedésével el lehet tivolítani a
felépítményt. Kérte, szólítsák fel arra a City tulajdonosát, hogy szedje ki azt a néhány csavart és
vigye el a műemléképülettől a szendvicspanelt.
Ba1o Zoltán képviselő: A Görbe utcáról többször megkeresték azzal, hogy a legutolsó
útjavításokból kimaradtak, de az őszi időszak beálltával a Petőfi utca vége felőli rész kátyús.
Kérte, hogy a még nagyon esős időszak előttjavítsák ki ezt a területet.

A Dózsa u. 36/1 szám alól keresték meg a közvilágítás pótolása miatt. Kérte, hogy rendezzék a
problémát.
.

Földesi Mihály képviselő: Az interpellációkra nem lenne szükség, ha az Okos Város program
működne, mert ezen keresztül a lakosság közvetlenül be tudná jelenteni a problémáját. Erre a
programra sok pénzt költöttek, így örülne, ha üzembe is helyeznék.

Augusztus 22-én hajnalban egy kombájn kidöntötte a magasfeszültségű oszlopot. Tudja, hogy
egyik pillanatról a másikra nem tudják megoldani a következő problémát: a birtok méretekhez
igazodnak most már a mezőgazdasági gépjárművek. Reméli, hogy egyszer lesz egy olyan
kormányuk, amelyik a Angyán miniszter által javasolt családi gazdaságokat és vállalkozásokat
előtérbe helyezi, mert akkor lehet, hogy a gépek méretei is csökkenni fognak, bár véleménye
szerint akkor is megmaradnak ezek a nagy birtok méretek. Békésen kitiltották a központból a
mezőgazdasági gépjárműveket, de ezeknek valahol közlekedni kell. Fel kellene venni a
kapcsolatot a kisgazda kör vezetőjével, tagjaival, hogy hol lehetne egy mezőgazdasági útvonalat
kialakítani úgy, hogy biztonságosan lehessen közlekedni. A gépeknek 2016-2017 óta nem kell
útvonal engedély, akkor közlekednek, amikor akarnak. Egy 4 méter széles gép hogy fér el az
úttesten, ha kettő találkozik egymással szemben a kitiltott területeken? Ennek a megoldása
hosszú folyamat, és Békés város egyedül nem tudja kezelni ezt a helyzetet. Itt valóban külső
segítségre és forrásra van szükség. Meg kell határozni, hogy hol közlekedjenek ezek a
mezőgazdasági gépek. A fent említett gép éjszaka közlekedett, magasfeszültségű oszlopot tört
ki, de ez nemcsak ennyi volt. Több ember jelezte, hogy leolvadt a hűtője, tönkre ment a
számítógépe, stb. Az egész várost érintő problémát okozott ez a helyzet, hiszen több órán
keresztül nem volt áramellátás. A jelenlegi városvezetésnek meg kell kezdeni az üggyel való
foglalkozást, hogy minél hamarabb megoldást találjanak. Nem biztos abban, hogy a ciklus végére
megoldódik ez a gond, hiszen forrásra van szükség, mivel szélesíteni kell a központból kiszorított
mezőgazdasági gépek közlekedését. A hídon túl van a nagy szarvasmarha telep, aminek az
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ellátását folyamatosan biztosítani kell, és oda is mezőgazdasági gépekkel hordják be a
takarmányt, és nagyon nagy gépekkel közlekednek. Néha fél attól, hogy egy kerékpáro beszorul
két nagyobb mezőgazdasági gép közé, de volt már olyan, hogy a kerékpáros felszorult ajárdára,
mert érzékelte, hogy nagyobb probléma lehet, ha nem megy odébb.
Amikor az éjszakai órákban közlekedik, azt látja a Táncsics utcán, hogy a kerékpárút és az úttest
között állnak a gépjárművek. Kíváncsi arra, hogy amikor valaki a Júlia vegyes boltból szeretne
kiállni a kanyarból, hogy tudja megoldani, ha már a délutáni időszakban is ott állnak az autók.
Megállni tilos táblát kellene kihelyezni a szóban forgó területre, hiszen veszélyeztetve vannak a
kerékpárosok, de veszélyeztetve van a közlekedés is.
A jelenlegi testület tavaly októberben állt fel és lassan eltelik 1 év. Véleménye szerint
mindenkinek vissza kellene tekintenie az elmúlt időszakra, és meg kellene nézni hogy a
választási programjából mit sikerült megvalósítani. Igaz, hogy ezt átírta a pandémia, de eltelt 1
év. Nem feltétlenül októberben kell megtenni a visszaemlékezést, ahogyan a polgármesterrel is
beszélték, de valamikor időt kellene szánni arra, hogy a bizottságok vezetői, az alpolgármesterek
és a polgármester beszámoljon arról, mit sikerült elérni az eltelt 1 év alatt. Van még hátra 4 év,
úgyhogy bármi korrigálható és rendbe hozható. Ha csak mennek előre és nem tekintenek vissza,
az kevés. Kérte a testületet, gondolják át ezt a javaslatát, tegyenek pontot az elmúlt időszakra és
nyissanak egy új időszakot.
‚

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Az interpellációkkal kapcsolatban folyamatosan azon
gondolkodik, amióta képviselő, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni, mert szerinte a
jelenlegi Út nem ajó irány. Mivel a baloldalnak csak egy képviselője van, aki konkrét körzetet is
képvisel, ezért a javaslata nekik szól, hiszen a jobboldalon ülők közül mindenki megnyerte egy
körzet képviseletét.
Véleménye szerint a felmerült problémákkal, kérésekkel először az adott körzet képviselőjét
kellene megkeresni, hiszen egyrészt a legtöbb ember bizalmát a terület képviselője nyerte el,
másrészt előfordulhat, hogy hamarabb tud intézkedni az adott képviselő, mint az, aki nem az
adott terület képviselője. Véleménye szerint egy adott terület képviselője jobban ismeri a
körzetet, mint az, aki máshol lakik. Erre konkrét példát is tud mondani: Molnár Gábor képviselő
említett egy problémát, amiről tudomást szerzett Deákné Domonkos Julianna is, aki a körzetet
képviseli, azonnal lakossági fórumot hívott össze és a probléma elindult a megoldás irányába.
Ezért javasolja, hogy egy adott problémával keressék meg az adott terület képviselőjét,
egyeztessenek a probléma tárgyában és lehet, mire testület elé kerülne az ügy, már meg is oldódik
a probléma.

A Földesi Mihály képviselő által elmondott Táncsics utcai problémáról tájékoztatni kellene Rácz
Attila képviselőt, aki a terület képviseletét ellátja. Elképzelhető, hogy sokkal hamarabb születhet
megoldás, mintha kivárják a problémákkal a testületi ülést.
Földesi Mihály képviselő javaslatával egyetért úgy, hogy mindenki számoljon be az elmúlt 1
évben végzett munkájáról. Jó kezdeményezésnek tartja azzal a kiegészítéssel, hogy az összes
képviselő írja le, hogy mit csinált az elmúlt 1 évben. Ez pozitív lesz a lakosság felé is, a saját
körzetben élők felé is, mert látható lesz, hogy ki mit csinált az első évében még akkor is, ha
sajnos a pandémia sok mindent átírt. Bízik abban, hogy nem lesznek olyan papírok, amelyeken
csak egy sor lesz arról, hogy egy adott képviselő hányszor volt bizottsági, illetve testületi ülésen,
hanem konkrét feladatok lesznek felsorolva.
Interpelláció keretében felolvasta a hozzá érkezett levelet: Tisztelt Cím! Földesi Mihálynak a
város Szécsény kerti kerUe tele van virágzó parlagfíivekkel. Megfulladunk tőle. A nevezett
„
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személy úgy tudjuk képviseló’ is. Ez a személyes példamutatás? Nem kell a kertbe bemenni, mert
a kerítés melletti dűló’út is tele van parlagfűvel. Nem tudom, hogy hogy nem láija ? Kérem,
tegyenek valamit, mert megfulladunk a veszélyes gyomtól. A Szécsény kertben lakók nevében:
Név, telefonszám meg van adva, nyilvánosan nem mondja el, de ha Földesi Mihály
képviselőt vagy bármelyik képviselőt érdekli, hogy kiküldte, annak szívesen megmutatja. Nagy
múltú, igen megbecsült ember írta a Szécsény kertben lakók nevében a levelet. Ha a probléma
megoldódott, megköszöni, ha azonban be kell vonni a BKSZ Kft-t vagy a Műszaki Osztályt,
akkor megteszi a szükséges lépéseket. Bízik abban, hogy Földesi Mihály képviselő meg tudja
oldani a problémát.
. . .

‘,

Földesi Mihály képviselő: Eléggé ütötte egymást az interpellációként felvetett ügy és az, amit
előtte Polgár Zoltán alpolgármester elmondott arról, hogy egy-egy problémával az adott terület
képviselőjét kellene személyesen megkeresni, mert akkor lehet, hogy hamarabb megoldódnának
a problémák. Ezután a mondandóját azzal zárja, hogy felolvas egy levelet, amelyet vele
kapcsolatosan küldött valaki. A probléma valós, azonban azóta már megoldódott az ügy, a
parlagfüvet levágta, amiről tudni lehet, hogy esős időben sűrűn előjön. Igaza van a levélírónak,
valóban megnőtt a területén a parlagfű, de bízik abban, hogy senki nem kérte fel, hogy írjon
levelet, bár ezen sem lepődne meg, hiszen a kampányidőszakban mind a cége, mind pedig aMi
Hazánk Mozgalom, mint párt több levelet is kapott ajelenlegi város vezetői oldal kampányaként.

Polgár Zoltán alpolgármestemek meg nem sikerült igazából betartania az első gondolatmenetét,
de ez már legyen az 6 egyéni problémája. Sajnálja, hogy nyílt levélként olvasta fel a neki küldött
levelet és nem személyesen beszélte meg vele, pedig ez nem is kerületi probléma, hanem
személyes ügy.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint abszolút nem ütötte egymást a két
gondolatmenet. Eleve 30 éves problémát próbálnak megoldani. A felvetett probléma az l-es
körzet képviselőjéhez tartozik. Az, hogy most nevezetesen éppen Földesi Mihályról szólt a levél,
arról nem ő tehet, mint ahogy arról sem, hogy neki küldték meg a levelet. Azért olvasta fel a
levelet, mert egyrészt nyílt levélről van szó, másrészt pontosan akarta idézni a leírtakat. Földesi
Mihály képviselő meglepődik majd azon, hogy kiírta a levelet.
Vámos Zoltán alpolgármester: Biztosan jogos a felvetés, de számára kérdés, hogy az, aki a
levelet írta megkereste-e az érintettet, nevezetesen Földesi Mihály képviselőt? Miért kell egy
képviselő ahhoz, hogy egy fűnyírással kapcsolatos probléma megoldódjon, ha az adott személy
még azt is tudja, hogy kinek a tulajdonában van a terület?
Nem vonja kétségbe a levél jogosságát, de nem szabad elfeledkezni az öngondoskodás
jelentőségéről. Ennek nemcsak a képviselőkre kell igaznak lennie, hanem mindenkire, és nem
mindig mástól kell várni a megoldást. Kicsit kellemetlennek tartja ezt a helyzetet, mert
véleménye szerint kerülni és nem generálni kellene a konfliktust. Kérdés számára, hogy a levélíró
megkereste-e a tulajdonost azzal, hogy vágja le a füvet? Az biztos, hogy sokan szenvednek
allergiában, a családtagjai között is vannak ilyenek, aminek a gócpontja a parlagfű.

Jó kezdeményezésnek tartja a Polgár Zoltán alpolgármester által elmondottakat, ami szerint egyegy problémával először keressék meg az adott terület képviselőjét, hátha hamarabb eljutnak a
megoldáshoz.
Ha mint egy adott terület képviselője tud egy problémáról, akkor megpróbál majd segíteni, vagy
ha máshol észlel problémát, vagy megkeresést kap, akkor személyesen jelzi annak, akire
vonatkozik.
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Kálmán Tibor polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a következő testületi ülésre
október 1 -jén, csütörtökön 8.30 órakor kerül sor.

További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület nyilvános ülését I O óra 37
perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyrv készült.
Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a jogszabály lehetőséget
biztosít.

K.m.f.

ifjL
Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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