JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 29. napján
megtartott nyilvános üléséró’l.

Az ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

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

Tanácskozási jogral vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
dr. Tanai Judit jogász
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási László ügyvezető
Dr. Szabó László hivatalvezető
Szabóné Szabó Erzsébet, BKSZ Kft. részéről
Izsó Gábor, Békési HelyiErtéktár Bizottság elnöke
Szászhalmi Marianna, KOVIZIG szakaszmérnök
Tarkovács István, a Békési Kisgazdakör elnöke
A lakossáj részéről mejjelent:
Jenei Sándor békési lakos
Az ülés kezdésének időpontja:

8.30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 fő képviselő jelen van, így a nyilvános ülést
megnyitotta.
TáyNapirend elfogadása
Kálmán Tibor polgármester: Módosító javaslata, hogy a képviselő-testület vegye fel a
napirendre, és a nyílt ülés végén tárgyalja meg a helyben kiosztott Ny/1 8. jelzésű, az „LMBTQ
propagandával kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést, amelyet a Humán és Szociális
Bizottság megtárgyalt.
“

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma: 1 1 fó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
178/2020. (X 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felveszi napirendre és a
nyílt ülés végén megtárgyalja a helyben kiosztott Ny/18.jelzésű „LMBTQpropcrgandával
kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést, amelyet a Humán és Szociális Bizottság
megtárgyalt.
“

Felelős:
Határidő:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal

Kálmán Tibor polgármester: A következő módosító javaslat a napirend tárgyalásának
sorrendjére vonatkozik. Javasolta, hogy az Ny!1O. jelzésű, „A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság új, nem képviseló’ tagjának megválasztása tárgyú napirendet tárgyalja meg első
napirendi pontként a képviselő-testület. Ezt követően pedig az eredetileg feltüntetett 4. és 5.
napirend kerüljön megtárgyalásra, tekintettel a j elenlévő meghívott vendégekre, előterj esztőkre.
Ezen napirendi pontok tárgyalása után a képviselő-testület a tájékoztatók megtárgyalásával
folytatja az ülését.
“

Szavazásra bocsátotta az elhangzott módosító javaslatot.
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
1 79/2020. (X 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ny/1O. jelzésű,
„A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tj, nem képviseló’ tagjának megválasztása”
tárgyú előterjesztést tárgyalja meg első napirendi pontként, Ezt követően pedig a
meghívóban eredetileg feltüntetett 4. (,‚Tájékoztató Békés Megye és benne a Békési Járás
népegészségügyi helyzetéró’l) és 5. (Tájékoztató a KÖVIZIG tevékenységéró’l) napirendi
pontok kerüljenek megtárgyalásra tekintettel a jelenlévő meghívott vendégekre,
előterjesztőkre. Ezen napirendi pontok tárgyalása után a testület a tájékoztatók
megtárgyalásával folytatja az ülést.
Felelős:
Határidő:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal

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

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
180/2020. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 29. napján tartott ülésének
napirendi pontjait, az elfogadott módosításokkal együtt, az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
Nyilvános ülés:

1

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság új, nem képviselő tagjának megválasztása
Előterjesztó’. Kálmán Tibor polgármester

.

2. Tájékoztató Békés Megye és benne a Békési Járás népegészségügyi helyzetéről
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
3. Tájékoztató a KÖVIZIG tevékenységéről
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
4. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,
értekezletekről
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
5. Tájékoztató az előző testületi üléseken
végrehajtásáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

elfogadott határozatok

és

rendeletek

6. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
‘7. Tájékoztató a Békési Helyi Értéktár Bizottság 201 9. évi munkájáról
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

8

Költségvetési előirányzatok módosítása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

.

9. A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, valamint családi
események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséért
fizetendő díjakról szóló 14/2020. (VII. 3 1 .) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
10. A szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 13/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
1 1 A Békés városi kulturális intézmények alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
.

12. Közvilágítás üzemeltetési szerződés módosítása
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester
3

1 3 Delegálás az Alföldvíz Zrt. közgyűlésébe
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
.

14. Békés, Hunyadi u. 2921 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
15. Békés, Nevelő u. 1/1. szám alatti ingatlan értékesítése
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester
1 6. Folyószámla hitelkeret engedélyezése
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
1 7. Interpellációs válasz, interpellációk, bejelentések
1 8. LMBTQ propagandával kapcsolatos állásfoglalás
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
Zárt ülés:
1

.

„Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés adományozás
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság új, nem képviselő tagjának
megválasztása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52j (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Több javaslat is
érkezett a sajnálatos módon megüresedett külsős bizottsági helyre. Javasolta, hogy a bizottság
Új, ne képviselő tagjának a képviselő-testület Tarkovács Istvánt válassza meg. Tarkovács István
a Békési Kisgazdakör elnökeként, illetve gazdálkodóként is sokat tett Békés városáért, nem
beszélve arról, hogy vállalkozóként is megállta a helyét az életben. Továbbra is számít a már
kialakított jó együttműködésre.
Juhos János képviselő: Jó választásnak tartja Tarkovács Istvánt, aki az Ipartestületi Klubnak is

nem egyszer résztvevője és aktív tagja. Az Ipartestületnek is volt jelöltje, és sajnálja, hogy azt
nem fogadták cl, pedig sokatjelentett volna a későbbi együttműködés területén. Tarkovács István
személyével semmi gondjuk nincs, szeretik, elismerik és egyetért Kálmán Tibor polgármester
indokolásával is, de sokra értékelte volna, ha akceptálták volna az Ipartestület javaslatát.
Földesi Mihály képviselő: A Mi Hazánk Mozgalom Mészáros Sándort javasolta a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság Új, nem képviselő tagjának. Mészáros Sándor szintén alkalmas lenne
bizottsági tagnak, ugyanis a város vezetés előző csapatábanjó néhány cikluson keresztül testületi
tag volt és aktívan dolgozott. Mészáros Sándor 2014-ben a belső viszályok következtében lépett
ki az akkori körből. Ha valaki igazán felkészült a feladatkör betöltésére főleg úgy, hogy a szóban
forgó bizottságnak korábban elnöke is volt
akkor az Mészáros Sándor. Nincs kifogásuk
Tarkovács István személye ellen, ajavaslatot elfogadják, de véleménye szerint Mészáros Sándor
sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezik.
-

-‚
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Kálmán Tibor polgármester: Az Ipartestület Seller Lászlónét, illetve Pataky Attilánét javasolta
az új, nem képviselő bizottsági tagságra. Mindegyik jelöltnek megvannak a maga pozitív és
negatív oldalai is, de véleménye szerint ajelöltek közül Tarkovács István személyében a legjobb
jelöltet javasolja külső bizottsági tagnak.
Mucsi András képviselő: Földesi Mihály képviselő által említett korábbi csapat, a Jobboldali
Összefogás volt, akik nem indítottak jelöltet a választásokon. A régi képviselő-testületből
Deákné Domonkos Juliannával együtt vannak jelen az új testületben, mint a FIDESZ-KDNP
frakció képviselői. Mészáros Sándort tiszteli, családi és személyes okokból, illetve szakmailag
is elismeri. Az Ipartestület kétjelöltje isjó, viszont azt a vonalat, amit az előző ciklusban Pásztor
János képviselő képviselt gazdaként, illetve mezőgazdaságból élőként, Tarkovács István tudja
továbbvinni és képviselni.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szava:ásnáljelenlévó’ képviselők száma. 1 1 fó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
181/2020. (X 29.) határozata
1 Békés Város Képviselő-testülete Tarkovács István Békés, Déli ipari út 92. sz. alatti lakost
megválasztja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának.
.

2. Békés Város Képviselő-testülete módosítja Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.)
önkormányzati rendeletének 3 rnggelékét akképpen, hogy Pocsaji Ildikó helyett
Tarkovács István a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
.

Kálmán Tibor polgármester: Megválasztásra került az új bizottsági tag Tarkovács István
személyében, aki jelen van az ülésen. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
40.
(1) bekezdése értelmében a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a
megválasztását követően a képviselő-testület előtt a képviselőre irányadó szöveggel esküt
tesz, és erről okmányt Ír alá. Mivel Tarkovács István jelen van a testület ülésén, ezért javasolta,
hogy kerüljön sor az eskütételre, hogy a megválasztott bizottsági tag minél előbb megkezdhesse
a munkáját. Kérte a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.
—

—

Felkérte Tarkovács Istvánt az eskü letételére.
ESKÜTÉTEL
(Az esküokmány ajegyzó’könyv mellékletét képezi.)
Kálmán Tibor polgármester: Gratulált Tarkovács Istvánnak, és jó munkát kívánt neki.
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Napirend tárya:

Tájékoztató Békés Megye és benne a Békési Járás népegészségügyi
helyzetéről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja altipján.
Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent dr. Szab3 László
hivatalvezetőt. Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a határozati javaslat
elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.
Mucsi András képviselő: Fontosnak tartja az előterjesztést, ezért javasolta a napirendre vételét,
hiszen a megyei önkormányzatban mindig tárgyalják. Fontos nyomon követni, hogy milyen a
lakosság egészségi állapota. Külön megköszönte azt, hogy a kormányhivatal igényes,
színvonalas anyagot állított össze. Az adatokat a békési járásra vonatkozóan kapták meg, ezért
javasolta, hogy a lakosság részéről is minél többen olvassák cl, hiszen az anyag elérhető Békés
város honlapján az előterjesztések között.
Az anyagból kiderül, hogy a lakosság egészségi állapota nem túl jó, de ettől függetlenül Békés
kedvező helyzetben van, hiszen közel vannak a kórházak, és az önkormányzat színvonalas
rendelőintézetet tart fenn. Ezek nagyon fontosak úgy a megelőzés, mint a diagnosztika
szempontjából. Fontos, hogy a rendelőintézet a gyógyításban, utókezelésben tudjon előrelépni.
Emellett kiemelte, hogy az önkormányzat döntése értelmében Békésen megszervezésre került az
onkológiai betegek utógondozása is. Az önkormányzat igyekszik lépést tartani azokkal a
kihívásokkal, amelyeket a népegészségügyi helyzet velük szemben megfogalmaz.

Megköszönte az anyagot dr. Szabó László hivatalvezetőnek, és kérte, hogy a köszönetet
tolmácsolja a Kormányhivatal felé is.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci 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
182/2020. (X 29.) határozata
Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Békés
a
Megyei
Kormányhivatalnak a Békés Megye és benne a Békési Járás népegészségügyi helyzetéről
szóló tájékoztatóját a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya:

Tájékoztató a KÖVIZIG tevékenységéről

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Szászhalmi Marianna
szakaszmérnököt. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és a
táj ékozató elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
6

Bak Sándor volt igazgatóval és Szabó János jelenlegi igazgatóval is jó kapcsolatot ápola békési
önkormányzat. Bármilyen kérdéssel, kéréssel fordul az igazgatóhoz, nagyon segítőkész, amit
meg is köszönt.
Gratulált Szászhalmi Marianna szakaszmémöknek az Új feladathoz, hiszen most lett a békési
terület szakaszmémöke. Bízik abban, hogy a jó együttműködés megmarad a jövőben is.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslatról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 1 1 fó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 I igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
183/2020. (X 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖVIZIG tevékenységéről szóló
tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt Fontosabb
eseményekről, értekezletekről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a vírushelyzet miatt
elmaradt az ünnepi képviselő-testületi ülés, ezért ott nem tudta a kitüntetéseket átadni. Az
emléklapok, emlékplakettek elkészültek, a díjakhoz kapcsolódó juttatások elutalásra kerültek.

A testület korábbi döntése értelmében elkészültek azok az emléklapok is, amelyeket a
rendszerváltást követő első képviselő-testület tagjainak adnak majd át. Az emléklapokat az
elkövetkező hetekben személyesen adja át a kitüntetésben részesülőknek.
Mucsi András képviselő: 1 990. október 29-én került sor az új képviselő-testület megalakulására,
aminek épp ma van 30 éve. Ez egy fordulópont a város, illetve Magyarország életében is, hiszen
ekkor ért véget a tanácsrendszer.

Az első képviselő-testület tagjai az alábbi személyek voltak: Pásztor János, Beszterczei András,
Pocsai Ferenc, Beszterczei Andrásné, B. Varga László, Kugyelka János, if]. Békési Zoltán,
Gerbai László, Jenei Sándor, dr. Tóth Attila, dr. Farkas István, Csatári Béla, Domokos Mihály,
Tamási Ferenc, Pallag László, Üreg Péter, dr. Csiby Miklós, dr. Gosztolya Ferenc és Kökéndy
József.
Ebben az időben a választások kétfordulósak voltak, és előfordult, hogy az, aki az első fordulóban
mandátumot nyert, a második fordulóban már nem nyert. Voltak, akik biztosak voltak abban,
hogy bekerülnek a testületbe, de nem kerültek be, ezzel szemben olyanok bekerültek, akire nem
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is számítottak. Annak idején írt egy pályázatot a Városvédő Egyesületnek, és foglalkozott ezzel
a kérdéssel.
Pásztor János, Pocsai Ferenc, Kugyelka János, Pallag László és Kökéndy József már nincsenek
az élők között.
Pontosan 30 évvel ezelőtt az alakuló ülésen a testület tagjai közül kellett megválasztani a
polgármestert és az alpolgármestert. A választási rendszer úgy volt még akkoriban, hogy csak a
kisfalvakban választották meg közvetlenül a polgármestert, a 1 O ezer lakos feletti települések
esetén a testületnek kellett megválasztani. Békésen első körben nem sikerült megállapodni,
miközben volt két polgármester-jelölt, azonban egyik sem kapta meg a többséget.
Szavazategyenlőség miatt meg keltett ismételni a szavazást. Tartottak egy félórás szünetet,
azután Kökéndy József korelnök ismét összehívta a testületet, ahol 1 szavazat többséggel a
testület Kökéndy Józsefet választotta meg Békés polgármesterévé, és dr. Tóth Attila lett az
alpolgármester. Ok szolgálták végig azt a ciklust.
Ehhez az egészhez hozzátartozik az is, hogy dr. Pásztor Gyula a város országgyűlési képviselője
is szorosan együttműködött az önkormányzattal. Ez még a rendszerváltás hős kora volt, nagyon
keményen dolgozott és nagyon sok mindent kijárt a város számára, így neki is megköszönik majd
a munkáját.
Fontosnak tartja azt, hogy keressék meg azokat, akik annak idején részt vettek a
rendszerváltásban, hogy amíg életben vannak, gyűjtsék össze az emlékeiket és írják le. O abban
az időben 7 éves kisgyerek volt, így ennek a 20-as-30-as korosztálynak az az időszak ma már
történelem.
Rácz Attila képviselő: Egyetért Mucsi András képviselő által elmondottakkal, azt csak annyival
egészítené ki amit korábban is említett már hogy ha megemlékeznek a múltról, akkor két
embert ne hagyjanak ki az elismerésben részesülők közül. Erre korábban már ígéretet is kapott.
Ez a két személy: Szabados Csaba és Bende Lajos, akik téli időszakban, fűtetlen autóval mentek
ki Gyergyószentmiklósra elindítani a testvérvárosi kapcsolatot. Valamilyen eseményhez (vagy a
következő ünnepi testületi üléshez vagy az emléktábla avatáshoz) mindenképpen hozzá kellene
kapcsolni ennek a két személynek az elismerését is. A Gyergyószentmiklósi testvérvárosi
kapcsolat ma is élő, működő és szorosan összefűzi a két települést, amiben ennek a két
személynek elévülhetetlen érdemei vannak.
-

-‚

Kálmán Tibor polgármester: Mindenképpen megtalálják a helyét és módját, hogy ennek a két
személynek is megköszönjék a munkáját.

További hozzászólás,kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
tájékoztató elfogadását.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2020. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről” tárgyú előterj esztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Határidő:
azonnal
Napirend tárya:

Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és
rendeletek végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterj esztésben foglaltakat. Kérdés, észrevétel,
módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató 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
185/2020. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterj esztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Határidő:
azonnal

Napirend tárya:

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az i’Iötv. 52. (1) bekezdés» ponija alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, észrevétel,
módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2020. (IX 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterj esztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Határidő:
azonnal
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Napirend tárya:

Tájékoztató a Békési Helyi Értéktár Bizottság 201 9. évi munkáj áról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület ülésén Izsó Gábor volt
polgármestert, aki egyben a Békési Helyi Ertéktár Bizottság elnöke is, aki eddig is nagyon sokat
dolgozott a helyi értékek felkutatása érdekében.

Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
Csibor Géza képviselő: Az értéktár a hungarikumokhoz köthető helyi értékek védelmét,
feltérképezését és valamilyen módon történő közreadását jelent. Ez azért is fontos, mert a táj és
a kultúra mindenhol más, de mindig az adott helyen a megmaradásnak a jelképe is. Gratulált
ehhez a tevékenységhez, és a szép eredményhez, amit elértek.
Kálmán Tibor polgármester: Bárkit szívesen látnak és várnak a Helyi Értéktár Bizottságban, aki
affinitást érez az értékek felkutatására. Nagyon sok helyi érték feltárásra került, ami akár helyi,
akár megyei értékként már nyilvántartásra került, azonban még mindig vannak olyan helyi
értékek, amelyek felkutatásra várnak.

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat
elfogadásáról.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a s:ava:ásnáljelenlévó’ képviselők száma. 1 1 fó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2020. (X 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Települési Értéktár
Bizottság 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint tudomásul
veszi.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős :
Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya:

Költségvetési előirányzatok módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön
szavaz.
Földesi Mihály képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott annak
indoklása, hogy miért kerül 9 millió forintba a tetőszerkezet felújítása. Szeretné, ha ezt Polgár
Zoltán alpolgármester a képviselő-testület ülésén is elmondaná. A bizottság ülésén elhangzott,
hogy az elmúlt időszakban nagyon sok TAO pénzt fordítottak a Sportcsarnok megújítására.
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Joggal vetődik fel a kérdés a lakókban, akik látták, hogy a tetőszerkezet felújítására 57 millió
forintot fordítottak 2017-ben és 201 8-ban, hogy ezt az összeget mire fordították?
Polgár Zoltán alpolgármester elmondta, hogy 1 50 m2 nagyságú részt szakított ki a vihar a
tetőszerkezetből. A felújítás után is beázik a Sportcsarnok, amit a sportolók és a szuikolók is
alátámasztanak.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén átbeszélték,
hogy a tetőfelújítások megtörténtek. Ez aztjelentette, hogy a Sportcsamoknak körbe mind a négy
oldala teljesen felújításra került. Nem megy bele abba, hogy milyen rétegekkel meg hogy történt
meg ez a felújítás, hiszen ugyanabba a pályázatba el lett számolva ez a költség. Ezzel a résszel
nincs is probléma. Aki ismeri a Sportcsarnokot, tudja, hogy a legnagyobb probléma a
felülvilágítóval van, amihez nem nyúltak hozzá. Talán egy félévvel ezelőtt volt egy nagyobb

vihar, amikor a tetőszerkezet jó negyedrészét levitte, de nem ez volt a fő probléma.
Jelenleg egy 25-26 éve fennálló problémát kellene megoldani, hiszen amióta megépült a
Sportcsarnok van egy konstrukciós hiba, ami miatt mindig beázik a tető egy szakaszon. Hiába
cserélik ki a szerkezetet vadonatújra, azt mondják a hideg-meleg hatására hamar tönkremennek
ezek az eszközök. Egy új módszert alkalmaznak majd, és teljesen megszüntetik a felülvilágítót
és ugyanúgy lefedik a Sportcsarnok tetejét, mint az oldalait. A szakemberektől tudja, hogy így
teljesen megszűnik a beázás. Ugyanaz a tetőszerkezet lesz felül is, mint oldalt. Ezért is, hogy
felszerelésre kerültek már a napelemek, így nem lesz sötét a Sportcsarnokban. A kézilabdának
sikerült felújítani a teljes világításrendszert, így nyugodtan használhatják borúsabb időben is, és
még így is bőséges megtakarításuk lesz. Bízik abban, hogy ezzel megoldódik a probléma.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Mindannyian tudják, hogy a városi sportcsarnoknak

óriási az igénybevétele. Megköszönte, hogy november 2-ától a dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola
diákjai is igénybe vehetik a Sportcsarnokot testnevelési óra keretében. Bízik abban, hogy
mindenféle felújítási, javítási munkálatokat sikerül ajövőben elvégeztetni. Mindenki tudja azt is,
hogy a sportegyesületek mellett a helyi általános iskolák és civil szervezetek is igénybe veszik a
Sportcsarnokot. Bízik abban, hogy új kézilabda munkacsarnok hamarosan megépül, és akkor a
Hepp iskola közelségében tudnak testnevelési órát tartani, illetve aktívan mozogni.
Megköszönte Kálmán Tibor polgármester és Polgár Zoltán alpolgármester közbenjárását, hiszen
szeptember óta arra számítottak, hogy a tornaterem zsúfoltságát tudják enyhíteni.
Kálmán Tibor polgármester: Bízik abban, hogy az új módszerrel megoldódik a Sportcsarnok
problémája és megszűnik a beázás. Személyesen 1994 óta minden téli tornán látja, ahogy csöpög
a víz a Sportcsarnok tetőszerkezetén át.
Földesi Mihály képviselő: Információi szerint maga az épület biztosítva van. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülésén az is elhangzott, ami most a testület ülésén nem, hogy a
biztosító csak egy részét vállalja át a felújítás költségeinek. emiatt van szükség a 9 millió forint
átadására. Nem érti, hogy a biztosító miért nem előlegezte meg ezt az összeget, azonban az tény,

hogy a játékosok és egyéb használók érdekében ki kell javítani a tetőszerkezetet, ha már 25 éve
beázik. Azt sem érti, hogy miért nem lehetett ezt a problémát a tetőszerkezet javításakor
megoldani. Véleménye szerint, amikor a beázás megtörtént az alsóbb részeken, akkor már a felső
részen is folyamatos volt a beázás, ezért együtt kellett volna kijavítani a hibát. Két éven keresztül
TAO pénzből 67 millió forintot fordított a kézilabda kft. a Sportcsarnok felújítására, így ebből
az összegből meg kellett volna oldani a problémát.
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Kérdése Tárnok Lászlóné jegyzőhöz: A BFKC önkormányzati tulajdonban van, így szeretné
tudni, hogy milyen formában és módon kérheti ki a ráfordításokra vonatkozó számlákat és
szerződéseket? Elég, ha képviselőként itt bejelenti, vagy közérdekű adatigényléssel kérheti ki?
Kálmán Tibor polgármester: A felülvilágító részt meg akarták tartani, mert az valamilyen
szinten csak éke is a Sportesarnoknak. Voltak próbálkozások kisipari, nagyipari módszerekkel,
amelyek nem hoztak megoldást hosszú távon. Volt olyan, hogy félévig-évig nem ázott be a
Sportcsarnok, utána pedig valahogy elmozdult a szerkezet és újra beázott a felső rész.
Polár Zoltán alpolgármester: Egy nagy biztosító társaságról van szó, akik elismerték a hibát.
Szeretnék megkezdeni a javítást, de nem tudják addig. amíg a biztosító nem fizet. Ezért született
az a döntés, hogy megkezdik a felújítást, és utána keresik meg újra a biztosítót. Mindig
szorgalmazta, hogy javítsák ki a hibát, hiszen tizenéve vezetőként, huszonéve meg játékosként
volt az élete része a Sportcsarnok. Az önkormányzatnak nem volt pénze a javításra. A
felújításokat eddig is a kézilabda kft. végezte a TAO-ból szerzett forrásból. Bízik abban, hogy a
mostani beruházással megoldódik véglegesen a probléma.
Kálmán Tibor polgármester: Ezzel a felújítással a Sportcsarnok teljesen megújul.
Tárnok Lászlóné jegyző: Földesi Mihály képviselő által felvetett kérdésre elmondta, hogy nem
szükséges közérdekű adatigénylés címen benyújtani a kérését. Kérte a képviselőt, hogy írásban,
pontosan megfogalmazva írja le, mit szeretne kikérni és megtekinteni. Ezt követően azokat a
rendelkezésre álló dokumentumokat, amelyeket ki lehet adni, megkaphatja.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a I-es határozati javaslatról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnálje/enlévó’ képviselők száma. 1 1 Jó’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
188/2020. (X 29.) határozata

1 Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 3 1 .) önkormányzati rendeletben tervezett K5 1 3 Tartalékok
terhére 7.000.000 Ft átcsoportosításáról dönt a K915 Központi, irányítószervi támogatás
folyósítás teljesítése rovat javára; Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő részére.
.

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 3 1 .) önkormányzati rendeletben tervezett K5 1 3 Tartalékok
terhére 9.000.000 Ft átcsoportosításáról dönt a K91 S Központi, irányítószervi támogatás
folyósítás teljesítése rovat javára; Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ részére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a II-es határozati javaslatról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők sánia. 1 1 fő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkorrnányata Képviselő-testületének
189/2020. (X 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 3 1 .) önkormányzati rendeletben tervezett, személyi jellegű
kiadások K121 rovat, 011130 kormányzati funkció terhére 1.435.000 Ft, a munkaadókat
terhelő járulék előirányzat K2 rovat, O 1 1 1 30 kormányzati funkció terhére 2 1 2.405 Ft
átcsoportosításáról dönt a K5 1 2-03 Működési célú támogatás nyújtás egyéb civil
szervezetnek elnevezésű rovat, 8403 1 kormányzati funkció javára 1 .647.405 Ft összegben.

1

.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Kevesztény Értelmiségiek Szövetsége (székhelye: 1 01 6 Budapest, Aladár utca 1 7. fszt./4.
képviseli: Juhos Józsefné elnök) támogatására 48. 615 Ft.
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 202 1 május 3 1 napjáig kell írásos tájékoztató
annak pótlásáig
megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén
az
Onkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
.

.

—

2.

—

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Békési Fúvószenekari Közhasznú Egyesület (székhelye. 5630 Békés, Petóji u. 1. képviseli:
Bagoly László elnök) támogatására 48. 615 Ft.
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 202 1 . május 3 1 . napjáig kell írásos tájékoztató
annak pótlásáig
az
megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén
Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
—

3.

—

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/20 1 5 . (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
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Békés Média Alapítvány (székhelye. 5630 Békés, Rákóczi u. 4. képviseli: Bertci György
István) támogatására 1.454.457 Ft.
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 202 1 . május 3 1 . napjáig kell írásos tájékoztató
annak pótlásáig
az
megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén
Onkormányzat minden további támogatást felrnggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
—

—

4. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Békési Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztály (székhelye: 5630 Békés, Petóji Sándor u.
4. képviseli: Samu Gábor elnök) támogatására 95. 718 Ft.
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 202 1 . május 3 1 . napjáig kell írásos tájékoztató
annak pótlásáig
az
megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén
Önkormányzat minden további támogatást felfiggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
—

Határidő:
Felelős:

—

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya:

A házasságkötések, bej egyzett élettársi kapcsolatok létesítése, valamint
szabályairól
események
engedélyezésének
és
a
családi
többletszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő díj akról szóló 14/2020.
(VII. 3 1 .) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésj) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Hatályon kívül kell helyezni a rendelet 4. -át, mivel a törvényi
felhatalmazó rendelkezés nem ad lehetőséget többietszabály megállapítására. Az előterj esztést
tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a rendelet-tervezet
elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.
Rácz Attila képviselő: Kérdése Tárnok Lászlóné jegyzőhöz: ez azt jelenti, hogy hétközben,
munkaidőn túl nem lesz házasságkötés az irodában? Munkaidőben lehet házasságot kötni? Eddig
volt lehetőség a nagytermi esküvőn kívül egy olcsóbb esketésre, amikor is hétközben is
házasságot köthettek, akik ezt a lehetőséget választották.
Tárnok Lászlónéjegyző: A törvény alapján arra van felhatalmazása az önkormányzatnak, hogy
a munkaidőn túli rendelkezéseket szabályozza helyi rendeletben. A munkaidőben és hivatali
helyiségben (anyakönyvi irodában) továbbra is megmarad az esketés lehetősége, csak nem lehet
külön helyi rendeletben szabályozni. A pénteki esküvők eddig is az anyakönyvi irodában
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kerültek megtartásra, csak munkaidőben. Pénteken délután, munkaidőn túl már nincs lehetőség
házasságot kötni. Erre eddig sem volt példa.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a rendelet-tervezet 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
rendeletet alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
28/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, valamint családi
események engedélyezésének szabályairól és a többietszolgáltatások ellentételezéséért
fizetendő díjakról szóló 14/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 201 O. évi 1 törvény 96. -ában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében elj árva a következőket rendeli cl:
.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések, bejegyzett élettársi
kapcsolatok létesítése, valamint családi események engedélyezésének szabályairól és a
többietszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő díjakról szóló 14/2020. (VII. 31.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) Munkaidó’n túl ci hivatali helyiségben anyakönyvi vagy családi eseményt létesíteni
nem lehet.”
„

2.

Hatályát veszti a Rendelet 4. -a.

3.

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

Békés, 2020. október 29.
Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. október hó 30. napján
Tárnok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

A szabadtéri égetés szabályairól szóló 13/2015. (IV. 2.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: A rendelet 202 1 január 1 -jével lép hatályba, így ettől az időponttól
kezdve az önkormányzat helyi rendeletben nem állapíthat meg sem eltérő szabályokat, sem
többietszabályokat. Január 1 -től a szabadtéri égetésre a törvényi szintű szabályozások
.
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alkalmazandóak. Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottság és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Balo2 Zoltán képviselő: Kérte Kálmán Tibor polgármestert, hogy a médiában adjon közre egy
tájékoztatót, hogy a lakosok tisztában legyenek a tűzgyújtás, illetve tűzgyújtási tilalom
szabályaival. Sokan követik a korábbi hagyományokat, amikor is ősszel a lombot, illetve a fák
nyakazásából keletkező gallyakat házaknál, kertekben tüzelik el. Tájékozatni kell a lakosokat,
hogy az országos szabályozást kell betartania mindenkinek.
Kálmán Tibor polgármester: Mindenképpen tájékoztatni fogja a lakosságot a változásról.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt a
rendelet-tervezet elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete
a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 13/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 201 O. évi CXXX.
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapj án, az Alaptörvény 32. cikk (1)
törvény 1 3
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.)
önkormányzati rendelet 29. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Hatályát veszti a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 1 3/201 5. (IV. 2.) önkormányzati
rendelet.
2. E rendelet 2021 január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
.

.

Békés, 2020. október 29.
Tárnok Lászlóné
jegyző

Kálmán Tibor
polgármester
A rendelet kihirdetésre került: 2020. október hó 30. napján.
Tárnok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

A Békés város kulturális intézmények alapító okiratainak módosítása
Békés Város Jantyik Mátyás Múzeum

—

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről
a testület külön-külön szavaz. Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
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Közrendvédelmi Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság és elfogadásrajavasolják a
határozati javaslatokat.
Változtak a törvényi előírások, igy akik eddig kulturális közalkalmazottként dolgoztak,
november 1-je után a Munkatörvény Könyve hatálya alá tartoznak. Ehhez kapcsolódóan kell az
alapító okiratokat módosítani. A változás nem érinti hátrányosan a dolgozókat, hiszen a bérük
nem változik és a következő 5 évben ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint eddig
közalkalmazottként a végkielégítés és jubileumi jutalom vonatkozásában.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a I-es határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő 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
190/2020. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum
alapító okiratát az 1 melléklet szerint módosítja, egységes alapító okiratát a 2. melléklet
szerint fogadja el.
.

Határidő :
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

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

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
191/2020. (X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központalapító okiratát a 1 melléklet szerint módosítja,
egységes alapító okiratát a 2. melléklet szerint fogadja el.
.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

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

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
192/2020. (X 29.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
alapító okiratát az 1 melléklet szerint módosítja, egységes alapító okiratát a 2. melléklet
szerint fogadja el.
.

Határidő:
Felelős:
Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Közvilágítás üzemeltetési szerződés módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az i1’Iötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mucsi András képviselő: A tavaszi időszakban a képviselői hírlevelébe bele tett egy felmérő
lapot, amelyben azt kérdezte a választóitól, hogy hol szeretnék kijavíttatni ajárdákat, illetve hova
szeretnének új lámpatesteket kihelyeztetni. Kapott is visszajelzéseket. A következő hírlevelébe
is tesz egy ilyen felmérőlapot. Napi szinten autóval, kerékpárral, gyalog és babakocsival járja a
választókerületét és folyamatosan felméri a közlekedési viszonyokat. Ettől függetlenül fontosnak
tartja, hogy megkérdezze a lakosságot is. A DEMASZ-nak az a problémája, hogy csak akkor tud
kihelyezni lámpatesteket, ha ki van építve a hálózat. Egyébként, ha azt mondja valaki, hogy olyan
villanykaróra kér lámpatestet, ahol nincs meg a vezeték, azt is megcsinálják, csak jóval
drágábban. Fontos, hogy ne legyenek olyan szakaszok (akár 50 méteren keresztül is) ahol nincs
világítás, ezért sötét van. Ha 3 napot késik a csekk befzetésével, már kapja a felszólítást. A
DEMASZ vállalta, hogy az Uj utcán és a Jámbor utcán június 26-ig felszerel 2 db lámpatestet
ezt egyébként már 1 éve rendelték meg ehhez képest ezt a mai napig nem csinálta meg a cég.
Minden képviselőnek fel kell mérnie, hogy a körzetében, hol van szükség lámpatestre, és
bombázni kell a céget, hogy az ellátás mindenhol 1 00 %-ban legyen biztosítva.
-

-‚

Kálmán Tibor polgármester: Vámos Zoltán alpolgármester beleásta magát a közvilágítás
ügyében, így komoly tapasztalatai vannak ebben a kérdésben. Az előző képviselő-testületi ülésen
kiírták a közvilágítás üzemeltetésére a közbeszerzési eljárást. Szeretnék, ha ennek keretében az
elkövetkező 1 -3 évben több lámpatest kerülne kihelyezésre. Bízik benne, hogy lesz olyan
pályázó, akivel ezt meg tudják valósítani, és 3 éven belül olyan helyekre is tudnak lámpatesteket
kihelyezni, ahol jelenleg nincs. Biztos abban, hogy minden képviselőt megkerestek már az
emberek ilyen problémával.
Vámos Zoltán alpolgármester: Külön tárgyalási etap volt, hogy miért ilyen lassú a lámpatest
kihelyezésének folyamata. Véleménye szerint a cég hozzáállása alapvetőenjó, így átnézték, hogy
mi lehet az oka annak, hogy ilyen lassú az átfutási idő, és azt tapasztalta, hogy a törvényi
szabályozás lassítja ezt a folyamatot. Ha a pandémiás időszak nem jött volna közbe, akkor már
jobban elhaladtak volna a tárgyalásokkal. Atlagosan 1 ‚5 év egy lámpatest kihelyezése, de nem
csak Békésen, hanem máshol is így van. Ezt az időszakot talán sikerül 6 hónapra lefaragni.

Igyekezett annak is utánajárni, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek a közeljövőben. Arra
kapott ígéretet, hogy a későbbiekben terveznek pályázatot kiírni olyan méretű városok számára,
mint amilyen Békés is, így ahhoz csatlakozni tudnak majd. Ha ez így lesz, akkor majd tudnak
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komolyabb fejlesztéseket is végezni. Addig a karbantartásra és a kisebb kiegészítésekre kell a
hangsúlyt fektetni.
Olyan lámpatestek kihelyezésében is gondolkodik, amelyek függetlenek a DÉMÁSZ háiózatától,
másként
és igyekszik kisebb pontokon ahol az üzemeltetőnek nincs kiépitve hálózata
megoldani a világítási problémákat. Ezeken a helyeken lehet, hogy lényegesen olcsóbb
megoldást tudnak majd alkalmazni. Egy-két helyen kipróbálja, és kíváncsi lesz arra, hogy válik
be az a megoldás, amiben ő gondolkodik. Ez költségek tekintetében, mind pedig a fggetlenedés
folyamatában is fontos lépés lehet.
-

-

Kálmán Tibor polgármester: Reméli, hogy ezek a lámpatestek nem lesznek majd privatizáció

áldozatai.
Mucsi András képviselő: Örül annak, hogy Vámos Zoltán alpolgármester felvállalta a
közvilágítással kapcsolatos probléma rendezését. Valahogy cl kellene érni azt, hogy a cégtől
valamelyik vezető eljöjjön Békésre, és tárgyaljon a képviselőkkel. Nagyra értékelhetik azt, hogy
sok tízmillió forintos beruházást hajtanak végre most is a városban, ami miatt a körzetének egy
részében áramszünet van. Kritikai megjegyzése. hogy nagy problémát jelent, hogy 5 napon
keresztül egész nap nincs áram, bár augusztusban előre szóltak, hogy nem lesz áram, Az
áramszolgáltatónak úgy kellene megszerveznie a munkát, hogy ne legyen olyan lakás, ahol nincs
fűtés (áramról megy a bojler), leolvad a hűtőszekrény, stb. Augusztusban nagyon sok jelzést
kapott a lakosságtól.

Köszöni, hogy fejlesztenek, hogy kicserélik a 30-40 éves trafókat, hogy új villanykarókat
helyeznek ki, dejó lenne személyesen tárgyalni a cég vezetésével, mert akkor cl tudnák mondani,
hogy emberségesen oldják meg ezeket a problémákat, hogy a lakosságot se érje túl nagy sérelem,
illetve kár.
képviselő: Tájékoztatásul elmondta, hogy a DÉMÁSZ szervezetileg
magántulajdonban volt, és egy francia közösségi szolgáltató állt a rendszer mögött, amelyet a
kormány hathatós tevékenysége során az elmúlt időszakban kivásárolt és nemzeti közművekként
működik tovább. Azt tudni kell, hogy amíg magántulajdonban volt a közüzemi szolgáltatás,
addig a profit elvonása volt a fontos, így létszámban lecsökkent az áramszolgáltató munkaereje.
Ez most az átállás időszakában többször érzékelhető, a dolgozók túlterheltek. Korábban Békésen
önálló kirendeltség működött 14 fővel,jelenleg pedig egy szerelő négy olyan körzetet lát el, mint
amilyen Békés. Egy Békésen lakó szerelő Szeghalomtól Mezőkovácsházáig jár és tartja fenn a
rendszert. Most már a kormány kezében van az áramszolgáltatás, így rövidesen ezen a területen
is lépni fognak majd, hiszen létszámot kell fejleszteni. Jelenleg nem ugyanaz az az érdek, mint
korábban volt a vad kapitalizmus idejében.
Rácz

Attila

Vámos Zoltán alpolgármester: A szegedi központban lévő tárgyaláskor pozitív élmény volt

számára, hogy megváltozott az érdekviszony, hiszen az állam kivásárolta a céget. Az állam
nagyon sok túlmunkával vette át a céget, de igyekeznek szakmailag jó munkát végezni. Fontos
szempont a munkájukban, hogy próbálják azt a már-már idealista állapotot visszaállítani mint
ami korábban volt. Ez nem megy egyik napról a másikra, hiszen a munkatársak túlterheltek,
sokfele járnak, óriási területet látnak el. Különbséget kell tenni az áramellátás és a közvilágítás
között. Azok a fejlesztések, amelyeket Mucsi András képviselő említett, a hálózatfejlesztések
keretében zajlanak, és az áramellátással kapcsolatosak. A közvilágítás fejlesztését akár áram alatt
is el tudják végezni, és nem igényel áramszünetet. Ezt külön megkérdezte, és elmondták neki,
hogy az áramszünettel járó fejlesztések kizárólag az áramellátással kapcsolatosak, mivel nagyon
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régi trafók, egyéb berendezések vannak, amelyeket ki kell cserélni. A jelenlegi cég egészen más
érdek mentén áll a dolgokhoz, mint az előző cég.
Egyetért azzal, hogy hívják meg a szegedi vezetést és személyesen tárgyaljanak velük.
Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Vámos Zoltán alpolgármester munkáját. További
hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el határozati
javaslat 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
193/2020. (X 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 30. napján Békés
Város teljes közigazgatási területén közvilágítás-üzemeltetés és karbantartás tárgyban
létrejött 2017/24/01/L szerződést közös megegyezéssel 2021. június 30-ig
meghosszabbítja. Felhatalmazza polgármesterét a szerződés 1 sz. módosításának
aláírására.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
.

Napirend tárya:

Delegálás az Alföldvíz Zrt. közgyűlésébe

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésj) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

A tárgyalások során erősödött Békés város pozíciója, ami abból is látszik, hogy a Felügyelő
Bizottságba is helyet kaptak. Régen volt már, hogy Békés városának a vezetőségben képviselője
legyen. Ajavaslat arról szól, hogy a polgármester akadályoztatása esetén Csíbor Géza képviselő
vegyen részt az Alföldvíz Zrt. Közgyűlésének ülésén.
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 1 fó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
194/2020. (X 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30. napjától 2021.
szeptember 29. napjáig Kálmán Tibor polgármestert, akadályoztatásának esetére Csibor
20

Géza képviselőt, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét delegálja az AlfZMdvíz
Zrt. közgyűlésébe.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

Békés, Hunyadi u. 2921 hrsz. alatti ingatlan értékesítése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzóidinyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja altipján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési l3izottság
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, amely szerint 1200 Ft/m2
áron, azaz 3 80.400 Ft-ért kerüljön értékesítésre a telek.
Mucsi András képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, ahol egy nagyobb vitát generált az értékesítés. Megköszönte Földesi Mihály
képviselőnek a felvetéseit, aki elmondta, azt szeretné, ha drágábban értékesítenék az
ingatlanokat. A vállalkozó augusztusban kereste meg levélben (a kérelem az előterjesztés
mellékletét képezi) az önkormányzatot, akivel Kálmán Tibor polgármester folytatta le a
tárgyalásokat. A polgármester arra tett javaslatot, hogy ugyanazon az áron értékesítsék ezt a
területet, mint amilyen áron korábban is értékesítettek hasonló területeket, mint például Hatházon
vagy Dánfokon.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a területet a polgármester által elmondott áron értékesítse
azzal, hogy a jövőre nézve készítsenek egy ingatlanjegyzéket az egész városra vonatkozóan és
tekintsék át, hogy hol mennyiért lehet értékesíteni egy telket. Ezt követően hívják fel a lakosság
figyelmét arra, hogy úgy adjanak be területvásárlási kérelmeket (akár 3 m2-ről vagy nagyobb
területről is legyen szó), hogy piaci árak figyelembe vételével értékesti az önkoririányzat a
területeit. Minden értékesítéskor értékbecslést kér az önkormányzat. Szóba került az is, hogy a
vevő rendeli meg az értékbeeslést, de ez nem így van, mert minden esetben az önkormányzat
kéri fel az értékbecslőt. Meg lehet fontolni Földesi Mihály képviselő javaslatát, amely szerint
akár több értékbeeslőtől is lehet kérni értékbecslést. Fontos, hogy a lakosság tisztában legyen
azzal, hogy vételi szándék esetén nem biztos, hogy hogy néhány tízezer forintért megvásárolhat
akár egy kisebb területet is.

Javasolta, hogy a képviselő-testület 1 200,- Ft/ m2 áron értékesítse a szóban forgó területet,
ahogyan Kálmán Tibor polgármester isjavasolta. A későbbiekre nézve meg kell nézni, hogy egyegy kerületben mennyiért lehet telket vásárolni, és arra tekintettel kell értékesíteni az
önkormányzati területeket is az adott városrészben.
Földesi Mihály képviselő: Megköszönte Mucsi András képviselő által elmondottakat, mert
valóban az hangzott el a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is. Kerületenként el kell
készíteni, hogy mennyibe kerül egy-egy telek. Személy szerint, amikor végig olvasta az
ingatlanszakértő által adott árajánlatot, ami 155 ezer forintról szólt, nagyon meglepődött, mivel
az árat nagyon alacsonynak tartotta. Orül annak, hogy a bizottsági ülésen elfogadták ajavaslatát,
amely szerint a területet 1 200 Ft/m2 áron értékesítse az önkormányzat. A szóban forgó kerületnek
az értékesíteni kívánt terület a grundja, ezért inkább aztjavasolná, hogy az önkormányzat ne adja
el, hanem alakítson ki a területen egyjátszóteret.

A vállalkozó felvetette, hogy azért szeretné megvásárolni a zöldfelületet, hogy a saját ingatlanát
jobban meg tudja védeni. A játszóterek felújítása megtörtént, amelynek keretében
kamerarendszert is kialakítottak a védelem érdekében. Ha a szóban forgó területen is játszóteret
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alakítanának ki, akkor az is kamerarendszerrel lenne védve, ami az ingatlantulajdonos higatlanát
is védené.
Ha a képviselő-testület mégis úgy dönt, hogy értékesíti a területet 1 200 Ft/m2 áron (és nem azon
az áron, amit az ingatlanszakértő javasolt), akkor elfogadja, de inkább játszóteret alakítana ki a
területen.
Várja azt az anyagot, amiben kerületekre lebontva megállapítják a négyzetméterárakat a jövőre
nézve. Javasolta, hogy az ingatlanszakértői díj a vételáron felül legyen benne, és minden vevő
vállalja be, aki ingatlant vásárol. Ne az önkormányzatot terhelje az értékbeeslési díj összege.
Kálmán Tibor polgármester: Az elhangzott javaslatokat elfogadhatónak tartja. A
területrendezésnél, ingatlan vásárlásnál a különböző költségek a vevőt szokták terhelni. Jelenleg
nem az egész terület kerül értékesítésre, hanem annak egy része. Azon a területen nőtt fel, így
gyerekként azon a grundon focizott, majd sportreferensként kiskapukat is helyeztetett ki a
területre. Szíve ügye, hogy azon a területen egyszer játszótér legyen. Bízik abban, hogy ez
egyszer megvalósul, de dolgozni is fog ennek érdekében.

Az önkormányzat továbbra is tartja magát ahhoz az elvhez, amely szerint ingatlanértékesítésből
ingatlant vásárol, és a bevételt nem használja fel működésre.
Van Olyan értékhatár, ami fölött már több értékbecslést is kér az önkormányzat. Korábban is
voltak olyan értékestések, amikor akár három értékbeeslést is kértek egy ingatlan
vonatkozásában. Amíg el nem készül az ún. városi kataszter, addig javasolja megállítani az
ingatlan adásvételeket. Ahogyan Mucsi András képviselő is mondta, szerinte is jó áron
értékesítik a szóban forgó területet, hiszen egy gondozatlan, használaton kívüli gazos területről
van szó. Ha értékesítik a területet, legalább lesz egy gazdája is annak a résznek.
Polár Zoltán alpolgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta, amit
hónapokkal ezelőtt is megfogalmazott, hogy mérjék fel a különböző területeket a különböző
kerületekben. Bizottsági ülésen is felmerült, hogy p1. Bánhidán mennyiért lehet értékesíteni egyegy területet. Felmérik, hogy hol mennyiért lehet értékesíteni a területeket, telkeket, de biztos
abban, hogy minden eladásnál lesznek egyedi dolgok, amiket figyelembe kell venni. Azt szokták
mondani, hogy minden annyit ér, amennyit adnak érte.
Véleménye szerint a szóban forgó területen marad annyi hely, ahol játszóteret lehet kialakítani.
Az értékbeesléssel kapcsolatban elmondta, hogy minden területen békési vállalkozókat
igyekeznek előtérbe helyezni. Többek között emiatt kértek fel egy békési Tállalkozót is az
értékbecslésre. Nem gondolja, hogy probléma lenne az értékbecslő becsiésével, hiszen ért hozzá,
ezt tanulta.
Elhangzott, hogy több értékbecslést is kell készíteni, amivel egyet tud érteni, de meg kell
határozni egy értékhatárt, ami felett több értékbecslést kérnek. Azt azonban át kell gondolni,
hogy a vevőt terhelik meg azzal, hogy két-három értékbecslési díjat fizessen ki. Törekedni kell
arra, hogy legyen egy irányelvük arra nézve, hogy az egyes kerületekben mennyiért lehet
értékesíteni egy-egy területet, telket, stb.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról azzal, hogy a szóban forgó
területet 1200,- Ft/m2 áron értékesítse az önkormányzat.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen. I nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
195/2020. (X 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet 1 3
d) pontja alapján a Békés, 292 1 helyrajzi számú, 3 1 7 m2 területi-iagyságú
ingatlan értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.
.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonát képező Békés, 292 1 helyrajzi számú, 3 1 7 m2 területnagyságú ingathint Forrás
Zoltán(a.n.: Tokaj Julianna, szül. hely: Békés, szül. idő: 1972. 01. 24.) 5630 Békés, Petőfi
u. 14. szám alatti lakos részére bruttó 1200,- Ft/m2 vételár megfizetése ellenében.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Békés, Nevelő u. l/l szám alatti ingatlan értékesítése
.

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, amely szerint az
értékbecslésben szereplő értéken, azaz bruttó 8 millió forintért kerüljön értékesítésre az ingatlan.
Mucsi András képviselő: Az önkormányzatnak évek óta célja, hogy javítsa a szociális
ellátórendszert. Véleménye szerint büszkék lehetnek arra, hogy nagyon jó szociális intézménye

van a városnak, azonban nem tudnak minden feladatot ellátni. Békés városában működik egy
állami fenntartású szociális otthon, illetve egyházi fenntartásban működik az Országos
Cigánymisszió segítő szolgálata, ami több száz ember ellátását biztosítja amellett, hogy nagyon
sok embernek ad munkát is.
A Baptista Szeretetszolgálat nemcsak a békési önkormányzatot kereste meg, hanem más
településeken is tárgyaltak az önkormányzat vezetésével egy plusz szolgáltatás bevezetésének
lehetőségéről. Nemcsak új szolgáltatás jelenne meg a városban, hanem a felújítások tekintetében
plusz forrást is idevonzanának. Arról van szó, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Békésen
létrehozna egy családok átmeneti otthonát. Deákné Domonkos Julianna intézményvezetőként
jelezte, hogy náluk az iskolában is megjelennek a családi problémák a gyerekeken keresztül. Ő
maga is 5 éven keresztül vett részt a lakásügyekkel foglalkozó bizottság munkájában, így sok
családi problémával szembesült. Sajnos sok család jut Békésen nehéz helyzetbe, és van, akinek
lehet segíteni adósságrendezés keretében, vagy úgy, hogy átmenetileg lakhatáshoz juttatják. Azt
azonban tudni kell, hogy ha valakit kilakoltatnak és a hajléktalan szállóra költözik, akkor attól a
gyerekeket elveszik. A Baptista Szeretetszolgálat ajánlata abban segít, hogy a családokat ne
kelljen elválasztani egymástól, ezért Olyan otthont alakítanának ki, ahol a családok együtt tudnak
maradni. Ez lenne a családok átmeneti otthona.
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Az önkormányzatnak van egy 1 2000 m2-es ingatlana a Csallóközi utcán (a volt óvoda és az ahhoz
kapcsolódó iskolaépület, záportározó), aminek a 1 O %-át szeretné megvásárolni a Baptista
Szeretetszolgálat. Először 5 millió forint vételárat ajánlott a szeretetszolgálat, majd az
önkormányzat kért egy becslést, ami szerint a 1 O % rész 8 millió forintot ér, amit a Baptista
Szeretetszolgálat el is fogadott. Ezt jó ajánlatnak tartja, főleg azért, mert a városban egy plusz
szolgáltatás jelenik meg, és emellett egy nagyobb mértékű ingatlan beruházást is végrehajtanak
a területen, ami a városrész összképét is javítani fogja. Kérte a határozati javaslat elfögadását,
hiszen nem az önkormányzatnak kell felújítani, üzemeltetni a területet, mégis a város lakosságát
szolgálják ezzel a szolgáltatással.
Kálmán Tibor polgármester: Rendszeresek azok a megkeresések, amik arról szólnak, hogy egy
család utcára kerül, vagy családon belüli erőszak történik. Jelenleg 3 hónapra tudnak lakást
biztosítani a hirtelen bajba kerül családoknak. A családok átmeneti otthona óriási segítséget
jelentene a városban élő, bajbajutott családok számára.
Molnár Gábor képviselő: Egyetért azzal, hogy Békésen szükség van a családok átmeneti
otthonára. Kiszámolta, hogy 66 1
Ft/m2 áron adják el a terültet, amiben benne van
százhuszonvalahány négyzetméter lakóingatlan is. Ha valaki neki Békésen ennyi
négyzetméteráron értékesítene egy négyzetméter területet, azonnal megvenné. Nagyon sok
rokona él a Csallóközi és Tárház utcán ezért tudja, hogy egy parasztházat is 8 millió forintért
árulnak 3 kadrátos portán.
Az ingatlanközvetítő azt írja, hogy felmérte a közeli porták értékét, és azt is figyelembe véve
alakította ki az értékbecsiést. Ha ez igy van, akkor az értékbecslő rossz portákat nézett.
‚-

Egyetért azzal, hogy a Baptista Szeretetszolgálat megkapja a területet 8 millió forint áron, de
kérte, hogy a jövőben piaci alapon értékesítsék az ingatlanokat, és vegyék figyelembe a közeli,
hasonló ingatlanok értékét is.
Kálmán Tibor polgármester: Az ingatlant meg kell tekinteni kívül-belül, mielőtt bármit
mondanak. A Baptista Szeretetszolgálat szakértője átnézte az ingatlant, és a felújítás összegét
alaphangon 30 millió forint körülire saccolja, mire az új tetőszerkezet, szigetelés, stb. elkészül
ahhoz, hogy alkalmas legyen családok átmeneti otthonának.

(Csibor Géza képviseló’ elhagyta az üléstermet. A képviseló’-testület létszáma. 1 Ofó)
Deákné Domonkos Julianna képviselő: A bizottság ülésén alaposan megtárgyalták az
előterjesztést, és az abban foglaltakat támogatta, amit a mai szavazásával is meg kíván erősíteni.
Minden oktatási-nevelési intézményben egyértelműen érződik, hogy a tehetséggondozás mellett

a családok szociális problémáinak megoldásával is foglalkozni kell. Ahogyan a
valamennyi
iskolája, úgy a dr. Hepp Ferenc iskola is nagyon odafigyel erre. Orül annak, hogy a családok
átmeneti otthonában személyre szabott támogatást kaphatnak majd a családok. Az intézmény felé
máris felajánlja együttműködését, hiszen ez az otthon nagy segítséget jelent majd a város
valamennyi oktatási-nevelési intézményének is.
város

Földesi Mihály képviselő: Egyetért az előtte szólókkal, éppen ezért revidiálni kell a gondolatait
ahhoz képest, amit a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén elmondott. Csíbor Géza
képviselő vetette fel a bizottság ülésén, hogy gondolják végig, ha letelepedne egy multi a városba,
több ezer embernek adna munkát, akkor is kérnének-e pénzt a telekért? Ezen a felvetésen
gondolkodott az elmúlt napokban, hogy ha valaki plusz szolgáltatást hoz a városba, ami a
és
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lakosság számára előnyös, akkor kérjenek—e pénzt vagy sem? Elgondolkodott azon, hogy az
AFESZ mindenhonnan eltűnt, egyedül Békésen van jelen még. Ha megnézik, miből él a cég,
akkor azt látják, hogy a meglévő ingatlanaikat adják ki, és ebből van bevételük. El kellene
gondolkodni az önkormányzatnak is azon, hogy ha a Baptista Szeretetszolgálat nehéz helyzetbe
került családok részére biztosít otthont, ezzel a városban munkahelyet is teremt, akkor kell-e az
ingatlanért pénzt kérni? Mind a két dolog pozitív hozadékot jelent a lakosságnak. Bevallja
őszintén, hogy a szóban forgó ingatlant 8 millió forintért nem adná el. Az AFESZ-ből idindulva,
azt tenné, hogy bérbe adná az ingatlant a Baptista Szeretetszolgálatnak. Az AFESZ esetében a
bérlők nemcsak a bérleti díjat fizetik meg, hanem felelnek az állagmegóvásért is, illetve értéket
növelnek a felújításokkal. At kellene gondolni, hogy az önkormányzat ne értékesítse, hanem adja
bérbe az ingatlant a szeretetszolgálatnak. Tudomása szerint a Baptista Szeretetszolgálat 60 millió
forintból kívánja felújítani az ingatlant. Ezzel a város ingatlanállományának értéke is növekedne.
Javasolta, hogy az önkormányzat adja bérbe az ingatlant 20 évre a Baptista Szeretetszolgálatnak.
aminek fejében újítsák fel az ingatlant, elsősorban békési lakosokat alkalmazzanak legalább 80
%-ban, vagy Békés környéki lakost, és családok átmeneti otthonaként működtessék. Ezzel a
konstrukcióval az önkormányzat jobban járna. Ha úgy alakul, hogy már nem ez a kormány lesz
hatalom, amelyik az egyházakat ilyen mértékben támogatja, akkor az ingatlan sem kerül áron
alul értékesítésre úgy, hogy esetleg más célra használja bárki is. A város egy olyan értéket kapna
vissza, amire nem kellene pluszban költenie.
Mire a 8 millió forint vételárat megkapják és mire másik ingatlant tudnak vásárolni,
nagymértékben veszít az értékéből, hiszen az ingatlanárakjelenleg nagyon magasan vannak.
Mucsi András képviselő: Biztos abban, hogy a Baptista Szeretetszolgálat nem fogadna el egy
olyan ajánlatot, mint amit Földesi Mihály képviselő felvázolt (az önkormányzaté marad az
ingatlan, de a szervezet újítsa fel, stb. stb.). A szervezetnek van egy másik ingatlana is, ami
„Védett ház” néven működik. A szeretetszolgálat egy magánszemélytől vásárolta meg az
ingatlant, ami Békésen egy eldugott kis utcában található. Ha lehetséges, ne közös projektben
gondolkodjanak, hanem, ha egy szervezet meg akar valósítani valamit, akkor vegye meg az
ingatlant és annak értékét fizesse ki. Javasolta, hogy az eredeti határozati javaslatot fogadja cl a
képviselő-testület. Nem jár rosszul ezzel az értékesítéssel az önkormányzat, hiszen a terület 10
%-át vásárolja meg a szeretetszolgálat, a többi az önkormányzat tulajdonában marad.
Kálmán Tibor polgármester: A Baptista Szeretetszolgálat egyértelműen vételi szándékkal
kereste meg az önkormányzatot. A családok átmeneti otthonát saját ingatlanban szeretnék
kialakítani.
Polár Zoltán alpolgármester: A tárgyalások során felmerült a bérbeadás lehetősége is, de azt a
Baptista Szeretetszolgálat nem tudja elfogadni. Most van egy adott pénzmennyiség (60 millió
forint), amit felújításra tudnak fordítani, de csak olyan épületre, amelyik a saját tulajdonukban
van. Elhangzott az is, hogy más településen is megkeresték az önkormányzatot
ingatlanvásárlással. A lényeg, amit Mucsi András képviselő is elmondott, az a szolgálat, amit
végeznek.

Ha értékesítik a területet, utána nem sok idő, amíg megkapja az önkormányzat a vételár összegét,
így akár 1 héten belül is tudnak másik ingatlant vásárolni. Folyamatosan figyelik, hogy milyen
lakásokat hirdetnek eladásra, így gyorsan lehet lépni ebben a tekintetben.
Rácz Attila képviselő: Felhívta a figyelmet arra, hogy vannak olyan projektek, amelyekre csak
akkor kap bárki támogatást, ha a pályázó a tulajdonosa az ingatlannak. Vannak támogatások,
amelyeket a kormány is csak saját tulajdonban lévő ingatlan esetében fizet ki, illetve európai
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uniós támogatásokat is csak saját tulajdonú ingatlanra lehet igénybe venni, Valószínűnek tartja,
hogy a Baptista Szeretetszolgálat is ilyen okok miatt ragaszkodik az ingatlan vételéhez, így a
tulajdon szerzéséhez, mert bérbe adás esetén nem valósítható meg a projekt.
Földesi Mihály képviselő: Kérdése: hány család elhelyezésére lesz lehetőség a családok
átmeneti otthonában? A másik kérdése pedig, hogy hány embert terveznek foglalkoztatni?
Mucsi András képviselő: Úgy gondolja, az ingatlan nagyságát is figyelembe véve, hogy 2-3
családot tudnak elhelyezni, ami valószínűleg 1-2 ember alkalmazásátjelentené. Az egyik békési
családi házat megvásárolták, ahol 2-4 családot helyeztek el kisgyerekekkel együtt. A tárgyalások
során Kálmán Tibor polgármesternek ígéretet tett arra a szeretetszolgálat, hogy elsősorb an békési
lakosokat alkalmaz majd. Minden egyes tárgyalásnál kérik, hogy a békési lakosokat vegyék fel
elsősorban, azonban vannak olyan területek (mint például az egészségügy), ahol nem tudnak
békési embert felvenni szakképzettség hiányában. Ilyenkor kénytelenek más városból felvenni
valakit.
Kálmán Tibor polgármester: A tárgyalások során a Baptista Szeretetszolgálat úgy nyiktkozott,
hogy a családok átmeneti otthonában 20 fő részére tudnak majd elhelyezést biztosítani. A
foglalkoztatotti létszámra nem kérdezett rá, azonban azt gondolja, hogy 3-4 fő munkavállalót
igényel majd ez a feladat. A Baptista Szeretetszolgálat ingatlan bővítésében is gondolkodik
további források bevonásával, mivel építkezni szeretnének, hogy a kapacitást növelni a
kapacitást.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
196/2020. (X 29.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet 1 3 d) pontja alapján a Békés, 64 1 3/2 helyrajzi számú, 1 2 1 O m2 területnagyságú
ingatlanrész értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.
.

Bekes Varos Onkormanyzata Kepviselo-testulete ugy dont, hogy ertekesiti a kizarolagos
tulajdonat kepezo Bekes, 6413/2 helyrajzi szamu, 1210 m teruletnagysagu ingatlant az
Országos Szociális Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1 1 1 1 Budapest, Budafoki
Út 34/b I. em. 2. ajtó, bejegyzés száma: MBE EJSZ-2015!004, adósz: 18264825-1-43,
Képviselője Hári Tibor ügyvezető főigazgató) részére bruttó 8.000.000,- Ft vételár
megfizetése ellenében.
‚

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.
intézkedésre azonnal
Határidő:
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya:

Folyószámla hitelkeret engedélyezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésj) pontja alwipján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság. és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás eló’tt 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
197/2020. (X 29.) határozata
az ERSTE BANK
Békés Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetétől
202 1 január 1 napjától 202 1 december 3 1 napjáig terjedő
HUNGARY Nyrt-től
időszakra, maximum 100.000.000,- Ft felső határú, I éven belüli folyószámlahitelt vesz
fel változatlan feltételekkel. A hitelfelvétel célja 202 1 évben a gazdálkodással
összefüggő likviditás biztosítása.
2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a folyószámlahitel
szerződés megkötésére.
1

.

—

—

.

.

.

.

.

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

LMBTQ propagandával kapcsolatos állásfoglalás

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: A beérkezett javaslatokat a Humán és Szociális Bizottság
megtárgyalta, és a helyben kiosztott határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. Az anyagban foglaltakkal teljes mértékben egyetért, az a képviselő-testület
egészének álláspontját tartalmazza. Megköszönte Mucsi András és Földesi Mihály képviselőnek
a témával kapcsolatos megkeresést.
Mucsi András képviselő: Amikor az előző testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület a
Babazászló kitűzésével kapcsolatos előterjesztést, akkor már zajlott az LMBTQ propaganda. A
„Meseország mindenkié” című mesekönyv kapcsán Dúró Dóra országgyűlési képviselő kifejtette
véleményét, és mérhetetlenül felháborította az a gyűlöletkampány. amit az országgyűlési
képviselő asszony ellen folytattak némelyek.

Megosztó kérdésről van szó. A propaganda nyugatról jön be Magyarországra. A magyar kultúra
négy dologból táplálkozik: a magyar népi kultúrából, ami a legfontosabb, a zsidó keresztény
kinyilatkoztatásból, az ókori görög-római kultúrából, valamint a felvilágosodásból. A magyar
társadalom alapvetően toleráns társadalom, ezért lehet az, hogy jelenleg lehetőség van az
egyneműek élettársi kapcsolatának bejegyeztetésére. Ez az ő magánügyük, de azt, hogy
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mesekönyvet készítenek belőle és a gyerekekre rá akarják erőltetni, elfogadhatatlannak tartja.
Nem feltételezi, hogy Békésen bármelyik óvónő felvállalná ennek a taneszköznek a használatát
az óvodában. Örül annak, hogy a Mi Hazánk Mozgalom részéről is beérkezett a beadvány, mert
így már együtt kérhetik az önkormányzatot arra, hogy ítélje el ezt a propagandát, és hozzon
döntést arról, hogy Békésen nem használhatják az ilyen irányú taneszközöket. B ékésen a
kistérségi társulás fenntartásában működik az óvoda és a bölcsőde, ezért az önkormányzat felkéri
a Békést képviselő három intézményi tanácsi tagot, Kálmán Tibor polgármester, Polgár Zoltán,
alpolgármestert és Deákné Domonkos Julianna tanácsnok asszonyt, hogy képviseljék a határozati
javaslatban foglaltakat.
Figyelemfelhívó akcióként javasolta, hogy a városban, valamennyi fenntartó (társulási,
református és pünkösdi egyház) által működtetett óvodának ajándékozzon az önkormányzat egy
Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese című valódi mesekönyvet, amin nagyon sok gyerek
felnőtt, valamint egy gyermekbibliát, ami a magyar népi kultúra és a zsidó keresztény
kinyilatkoztatáson alapszik. Ezeknek a propagálását tartja fontosnak és nem a nyugati katyvaszt,
amit ráerőltetnek a társadalomra azért, hogy teljesen szétverjék a társadalom alapsejtjét, a
családot. Enélkül is van elég zavar a gyerekek fejében a sok agresszív, erőszakos rajzfilmek,
filmek hatására. Nem lenne jó, ha az óvodában is olyan eszközöket, témákat használnának,
amellyel a családokat szétvernék. Az óvodában hailjanak a hercegnő és a herceg esküvőjéről,
legyen ez a katarzis élmény, ne pedig a herceg és herceg esküvője.
Örül annak, hogy nem csak a FIDESZ-KDNP frakciója, hanem a Mi Hazánk Mozgalom is az
ügy mellé állt.
Kérte a képviselőket, hogy támogassák a határozati javaslatban foglaltakat.

(Rácz Attila képviselő elhagyta az üléstermet. A képviseló’-testület létszáma. 9fő).
Földesi Mihály képviselő: Azt cl kell mondania, hogy Mucsi András képviselővel egymástól
függetlenül nyújtották be a beadványukat, egyáltalán nem is beszélték erről. A Mucsi András
képviselő által elmondottakat azzal egészítené ki, hogy több mesekönyv is megjelent a témában:
a „Meseország mindenkié Mesék a másságról” és a „Vagány bagoly és a harmadik A Avagy
mindenki lehet más” című könyvek.
-

—

A Mi Hazánk Mozgalom Békési Szervezete azért döntött úgy, hogy beadványt juttat el a
képviselő-testülethez, mert a fenti könyvek egyikéhez elkészült egy óvodai és iskolai
foglalkoztatói terv is. Mint négy gyermekes édesapa ki akarta fejezni, hogy „El a kezekkel a
gyermekeinktől!”. Azt szeretnék, ha ilyen tartalmú mesekönyvek nem kerülnének be az
oktatásba még az érzékenyítés területén sem. Eljön az az időszak, amikor egy gyerek hailhat erről
a témáról, de nem hiszi azt, hogy óvodáskorban meg kellene néznie vagy hallgatnia bármelyik
gyereknek is a Ludas Matyit, mint mesét.
Mucsi András képviselő által elmondottak az ő javaslatához képest plusz kiegészítést tartalmaz,
amely szerint az önkormányzat két igazi, régi mesekönyvvel ajándékozza meg az óvodákat.
A képviselő-testület az elmúlt ülésén a Babazászló kihelyezésének támogatásával az élet mellett
tette le a voksát. Kérte a képviselő-testületet, fogadja cl a határozati javaslatban foglaltakat.
Kálmán Tibor polgármester: A Babazászló jelenleg is kint van a Városházán. A határozati
javaslatban foglaltak elfogadásával a képviselő-testület megerősíti az óvónőket és az óvodákban
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dolgozókat is, hogy milyen irányban gondolkodjanak. Személyesen is érintett az ügyben, és már
meg is keresték ebben a témában. Az óvónők is kérték, hogy a képviselő-testület támogassa őket
abban, hogy ne kelljen a fentebb ismertetett irományokat használniuk. A határozati javaslatban
foglaltakat támogatja, és kérte a képviselőket is annak elfogadására.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
helyben kiosztott határozati j avaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 9fó’.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
198/2020. (X 29.) határozata
1

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elítéli az óvodákban terjesztett
LMBTQ propagandát, és felkéri a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsát, hogy döntsön arról, hogy a fenntartásában működő Békési Kistérségi
Ovoda és Bölcsőde intézményeiben ne használhassák az ilyen és ehhez hasonló
mesekönyveket.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Békés városban,
valamennyi fenntartó (társulási, református és pünkösdi egyház) által működtetett
óvodának egy-egy gyermekbibliát és egy-egy Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese
című valódi mesekönyvet ajándékoz.
.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pontban meghatározott feladat
Végrehajtásához szükséges forrást a 2020. évi költségvetésben az általános működési
tartalék terhére biztosítja. Felkéri polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Táry:Balog Zoltán képviselő interpellációj ára adott válasz
Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Balog Zoltán képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadj a-e?
Balo Zoltán képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Táry:Csibor Géza képviselő interpellációjára adott válasz
Kálmán Tibor polgármester: Csibor Géza képviselő nincs jelen az ülésen, így az interpellációja
elfogadásáról a következő ülésen nyilatkozik.

Tár2v:Földesi Mihály képviselő interpellációj ára adott válasz
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Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Földesi Mihály képviselő: Megköszönte a Kanyar sörözőnél lévő kerékpárút javítását, ami
gyorsan és jó minőségben megtörtént, bár a földterületet még lehetne igazítani. Igy kell
mindenhez hozzáállni. A BKSZ Kit dolgozói végezték el a javítást, és úgy tapasztalta, hogy
tudnak minőségi munkát végezni. Az interpellációjára adott válasz 2. pontjában foglaltakat
elfogadta.
Az interpellációjára adott válasz 1 pontja a dánfoki tábor területével kapcsolatos. Az elmúlt
napon egyeztetett Kálmán Tibor polgármesterrel a kapu felszereléséről. Kérte a polgármestert,
majd tájékoztassa a képviselő-testületet arról, hogy mit beszéltek meg.
Az 1 pontban foglaltakat elfogadja abban az esetben, ha a polgármesterrel megbeszéltek szerint
történnek majd a dolgok.
.

.

Kálmán Tibor polgármester: A testületi ülést megelőzően telefonon beszélt Földesi Mihály
képviselővel a régen eltűnt nagykapu ügyében. Az új kapu elkészült. Több olyan
ingatlantulajdonos van, akinek az ingatlana a Dánfoki tábor területén lévő útra néz. Ok úgy
rendezkedtek be, hogy ezt az utat használják. mivel sokkal könnyebben meg tudják közelíteni a
saját ingatlanaikat. Szigorítani szeretnék a táborba való bejutást amellett, hogy a tábor működését
folyamatosan javítani kívánják. Ennek egyik lépése, hogy a nagykaput visszahelyezik és
zárhatóvá teszik, azonban, hogy ne lehetetlenítsék el a lakókat, minden érintett feltételek mellett
kap egy kulcsot a nagykapuhoz. Mindenkit felszólítanak arra, hogy a kaput nyissák és zárják.
-

-

Földesi Mihály képviselő: A polgármester által elmondottakkal elfogadja az interpellációjára
adott 1 választ. Bízik abban, hogy a nagykapu visszahelyezését követően az automatikát is
rnegcsináltatja az önkormányzat, hogy egyszerűsödjön a kapu használata. Az automatika
megoldásával egy tavaly tartott fórumon is elhangzott kapcsolatban a lakók úgy nyilatkoztak,
vállalják a nyitó-záró szerkezet költségeit.
.

-

-

Ahogy a polgármester is mondta, tovább szeretnének lépni a terület lezárásában. Mivel
önkormányzati tulajdonról van szó, ez egy természetes folyamat. A már említett fórumon az is
elhangzott, hogy az ott lakók vállalják, hogy egy kiskapu kerüljön a kerítés vonalába azért, hogy
be tudjanak menni. Kérdés, hogy miért teszik mindezt? A dánfoki rész már nem egy üdülőövezet,
hanem lakóövezet. Vannak életvitelszerűen Dánfokon lakó emberek, családok, akik nem tudják
másként megközelíteni az ingatlanukat, nem tudják a szemetet kivinni. Vannak olyan idős
személyek, akiknek 200 méteren keresztül kellene húzniuk a kukát ahhoz, hogy szemétszállítás
napján elvigyék a szemetet. Ehhez jön még az is, hogy a kukás autó sem tud bemenni a területre
sáros időben, mivel nem lett kialakítva az Út. illetve nem tudnak bejárni az emberek sem, mert
járda sincs. Ha a közös megegyezés működik, akkor elfogadja az 1 pontban adott választ.
.

Kálmán Tibor polgármester: Az automatika jelenleg a lakatot és a kulcsot fogja jelenteni. Ha
lesz valamilyen pályázati forrás Dánfok fejlesztésére, akkor ennek kialakítása egy következő
lépés lesz. A kiskapu elhelyezésével kapcsolatban elmondta, hogy tavaly volt egy fórum, ahol
jelen voltak az érintett lakók is, és próbáltak valamilyen közös megoldást találni, és akkor azt
ígérte, hogy igyekeznek olyan megoldást találni, ami mindenki számárajó. A hangsúly azon van,

hogy mindenki számára jó legyen a megoldás. Dánfok a város egyik legnagyobb turisztikai
értéke, amit óvni kell. Nem várható el hosszú távon, hogy megengedjék, hogy bárki bármikor
jöjjön-menjen az üdülőközpont területén. Kialakításra került egy öt állásos lakókocsi parkoló,
illetve egy olyan hely, ahol a lakókocsit bérlők számára vízvételi lehetőséget biztosítanak,
valamint a bio wc-ét le tudják üríteni. Nem autómosó, és nem is parkolóhely lett kialakítva.
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Dánfokkal kapcsolatban további fejlesztéseket terveznek az elkövetkező időszakban. Id tartozik
az út és járda kérdése is. Nehéz és hosszú feladata lesz az önkormányzatnak, hogy a
Malomasszony kertben, a Csatárkertben és Dánfokon, a jelenleg még útalap nélküli utakon
megoldják a problémát.
Dánfokon volt egy nagyon jó példa, amit Balog Zoltán képviselő meg tud erősíteni: a Bodoki
utca az önkormányzattal közösen (fele-fele arányban) útalapot hozott létre úgy 1 60- 1 70 méter
hosszúságban. Balog Zoltán képviselő végig kísérte és segítette a beruházást, amit meg i s köszönt
a képviselőnek. Bátorít minden képviselőt, hogy amikor ilyen kéréssel keresik meg a lakosok
őket, akkor motiválják őket arra, hogy közösen lépjenek és összefogásban épít senek ki
útalapokat.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Ő maga is jelen volt egy fórumon Balog Zoltánnal együtt, ahol
jelen voltak a Ddánfokon lakók is, de ott szó sem volt kiskapuról, sem autornatikáról.
Egyértelmű, hogy szükség lesz rá, ha majd pályázat útján meg tudják oldani. Onkományzati
területről van szó, ahonnan eltűnt a nagykapu. Sok minden történt az elmúlt 20 év alatt Dánfokon,
például nagyon sokat fejlődött. A város vezetése zászlóshajónak is tekinti, hogy ebben az S éves
ciklusban is rohamosan fejlődjön Dánfok.
Első lépésként tökéletes, ha a polgármester által elmondott formában megoldják, hogy a lakók
bejussanak az ingatlanjaikba, hiszen egyfajta védelmet nyújt és a lakók is elfogadták.
Kérte, hogy a közös megegyezés úgy szóljon, hogy egyelőre minden érintett lakó (8 ingatlan)
kap egy kulcsot, de ha nem zárják a kaput reméli, hogy eltűnni már nem fog és nem használják
rendeltetésszerűen, akkor újra átgondolják ezt a kérdést.
-

-

Az ingatlanokhoz való hozzáférés gyakorlatilag biztosított. Balog Zoltán képviselővel többször
járt kint a területen, és a BKSZ Kft. vezetőségével is folyamatosan egyeztetnek a szemétszállítás
kérdéséről. Nagyon nehéz a kis utcákba bejutni, felmerült már az is, hogy bizonyos helyekre
nagyobb konténereket helyeznek ki, vagy vásárolnak egy kisebb autót, ami elég költséges ugyan,
de lehet, ez lenne a legjobb megoldás az egész várost érintően.
Az önkormányzat megcsináltatta a nagykaput, az érintett lakók megkapják a kulcsot, de mind a
két fél (Dánfoki üdülőközpont és a lakók) köteles rendeltetésszerűen használni azt.
Balo2 Zoltán képviselő: Az elmúlt testületi ülésen is elhangzott, hogy Dánfoknál, hátul van egy
utca, ami nem készült cl. Körbejárta az egész területet minden irányból, és valóban van egy félbe
maradt utca, amit a lakók beültettek virágokkal, fákkal, illetve befvesítettek. Funkcionálna az
utca, ha a lakók nem kiskertnek használnák. Régen volt drótkerítés az oszlopokon, de az is eltűnt
végig, mert az a terület régen le volt választva Dánfokról.

Amikor Dánfok megépült, akkor üdülő-pihenő övezetnek lett kialakítva, emiatt olyan szűkek az
utcák, mert úgy tervezték, hogy ott nem életvitelszerűen élnek majd emberek, így nem kell kukás
autóknakjárniuk, mert a hétvégén keletkező kis mennyiséget mindenki elviszi és a lakóhelyénél
elhelyezi a konténerbe. Később lakóövezetté alakították Dánfokot, így vannak, akik
életvitelszerűen ezen a területen laknak, és elvárják, hogy ugyanolyan szolgáltatásokban
részesüljön, mint azok, akik a belvárosban laknak. Nem egyszerű bejutni némelyik utcába, főleg
úgy, hogy a 8 ingatlantulajdonos előtti tér virágoskertként funkcionál, és csak hátulról, Dánfok
felől közlekednek.
A lakókocsi park jelenleg nincs nagymértékben kihasználva, azonban ha megvalósul a zöld
folyosó beruházás és fejlődik Dánfok, akkor meg kell oldani, hogy a helyi lakók ne
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szaladgáljanak a lakókocsik között, miközben a lakókocsit bérlők éppen étkezni készülnek. Ez
nem életszerű, ezért megoldást kell találni a lakóingatlanok rendes megközelítésére. Az utca
megvan, csak be van tvesítve, virágokat ültettek ki, most úgy néz ki, mint egy kispark. Amikor
az ingatlanokat megvették a tulajdonosok, akkor is tudták, hogy üdülőövezetbe költöztek, ahol
saját erőből és önkormányzati támogatással alakították ki az utat az ott lakók a saját érdekükben.
Ahogyan a Bodoki utcán is megvalósult az útalap elkészítése (fele önkormányzati támogatásból,
fele pedig a lakók befizetésével), annak mintájára meg lehet oldani az érintett ingatlanok
megközelítését is. Az útalap elkészítésére közös összefogással lát esélyt. A kérdésben fórumot
tartanak majd az ott lakókkal.
Kálmán Tibor polgármester: A Kökény utca szerepel az aszfaltozásra kerülő utcák között, ami
aztjelenti, hogy egy fő útvonalat el tudnak majd aszfaittal látni, ami nagy előrelépést jelent.
Földesi Mihály képviselő: Hallva Balog Zoltán képviselő által elmondottakat, felvetődik benne
az a kérdés, hogy tulajdonképpen kit is képvisel? Tudomása szerint a dánfoki terület képviselője
Balog Zoltán, ezért jó lenne, ha a lakókkal is beszélgetne. Azt látja, hogy Kálmán Tibor
polgármester és Polgár Zoltán alpolgármester is arra törekszik, hogy közös megoldás szülessen,
de ezt Balog Zoltán képviselő által elmondottakból nem érzékeli.

Az 1 72 I helyrajzi számú telek utcaként szerepel a teleknyilvántartásban. Ezt meg kell csinálni,
ha az idegforgalom következtében teljesen meg szeretnék szüntetni a területén élő lakók
bejárását. Ha végig mennek a telkeken, akkor lehet látni, hogy nagyon sok háznak a hátsó frontra
nyílik a nagykapuja, és elől nincs is nagykapujuk. Az ott lakóktól úgy tudja, hogy a tavaly tartott
fórumon még az önkormányzat ügyvédje is azt mondta, hogy körbezárás esetén meg kell csinálni
az utcát. Ez nem egy lehetőség, hanem a lakók elmondása szerint ezt az önkormányzat ügyvédje
mondta.
.

Nem azt mondja, hogy most verjék bele az önkormányzatot a nagy költségekbe, hiszen a
pandémia miatt látják, milyen kiadásaik vannak, és sok mindenre nem jut forrás. Előbb-utóbb,
az idegenforgalom fejlesztésével kell valami megoldást találni, hiszen a turistáknak nyugalomra
lesz szükségük, és azt is megérti, hogy nem szeretnék, ha rajtuk keresztül járnának át a lakók.
Ezért kell megépíteni az 1721 hrsz-ú telekrajzi nyilvántartásban szereplő utat. Ezzel megoldódik
a probléma. Ugy kell az ügyhöz hozzáállni, ahogyan most tette a polgármester és az
alpolgármester is.
Javasolta, hogy a kulcs átadásánál egy A/4-es lapon adják át a lakóknak, hogy mit várnak cl
tőlük, milyen feltételek mentén használhatják a nagykaput, stb. Ha ezt megkapják, akkor tudják,
mihez tartsák magukat.
Kálmán Tibor polgármester: Amiről Földesi Mihály képviselő beszélt, az a rendezési tervben
szerepel, így az nem egy kötelezvény, amit mindenképp meg kell csinálni. Tavaly nyáron, június
körül beszélgettek a lakókkal, aholjelen volt az önkormányzat ügyvédje is, aki azt mondta, hogy
a közös egymás mellett élés jegyében javasolja a Földesi Mihály képviselő által említett Út
kialakítását, de egyébként minden egyes ingatlannak megvan a bejárási lehetősége a másik
oldalról. Megérti, hogy a dánfoki oldalról volt jobb közlekedni, mert sármentes volt az út és nem
volt nagykapu, ezért ezen a szakaszon közlekedtek a lakók. Be kell látni, hogy ez nemcsak
Dánfokot érinti, hiszen bármelyik más területről, például a Malomasszony kertből is jogosan
kereshetik meg az önkormányzatot azzal, hogy ha már kiköltöztek oda, kérik az Út biztosítását.
Vannak ilyen megkeresések, igyekeznek is mindenkinek segíteni, de az önkormányzat
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lehetőségei korlátozottak, és nem csak a pandémia miatt, hanem egyébként is. Olyan árakról
beszélnek az útalap, az aszfaltozás és járdakészítés tekintetében, ami nem 5-10 milli3 forintot
jelent.
Balo2 Zoltán képviselő: Rendszeresen jár Dánfokon és figyelemmel kíséri az ott zajló
eseményeket, éppen ezért tudja azt, hogy a bejárást biztosító terület be van ültetve virágokkal és
fákkal. Több lakóval is beszélt arról, hogy milyen megoldás lenne a bejárásra. Megnézte az első
front részén is, hogy hogyan néznek ki a házak ‚és hogy lehet bejutni, illetve megnézte a dánfoki
oldalról is. Azon az utcán, ami nem lett kiépítve, megvannak a nagykapuk, de ott maximum egy
talicskával lehetne befordulni. A mai modern személyautókkal nem lehet közlekedni azon az
úton sem, mert nagyon keskeny, hiszen ahogy már mondta is, üdülőövezetnek tervezték azt a
részt és ehhez méretezték az utcákat is. A lakók az évek folyamán kiépítették a bejárást, járdákat
raktak, parkolókat építettek a dánfoki tábor területén. Nem is volt ezzel gond eddig, azonban, ha
a dánfoki táborfejlesztésre kerül, akkor nagy problémát okoz majd. Elől, az első fronton
beparkosították a területet a lakók. Az önkormányzattal közösen kell kialakítani a megoldást,
hasonlóan a Bodoki utcához, fele-fele arányban létre kell hozni egy útalapot.
Földesi lVIihály képviselő: Elhangzott, hogy Balog Zoltán képviselő többször kint volt a Bodoki
utca felújítása során. Az útalap elkészítésnél valami nagyobb köveket használták, amiből nagyon
sok kimaradt. A lakók felajánlották, hogy a bejárás megkönnyítése érdekében elhordanák azokat
a köveket, de eltűntek onnan. Kérdése Balog Zoltán képviselőhöz: meg tudja mondani, hogy mi
történt a kövekkel, vagy mégis felhasználásra kerültek végül? Kérdésként merült fel, hogy Balog
Zoltán, mint a dánfoki terület képviselője, és mint, aki felügyelte az építkezést, mit tud erről.
Kálmán Tibor polgármester: A lakók között volt egy megegyezés, hogy ki mennyit fizet bele a
beruházásba. A lakók befizették az összeget, majd az a vállalkozó, akit a lakók szereztek,
megcsinálta a beruházást. A lakók a vállalkozóval egyeztettek, hogy mennyi nagyobb és mennyi
kisebb átmérőjű kőre lesz szükség. A lakók képviselői intézték a teljes beruházást, az
önkormányzat az alapanyagot vásárolta meg, de ez már egy interpellációs kérdés, és már így is
nagyon sok időt eltöltöttek egy interpellációs válasz elfogadásával.
Földesi Mihály képviselő: A polgármester által elmondott kiegészítéssel elfogadja az
interpellációjára adott 1 választ is.
.

Táry: Juhos János képviselő interpellációjára adott válasz
Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Juhos János képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadj a-e?
Fi!os János képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta, de el kell mondja, hogy ezt
a kérdést már 3 éve feszegeti, bár képviselő-testületi tagként most először interpellált a témában.
Mindig a gréder hibájára hivatkoznak. Kérdése: várhatóan mikor javul meg a gréder?
Kálmán Tibor polgármester: Nem tud pontos választ adni arra, hogy mikor javul meg a gréder,
hiszen folyamatosan problémák vannak a géppel. Az ügyvezető áttekintette a BKSZ Kft. teljes
gépállományát, és amit lehet igyekeznek érlékesíteni, hogy újat vásárolhassanak helyette. Bízik
abban, hogy előbb-utóbb működni fog a gréder, hiszen a város több területén is szükség lenne
rá.
Juhos János képviselő: Elfogadja a választ, de akkor várhatóan a következő testületi ülésen is
interpellálni fog ebben a témában. Kérte, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság mérje
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fel, hogy mennyibe kerülne a javítás és mekkora összeget tesz ki az a kár, amit a javítás
elmulasztása okoz 1 évben az önkormányzatnak? Kérdése még, hogy mikor működött utoljára a
gréder?
Kálmán Tibor polgármester: Még az előző ügyvezető asszonytól tudja, hogy nagyjából 800 ezer
forint volt egy új motor a gréderbe, de nem biztos, hogy jól emlékszik. Folyamatosan baj van a
gréderrel, utoljára talán 3 hónapja működött.

Tár2y:Molnár Gábor képviselő interpellációj ára adott válasz
Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Molnár Gábor képviselőhöz: az interpellációj ára adott
választ elfogadja-e?
Molnár Gábor képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Táry:Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz
Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: az interpellációj ára adott
választ elfogadj a-e?
Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta. Molnár Gábor képviselő
az előző ülésen azt mondta, hogy: „Polgár Zoltán alpolgármester azt mondja, hogy a listáról
bejutott képviselők forduljanak a körzetet nyert képviselőkhöz. O senkinek sem a csicskája.”
Nem tudott erre a mondatra reagálni, mert sajnos egyéb elfoglaltsága miatt cl kellett mennie, így
az interpellációknál már nem tudott jelen lenni. Molnár Gábor képviselőt nem tartja a
„csicskájának”, mert korrekt képviselőnek gondolja. Ezt azért vette magára, mert Molnár Gábor
általában az ő körzetét érintően fogalmaz meg interpellációkat. Azon a területen őt választották
meg képviselőnek. Az, hogy Polgár Zoltán alpolgármester mire gondol akkor, amikor azt
mondja, hogy a listáról bejutott képviselők forduljanak a körzetet nyert képviselőkhöz, nem
tudja, de az az alpolgármester dolga.

Megköszönte azt, hogy a körzetében mások is meglátnak problémákat. A maga részéről kéri is
ezt. Az, hogy Polgár Zoltán alpolgármester a saját körzetében mire gondol, az az ő dolga. A saját
körzetében 60 %-kal nyerte meg a választásokat, ami nagy bizalmat, de egyben nagy felelősséget,
kötelességet is jelent. Igyekszik intézni a körzetének az ügyeit, de kéri, ha valaki meglát
bármilyen problémát ez nem csicskáztatás, de alapvetően nem szereti ezt a szót nyugodtan
jelezze felé, hiszen Ibrány képviselőjeként az a kötelessége, hogy intézze a körzet ügyeit. Nem
mindig a testületi ülésen jelzi a problémákat vagy a kéréseit, hanem előfordul, hogy közvetlenül
juttatja el a polgármesteri hivatal érintett osztályára vagy a BKSZ Kft. felé.
-

-

Nem szeretne ebből feszültséget Molnár Gábor képviselővel, de jelezni kívánta, hogy őt is
bármikor el lehet érni és meg lehet keresni a gondokkal, problémákkal, mert szívesen segít azok
megoldásában.
Kálmán Tibor polgármester: Az előző testületi ülésen részletesen kibeszélték, hogy nem
egymás ellen, hanem egymást segítve dolgoznak, és azok a képviselők, akik megválasztásra
kerültek egy-egy körzetben, várják minden olyan képviselő jelzését, segítségét,
együttműködését, akik listán kerültek be és így képviselik a város lakosságát.
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Molnár Gábor képviselő: Az elmúlt testületi ülésen, miután elmondta azt, amit Mucsi András
idézett, bocsánatot is kért, ami a jegyzőkönyvben is szerepel. Az ülést követően személyesen is
bocsánatot kért Polgár Zoltán alpolgármestertől azért, ahogy fogalmazott.

A mai nap délelőttjén Vámos Zoltán alpolgármestert is megkereste egy kérdéssel, ahogyan Mucsi
Andrást Vagy bárki mást is megkeres, aki érintett az ügyben. Mindig megkérdezi, hogy milyen
lehetőségek Vannak egy adott probléma megoldására. Elképzelhető, hogy azért jut el több kérés,
vagy jelzés hozzá, mert a piacon hamarabb megtalálják őt. mint Mucsi András képViselőt, aki
abban az időben tanít és nem tud kimenni a piacra.
Ismételten bocsánatot kért azért, ahogyan az elmúlt testületi ülésen fogalmazott.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Valóban úgy volt, ahogyan Molnár Gábor képviselő is mondta:
az ülést követően személyesen is bocsánatot kért azért, ahogyan fogalmazott. Olyan irányba
kellene menni, mint ahogy eddig zajlott a testületi ülés, hiszen a mai nap az együttgondolkodás
jegyében zajlott eddig. Bízik abban, hogy ezután így is lesz, mert ezt az utat tartja járhatónak.

Földesi Mihály képviselő megköszönte, hogy a Kanyar sörözőnél megtörtént a kerékpárút
javítása. Igaz, hogy ez épp az ő körzetébe tartozik, de erre gondolt, hogy ha egyeztetnek a
kérdésekben, akkor hamarabb tudnak intézkedni. Jó, ha más is figyel egy-egy körzetben a
problémákra, ő csak azt kérte, hogy az lenne jó, ha jeleznék annak a képviselőnek, aki az adott
körzetben megnyerte a választást. Erdekes módon Földesi Mihály képviselőnek többszörjelezték
a kerékpárúttal kapcsolatos problémát, miközben felé egyetlen jelzés sem érkezett. Ezután már
számít arra, hogy az interpellációk között halihat a saját körzetében lévő problémákról is más
képviselőktől. Abba az irányba kellene menni, mint ahogyan a mai napon zajlik a testületi ülés.
Táry:Rácz Attila képviselő interpellációj ára adott válasz
Kálmán Tibor polgármester: Rácz Attila képviselő ismét nincs jelen ennél a napirendi pontnál,
így a július 30-ai interpellációs válaszát most sem tudja elfogadni, így arra a következő ülésen
kerülhet majd sor.
Tár2v:Vámos Zoltán képviselő interpellációjára adott válasz
Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Vámos Zoltán alpolgármesterhez: az interpellációjára
adott választ elfogadja-e?
Vámos Zoltán alpolgármester: Az interpellációjára adott választ elfogadta, amely szerint a volt
Kecskés kocsma előtti parkolási problémát az érintett üzletek tulajdonosainak, használóinak kell
megoldani, mivel egyik sem önkormányzati intézmény. Ebben a témában egyeztetést
kezdeményez majd a tulajdonosokkal, de kérte, hogy az önkormányzat is próbáljon segíteni a
terület rendezésében, és ne hagyják magukra az érintetteket. Az önkormányzatnak is érdeke,
hogy a szóban forgó terület szebb, kulturáltabb környezet legyen. Közösen talán meg tudják
oldani a felvetett problémát.
Kálmán Tibor polgármester: Kérte, hogy akinek van interpellációja, az mondja cl.
Mucsi András képviselő: A Hídvégi utcán lakó jelezték felé, hogy útburkolati hiba alakult ki,
ezért néhány helyen kátyúzást kér, amihez a BKSZ Kft. segítségét kérte.
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A Fábián utcán, a Kasza és a Kispince utcai szakaszon (ahol régen volt a bolt a Kispince utca
sarkán) teljesen tönkre ment a monolit járda. Igaz, hogy ez a probléma csak néhány métert érint,
de már hónapokkal ezelőtt is kérte a javítását, ami eddig még nem történt meg, ezért most
ismételten kéri ennek a szakasznak a javítását.
Csíbor Géza képviselő kérte meg, hogy mondja el az alábbi interpellációt: A Lengyel Lajos utcán
ki van alakítva a csapadékvíz rendszer, azonban, amikor a járdát építették ki, akkor i. csatorna
eltömődött. Csibor Géza képviselő kéri, hogy az önkormányzat gondoskodjon arról, hogy ezt
vomával kitakarítsák. A lakosság rendszeresen megkeresi a képviselőt az Erkel Ferenc, a Mónus
Illés utcából azzal, hogy nem folyik le a csapadékvíz. Ennek az egyik oka, hogy eltörnődtek az
egyébként jó minőségű csatorna átereszek.
Molnár Gábor képviselő: A Pesti u. 1 8. szám alól keresték meg azzal, hogy amikor csinálták az
utcában a járdát, akkor kimarták a bejárót, amin van egy csatorna fedlap is, ami több kipufogót
tönkre tett már. Amikor a járdát csinálták, megígérték, hogy a bejárót kijavítják, de eddig erre
még nem került sor. Kérte, hogyjavítsák ki ezt a hibát.

A Csallóközi utca 3 számnál, az „S” kanyarban, a hosszú egyenes szakasz balesetveszélyes, de
szerencsére volt azon a részen egy nagyobb placc, ahová le tudtak húzódni autóval. Javasolta,
hogy erre a területre helyezzenek ki egy fekvőrendőrt, ami megosztaná a Csallóközi utca hosszú
egyenes szakaszát befelé a városba. A sarkon, a jobb oldalon karókat helyeztek ki, így most már
nem tudnak lehúzódni autóval, ezért ez a terület életveszélyessé vált, hiszen, aki baloldalon
közlekedik, bemegy a szilvásba, hogy elférjenek.
.

A következő felvetésével már megkereste az alpolgármestert, azért elmondaná a testület előtt is.
Megkeresték azzal, hogy a testületi ülés anyagát ne csak az önkormányzat honlapján lehessen
elérni, hanem szélesebb körbe hozzáférhetővé kellene tenni, mint például a Békés Mátrixon, és
a város különböző internetes felületein, mert a lakosság részéről többen is érdeklődnének és részt
is vennének a testület ülésén, ha tudnák, hogy mikor milyen napirendi pontot tárgyal a testület.
Vámos Zoltán alpolgármester: A Csallóközi utcával kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy a
fekvőrendőr kihelyezésének megvan a maga protokollja. Első lépésként a lakossággal kell
egyeztetni. Ha az utcában lakók teljes egésze hozzájárul a fekvőrendőr kihelyezéséhez, akkor a
bizottság elé kel! terjeszteni döntésre az ügyet.
Korábban már jelezte, hogy a Brassói utcában útjavításokat kér. Eddig azért nem került sor a
javításra, mert nem volt megfelelő méretű kő, amit kértek ahhoz, hogy a különböző kátyúkat
kiegyenesítsék. Kérte, hogy most már a Brassói utcán minél hamarabb történjen meg a javítás.
A Nyár utcával kapcsolatos egyeztetéseket megkezdte a főkertésszel. Ismert, hogy korábban
telepítésre kerültek szilvafák az utcában, amelyek mostanra már elég nagyra nőttek, így már a
lakók létét, életét is veszélyeztetik. Nyáron megtörtént a megfelelő intézkedés: gallymentesítés
történt, amit megköszönt a BKSZ Kft. dolgozóinak. A főkertészt megkérte, hogy tegyen szakmai
javaslatot egy hathatósabb, eredményesebb megoldás érdekében. Kérte, hogy támogassák majd
a munka elvégzését.
Kálmán Tibor polgármester: A fekvőrendőr kihelyezésével, illetve utcák egyirányúsításával
kapcsolatban elmondta, hogy az utca teljes lakosságának egyetértését kérik ahhoz, hogy
egyáltalán megvizsgálják, hogy a kérés jogos-e, megvalósítható-e. Korábban volt olyan, hogy az
egyik utcában a lakók egyik fele az egyik oldalra, a másik fele meg ellenkező irányba akarta az
egyirányúsítást. Ha az egész utca egyöntetűen támogatja a fekvőrendőr kihelyezését vagy az
egyirányúsítását, akkor megtárgyalják a kérdést.
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Deákné Domonkos Julianna képviselő: Bejelentése van, nem interpellációja. Az elmúlt héten,
szombaton „Kezed munkája” akció volt a körzetében. Megköszönte valamennyi részt vevőnek a
munkáját. Bízik abban, hogy legközelebb a körzetben élők is aktívabban részt vesznek a
munkában.
Érkezett egy meghívó a Családért Alapítványtól: Békés város büszkeségei közé tartozik a Békési
Kalendárium is ugyanúgy, mint a Békési Ujság, stb. Bízik abban, hogy a jövőben esetleg majd
helyi értékként is beszélhetnek a megjelenő kiadványokról. Az új kiadvány átadására november
6-án kerül sor a Kulturális Központ Kápolna termében. Minden évben nagy érdeklődéssel várja
ezen kiadvány megjelenését, hiszen a családján belül többeknek is vásárol belőle ajándékba. A
városban élők lokálpatriotizmusának erősítését szolgálhatja ez a kiadvány is. A most megjelenő
160 színes oldallal rendelkező kiadvány a „Múltunk darabkái, ajövőnk építőkövei” mottót viseli.
Megköszönte azoknak, akik a kiadványban szereplő cikkeket megírták, és a kiadvány
megjelenését segítették. Várják az érdeklődőket a fenti rendezvényre.
Balo2 Zoltán képviselő: Megköszönte az Árok utca gyors és szakszerű javítását. Tájékoztatta a
képviselőket, hogy a Dánfokon található kút helyreállítása megtörtént, bízik abban, hogy
biztonságos és senki nem akarja kirángatni a helyéről.

A Fáy utcán lakók keresték meg azzal, hogy a játszótéren a csúszda középen elrepedt, így
balesetveszélyes. A másik probléma, hogy a csúszda alatt volt egy gumilap, amire leérkeztek a
gyerekek, de ez eltűnt, így most ha a gyerekek felmennek a csúszdára, a sóderre érkeznek le.
Kérte a gumilap pótlását, illetve, ha lesz lehetőség a csúszda cseréjét vagyjavítását is kéri.
A következő kérés a játszótérrel kapcsolatban, hogy a Körös parton épülő sétány legyen
összekötve valamilyen formában a játszótérrel azért, hogy ajátszótérről a sétányra is le lehessen
menni, illetve onnan is közvetlenül fel lehessen menni a játszótérre, és ne a fZildön, füvös részen
keresztül kelljen közlekedni.
Juhos János képviselő: A Kossuth u. 1 7. szám (Ipartestület) előtt van egy fa, aminek olyan nagy
a gyökere, hogy felnyomja a betonjárdát. A másik gond, hogy a területen sötét van, nagy a fának
a lombja, jön a tél, amikor csúszóssá válnak az utak, így ez a szakasz balesetveszélyes. Ez a sarok
ráadásul igen forgalmas, ezért kérte, hogy a probléma megoldására találjanak megoldást. A fa
annyira felemelkedik a járdaszintre, hogy az emberek megbotlanak benne.
Földesi Mihály képviselő: Kérdése: mi a teendő, ha állati tetemek vannak a közterületen?
Többen jelezték közösségi oldalon és az Okos Város felé is ezt a problémát, és megkérdezték,
kihez kell fordulni, de nem kaptak választ. Az állati tetemek 1-1,5 napon belül bomlásnak
indulnak a nyári időszakban, és sokszor hetekig ugyanazon a helyen megtalálhatók. Vannak
lakosok, akik elássák az állati tetemeket a kert végébe, de azok, akik lakótömbben laknak, ezt
nem tudják megtenni. Kérdése: hogyan lehet az állati tetemeket szakszerűen és gyorsan
eltávolítani a közterületről?
A közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy sokszor 2-3 napon keresztül sincs közvilágítás
bizonyos kerületekben. Az emberek egymást keresik, hogy mit lehetne tenni, de senki nem tudja
a választ. Ha valamelyik lakos mégis vállalja, hogy a szolgáltató felé bejelenti a problémát, akkor
még az nap rövid időn belül felkapcsolják a világítást. Valószínűleg valami olyan belső elhárítás
van a rendszerben, ami védelemből kapcsolja le a világítást. Tapasztalták, hogy kétszerháromszor visszakapcsolódik a közvilágítás, de a harmadik felkapcsolás után véglegesen
lekapcsolódik. Emiatt sok utca, kerület napokra sötétben marad, ami nem jó. Ennek a
problémának a bejelentését is valahogy egyszerűbbé kellene tenni.
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Mucsi András képviselő: Közvilágítással kapcsolatos problémával a körzetéből is többen
megkeresték, így annak intézésében már jártas. Alapvető filozófiai gondolata a lakGsok felé,
hogy hatékonyabb lenne, ha több e-mailt, borítékba elhelyezett levelet juttatnáriak el a
képviselők, illetve a polgármester felé, és nem nyílt leveleket írnának ki a különböző internetes
felületre. Nem gondolja, és nem is támogatja, hogy az interneten és a közösségi purtálokon
acsarkodj anak.

Amikor nyáron az állati tetemek miatt keresték meg, azonnal felhívta a Piacfelügyeletet, mert
hozzájuk tartozik a gyepmester, és még azon a napon elszállították a tetemet. Azt tanácsolja a
lakosságnak, hogy keressék meg a képviselőket, akik segíteni tudnak az ügyeik elintézésében, és
ne az internetes portálokra írják ki a problémáikat.
Kálmán Tibor polgármester: A Facebookon megírt nyílt levélre nem reagálnak a jöv5ben sem,
mivel miden ügy megoldásának mag van a maga útja és menete.
Vámos Zoltán alpolgármester: A Békési Újságban a főszerkesztő asszonynak elmondta, hogy
arra kéri a lakosságot közvilágítási problémák bejelentésével kapcsolatban, hogy az intemetes
bejelentő oldalon tegyék meg észrevételeiket, hiszen ez a leghatékonyabb és ez a felület mindig
elérhető. Nagyon sokszor próbálta ezt a felületet, mindig működött, és közvetlenül a szolgáltató
kapja meg a bejelentést. Ez egy hivatalos Út, ledokumentálható, így nem lehet letagadni és
nyomon követhető az intézkedés is. Gál András osztályvezetőnek is van hozzáférése ehhez a
rendszerhez, így meg tudja nézni, hogy milyen fázisban tart az ügy intézése. Azok a bejelentések,
amelyek ezen a felületen keresztül érkeznek be a szolgáltatóhoz, rövid időn belül orvoslásra
kerülnek. A Facebook oldalára is többször megadta már ennek az internetes oldalnak a webes
elérhetőségét.
Kálmán Tibor polgármester: Amennyiben további interpelláció, bejelentés nincs, úgy a
képviselő-testület nyilvános ülését 1 O óra 5 1 perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést
rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült. Kérte, hogy csak azok maradjanak az
ülésteremben, akiknek erre a jogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.
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polgármester
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