JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Az ülés helye:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 25. napján
megtartott nyilvános üléséről.
Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Kálmán Tibor polgármester, Polgár Zoltán, Balog Zoltán, Deákné Domonkos
Julianna, Csibor Géza, Mucsi András, Rácz Attila, Juhos János és Molnár Gábor
képviselő.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Vámos Zoltán alpolgármester és Földesi Mihály
képviselő.
Tanácskozási jojgal vett részt:
Támok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
dr. Tanai Judit jogász
dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Sápi András osztályvezető-helyettes
Dr. Szabó László hivatalvezető
Nánási László ügyvezető
Szabóné Szabó Erzsébet, a BKSZ Kft. részéről
Szegfű Katalin, a Békési Ujság részéről
Apáti-Nagy Lajos önkormányzati tanácsadó
Hajdu Lívia PR referens
Kozma-Fodor Adrienn titkár
Kovács András civil koordinátor
Vígné Darányi Berta igazgató-helyettes

Az ülés kezdésének időpontja:

8.30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelenteket. Külön köszöntötte dr.
Szabó László hivatalvezetőt, akinek a kinevezéséhez is gratulált.

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 fő képviselőből 9 fő képviselő
jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.
Tár2y:Napirend elfogadása
Kálmán Tibor polgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 9fő

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

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
206/2021. (VI. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021 június 25. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
.

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:
1

.

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

2. Tájékoztató az előző testületi üléseken
végrehajtásáról
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

elfogadott határozatok

és

rendeletek

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjairól szóló 6/2025. (II. 26.)
rendelet módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
5. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
6. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati
rendelet és további kapcsolódó rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
7. Költségvetési előirányzat átcsoportosítások
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
8. A Békési Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
9. Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester
10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. II. félévi murikaterve
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
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1 1 Szakorvosi rendelések szünetelése
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
.

1 2. Középiskolai ösztöndíj-pályázat kiírása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
1 3 Sporttevékenységek támogatása 2021 II. félévben
Eló’ter/esztó’. Kálmán Tibor polgármester
.

.

14. Településrendezési eszközök módosítása
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
15. A BKSZ Kit cégadatainak aktualizálása
Előterjesztő’. Kálmán Tibor polgármester
1 6. A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit
cégadatainak változása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

Korlátolt

Felelősségű

Társaság

17. Vállalkozói Alap 2021. évi pályázati felhívása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
1 8. A Békés 9209 hrsz-ú ingatlan megosztásából kialakítandó 9209/2 hrsz-ú ingatlan
pályázata
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
19. Interpellációk, bejelentések

Zárt ülés:
1 Helyi elismerések adományozása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
.

Kálmán Tibor polgármester: A meghívóban szerepelt, hogy a testület ülésén sor kerül Barta
István Zoltánnak, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság új, nem képviselő tagjának az
eskütételére is. Sajnos azonban Barta István Zoltán egészségügyi okok miatt nem tud részt venni
az ülésen, így az eskütételre majd egy későbbi ülésen kerül sor. Jobbulást és jó egészséget kívánt
Barta István Zoltánnak.
Napirend tárya:

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: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nagy dilemmában
voltak, hogy leírják-e a két testület közötti teljes anyagot, de mivel nagyon hosszú lett volna, egy
köztes állapotot választottak. Bízik abban, hogy a jövőben minden hónapban lehet testületi ülést

tartani és visszatérhetnek a régi metódushoz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.
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Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
207/2021. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:
Napirend tárya:

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

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító

javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2021. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterj esztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:
Napirend tárya:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal
Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító

javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képvise/ó’k száma: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2021. (VI. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Határidő:
azonnal
Napirend tár2ya:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjairól
szóló 6/2005. (11.26.) rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, a Humán és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság, és mind a három bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
A rendelet-tervezetben az egyes önkormányzati szociális ellátások (p1. lakásfenntartási
támogatás, gyógyszerköltség támogatás, temetési segély) esetében javasolják a
jövedelemhatárok emelését, hogy több, ténylegesen rászoruló kerülhessen be a támogatottak
közé, illetve egyes ellátásoknál az adható támogatás összege is növekedni fog. Az elmúlt
időszakban változtak ajövedelmek és nőttek a költségek is, amelyek indokolttá tették az emelést.
Mucsi András képviselő: Felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésben vannak szociális
pénzeszközök, amelyeket adott évben fel kell használni, hiszen ha nem teszik, akkor a központi
költségvetésbe vissza kell utalni a fennmaradt összeget. Ennek érdekében olyan szabályokat kell
alkotni, amelyek lehetővé teszik a teljes keret felhasználását. Az a lényeg, hogy ezek az összegek
különböző támogatások formájában eljussanak a lakossághoz. A következő napirendi pont is
hasonló tartalmú lesz.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterj esztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma: 9fő
-

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1 1/202 1 (VI.28) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201 1 évi CLXXXIX. törvény 42.
1 pontjában, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.
(1) bekezdésében, a 25.
(3)
.

.
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bekezdésének b) pontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, a
92. (1) bekezdésénekb) pontjában és (2) bekezdésében és a 132. (4) bekezdés d) pontjában,
valamint Békés Város Onkormányzata és Tarhos Község Onkormányzata között 201 3 május hó
3 1 napján létrejött Társulási Megállapodás 8. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Békési Kistérségi Intézményfeimtartó Társulásban résztvevő Tarhos
Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el.
.

.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/201 5. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. (3)
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. (3) Az e rendeletben meghatározott, alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatosfeladat- és
hatáskört ajegyző gyakorolja.
a) önkormányzati lakásfenntartási támogatás,
b)
c) önkormányzati gyógyszerköltség támogatás,
d) önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás,
e)
f kommunális adó támogatás,
g) rekreációs támogatás.
2. A Rendelet 9. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
9. (3) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatásban, az önkormányzati gyógyszerköltség
támogatásban, az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatásban, az otthoni szakápolásban
részesülő személy ajogosultságfeltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról
15 napon belül köteles értesíteni a Hivatalt.”
„

3. A Rendelet 1 5. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
15.
(3) Onkormányzati lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdij mindenkori legkisebb összegének 280%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és afogyasztási egységek összegének hányadosával.”
„

4. A Rendelet 16. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
16. (3) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás egy hónaprajutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységrejutó havijövedelem nem haladja meg az öregségi nyugd(j mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
„

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:
TM) szorzata, ha ajogosult háztartásában az egyfogyasztási egységrejutó havijövedelem
az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet több, mint 8.000 Forint, és nem lehet kevesebb, mint 3000 Forint, azzal, hogy a
támogatás összegét 100forintra kerekítve kell meghatározni.”
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5. A Rendelet 27. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
2 7. Onkormányzati gyógyszerköltség támogatásrajogosult az a személy, akinek családjában
az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugd(j mindenkori legkisebb
összegének 320 %-át, egyedül élő esetében annak 420 °Jo-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugd mindenkori legkisebb összegének 15 %-át,
továbbá nemjogosult alanyi- vagy normatívjogcímen megállapított közgyógyellátásra.”
‘,

6. A Rendelet 30. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. (1) Az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás összege
a) 4.000 Forint/hó, ha a gyógyító ellátás költsége nem haladja meg a 7.000 Forintot,

b) 7. 000 Forint/hó, ha a gyógyító ellátás költsége meghaladja a 7. 000 Forintot,
amely a támogatás időtartama alatt háromhavi időarányos keretben vehető igénybe.”
7. A Rendelet 34. (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. 5 (1) a) akinek háztartásában az egyfőre számítottjövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdij mindenkori legkisebb összegének 100 %-ái egyedül élő esetében annak 150 %-át, és”
8. A Rendelet 5 1/A. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
51/A. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulást igényelhet az a
személy, akinek családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdij mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. egyedül élő esetében annak 300 %-át. Az
önkormányzati temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 7. (2) bekezdése
szerinti igazolásokat,, a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről a kérelmező vagy
a vele azonos lakcímen élő hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát. A kérelmet
a haláleset napjától számított 60 napon belül kell benyijtani. E határidő elmz/ilasztása
jogvesztő”
„

‘

9. A Rendelet 53. (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
53. (4) A támogatás mértéke:
a) a megállapított látogatási dij 1 00 %-a, ha a kérelmező családjában az egyfőre számított
jövedelem az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 450 %-át,
b) a megállapított látogatási dU 75 %-a, ha a kérelmező családjában az egyfőre számított
jövedelem az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 475 %-át,
c) a megállapított látogatási dij 50 %-a, ha a kérelmező családjában az egyfőre számított
jövedelem az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 500 %-át
nem haladja meg.”
„

10. A Rendelet 56. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
56. (2) Kommunális adó támogatás akkor nyújtható, ha az egyfőre számított havi jövedelem
nem haladja meg
a) család esetén az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
és a kérelmező vagy családtagja az önkormányzati adóhatóság nyilvántartása alapján
hátralékkal nem rendelkezik”
„

11.
14.

Hatályát veszti a Rendelet 4. (3) bekezdés a) pontjának a. alpontja, a 11.
a) pontjának ab) alpontja, és a 22-25. *-ai.

b) pontja, a
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12. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Békés, 2021.június 25.

Kálmán Tibor
polgármester

Támok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021 június hó 28. napján
.

Támok Lászlóné
jegyző
Napirend tár2ya:

A gyermekvédelem helyi rendszeréről
önkormányzati rendelet módosítsa

szóló

11/2012.

(III.

30.)

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, a Humán és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság, és mind a három bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.

Ebben az esetben is szociális pénzeszközök terhére vezetnek be két Új támogatást, bővítve ezzel
az ellátáshoz jutók körét. Igy Új ellátásként babaköszöntő csomag (10.000 Ft/csomag), illetve
sportszervezeti tagdíj-támogatás (maximum havi 3.000 forint) szabályozása történik. Az
ellátásokban közös illetékességi szabály, hogy a
képviselők lakóhelye legalább egy
Békés
városban
éve
legyen. Továbbá ebben az évben is, a tavalyihoz hasonlóan, szeptemberben
sor kerül a nevelési és tanévkezdési támogatás kifizetésére.
törvényes

A sportegyesületben sportoló fiatalok esetében átvállalja az önkormányzat a féléves tagdíjat, ha
a rendeletben előirtaknak megfelelnek. A babacsomagot azok igényelhetik, akik gyerekáldás
előtt állnak.
A rendelet-tervezet 7.-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: „(8) A kérelmet 2021-benjúlius
hó 1. napjától július hó 31. napjáig lehet benyújtani az e célra rendszeresített
formanyomtatvónyon.”
Erre azért van szükség, hogy a sportegyesületek már az idei évben igénybe vehessék a tagdíjtámogatást.
Mucsi András képviselő: A FIDESZ-KDNP várospolitikája igazodik az országos politikához,
így elsősorban nem a „szivárványos családokat” támogatják, hanem a hagyományos családokat,
a papa-mama-baba modellben gondolkodnak. Nem szeretné, ha a békési önkormányzatot bárki
is megtámadná azzal, hogy kirekesztő, mivel semmi ilyesmiről nincs szó. Egyelőre a klasszikus
családi modell alapján tesznek javaslatot a babaköszöntő csomagra. A 36. heti életkort betöltött
méhmagzati kortól a gyermek 4 hónapos koráig lehet igénybe venni a babacsomagot.

Megköszönte Kovács Ildikónak, a Humán és Szociális Bizottság külsős tagjának, hogy erre a
babacsomagra javaslatot tett. A csomagban lesz 1 db Békés Város címerével ellátott 62-es body,
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1 db újszülött ágynemű, 1 db kifogó, 4 db textil pelenka és 2 db előke. Ez egy kis ajándék a
családoknak, amellyel az önkormányzat kifejezi, hogy fontos számukra a család, és örülnek,
hogy Békésen vállalnak gyereket. Ezzel is a hagyományos családok mellett teszik le a voksukat.
Sajnos ma Magyarországot meghurcolják azért, mert védi a hagyományos családokat és a
szülőket, bár nem akarnak senkit kirekeszteni.
A rendelet tartalmazza, hogy a bölcsődébe és óvodábajáró gyermekek 5 ezer forint/fő évkezdési
támogatást, a nappali oktatás munkarendje szerinti általános iskolai tanulmányokat folytató
gyermekek pedig 1 O ezer forint támogatást kapnak. Azok a gyerekek, akik középiskolába járnak
Békésen vagy Békésen kívül 12 ezer forint tanévkezdési támogatásban részesülnek.
Nagyon fontos, hogy a rendelkezésre álló szociális pénzeszközök teljes mértékben fel legyenek
használva.
Kálmán Tibor polgármester sokoldalú ember, többek között sportember is, így a sportolók felé
szép gesztus a sportszervezeti tagdíj-támogatás bevezetése.
(Rácz Attila képviseló’ kiment az ülésterembó’l. A képviseló’-testület léts:áma: 8fó’).
Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte a Mucsi András képviselő által elmondottakat. A
tavalyi évben is közel 26 millió forintot használtak fel nevelési és tanévkezdési támogatásra.
Tájékoztatta a jelenlévőket és a TV nézőket is, hogy a rekreációs támogatás továbbra is
igényelhető ugyanúgy, ahogyan az előző években is.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Köszöntötte a megjelenteket, és örül, hogy végre

szemtől szemben találkozhat a képviselő-testület.
Örömmel olvasta az előterjesztésben, hogy a már korábbanjól működő nevelési és tanévkezdési
támogatás az idei évben is rendelkezésre áll. Ezt a szülők és a diákok nevében is őszinte
tisztelettel megköszönte. Intézményvezetőként is szívén viseli a sporttevékenységet, így örül
annak is, hogy a sportszervezetekhez tartozó sportolók tagdíj-támogatása is bevezetésre kerül.
Békésen kortól, nemtől függetlenül nagyon sok sportoló van, aminek szintén nagyon örül. Jó,
hogy megjelenik a rendelet-tervezetben az a szigorítás, ami szerint legalább 1 éve tagnak kell
lennie annak a sportolónak valamelyik sportszervezetnél, aki tagdíj-támogatást igényel.
A költségvetésnek ezek a támogatások csak egy töredékét jelentik, azonban gesztusként,
segítségként is nagyon üdvözlendők a javaslatok.
Különösen örül a babaköszöntő csomag bevezetésének, és bátorítja a fiatalokat arra, hogy
vállalj anak gyermeket. Az előterjesztésben foglaltakat támogatja.
Molnár Gábor képviselő: A városban élő gyerekek megérdemlik a támogatást. A rendelettervezetben van egy mondat, amivel nem ért egyet, és úgy szól, hogy „Az állam teljes körűen

biztosítja a nevelésbe vett gyermekek napi életviteléhez szükséges kiadásokat, a szabályozás csak
azokra a gyermekekre terjed ki, akik szülői felügyelet alatt állnak vagy törvényes képviseletüket
a családba fogadó gyám látja cl.” A nevelésbe vett gyerekek havi 23.500,- Ft-ot kapnak fejenként,
amit étkezésre és tisztálkodási szerek vásárlására fordíthatnak. Ez az összeg nagyon alacsony.
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Mucsi András képviselő elmondta, hogy a gyerekek támogatására van keret, amit teljesen fel
kellene használni. Békés városában összesen 56 gyerek van lakásotthonban, ha minden
lakásotthon tele van. Nagyon kell ügyeskedniük ahhoz, hogy minden gyereknek meg tudják
vásárolni a tanszereket. Valahonnan el kell vonniuk, amit majd később igyekeznek visszapótolni.
Az összes lakásotthonban 56 gyerek van, bár ez a létszám kevesebb lesz, mivel várhatóan az
Akácfa utcai lakásotthon megszűnik Békésen, és átköltözik Békéscsabára a nyáron.
Módosító javaslata, hogy a nevelési és tanévkezdési támogatást terjessze ki az önkormányzat a
lakásotthonokban élő gyerekekre is.
Kálmán Tibor polgármester: A témában egyeztettek az érintett szakemberekkel. Az elLző évben
is nagyon felemás és nehéz volt a támogatások igénylése. Tudomása szerint a lakásotthonban élő
gyermekek kapnak ellátást. Véleménye szerint nem kellene módosítani a rendelet-tervezetet,
azonban Molnár Gábor képviselő módosító javaslatot fogalmazott meg, amiről a képviselőtestületnek szavaznia kell.
Szavazásra bocsátotta Molnár Gábor képviselő módosító javaslatát, amely szerint a békési
lakásotthonokban élő gyerekek is részesülhessenek nevelési és tanévkezdési támogatásban.
Javasolta a képviselőknek, hogy az eredeti rendelet-tervezetben foglaltakat támogassák. Kérte,
hogy aki támogatja Molnár Gábor képviselő módosító javaslatát igennel, aki pedig nem
támogatja, az nemmel szavazzon.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
210/2021. (VI. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Gábor képviselő módosító
javaslatát amely szerint a békési lakásotthonokban élő gyermekek is igénybe vehessék
a nevelési és tanévkezdési támogatást nem fogadta el.
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Határidő:
azonnal
-

—

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1 997. évi XXXI. törvény 1 8. (2) bekezdésében és a 1 3 1 (1 ) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a)
.
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pontjában továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 14. (3) bekezdésében és a 94. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24.
(2) bekezdés b) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 1 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. -a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Nevelési és tanévkezdési támogatás

5. 5’ (1) Nevelési- és tanévkezdési támogatásra jogosult minden olyan gyermek, aki és akinek a
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családbafogadó gyámja Békés városban 2021.
június hó 1. napján bejelentett lakóhelLyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, ha a
gyermek 2021. szeptember hó 1. napján
a) a bölcsődei nevelésben történő részvételt ténylegesen megkezdi, vagy
b) az óvodai nevelésben történő’ részvételt ténylegesen megkezdi, vagy
c) alapfokú közoktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy
d) középfokú oktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi.
(2) Nevelési- és tanévkezdési támogatásra jogosult az a gyermek i aki és akinek szülője vagy
esaládbafogadó gyámja az (1) bekezdés szerinti lakó-, vagy tartózkodási helyre vonatkozó
általános feltételeknek egyébként megfeleL és akit a bölcsó’débe a 2021/2022-es nevelési évtől
kezdődően írattak be, feltéve, hogy a bölcsődei nevelésben történő tényleges részvételt 2021. év
október hó 30. napjáig megkezdi.
(3) A nevelési- és tanévkezdési támogatás összege
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti gyermek esetében 5. 000forint,
b) az (1) bekezdés e) pontja szerinti gyermek esetében 1 0. 000forint,
c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti gyermek esetében 12. 000 forint.
(4) Az (1) bekezdés szerinti gyermek esetében a gyermek nevét és lakcímét, valamint a szülői
felügyeletet gyakorló szülő vagy családbafogadó gyám nevét és lakcímét az arra rendszeresített
nyomtatványon a bölcsőde, vagy a nevelési-oktatási intézmény vezetője 2021. szeptember hó 15.
napjáig megküldi a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére.
(5) A nem békési intézményben tanuló, vagy óvodai, bölcsődei nevelésben részesülő (1) bekezdés
szerinti gyermekek esetében az ellátás folyósításának feltétele a gyermek törvényes
képviselőjének az e célra rendszeresítettformanyomtatványon 2021. év október hó 15. napjáig
tett nyilatkozata, valamint az intézményi (tanulói) jogviszony iskolalátogatási bizonyítvánnyal
történő igazolása.
(Sa) Az ellátás folyósítása során a törvényes képviselő, a családbafogadó gyám és a gyermek
lakcímadatain kívül csak a gyermek természetes személyazonosító adatai kezelhetőek
(6) Ha a gyermek törvényes képviseletét családbafogadó gyám látja cl, a nyomtatványhoz
mellékelni kell a gyámhivatal gyámrendelés tárgyában hozott jogerős határozatát. Határozat
hiányában a támogatás nemjizethető ici.
(7) Ha a gyermek lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, és azok egyike nem Békés
városban található, a szülő vagy törvényes képviselő nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan,
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hogy a gyermek életvitelszerűen Békés városban lakik, és a lakó- vagy tartózkodási hely szerint
illetékes önkormányzattól nem részesül a nevelési- és tanévkezdési támogatással azonos jellegű
támogatásban.
(8) Á nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni.
A támogatás írásban dokumentált módon készpénzben kerül kifizetésre
a) az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig
a Békésen található nevelési-oktatási intézményben előre meghirdetett időpontban,
b) az (1) bekezdés cl,) pontja és a (5 bekezdés szerinti esetben legkésőbb november hó 30.
napjáig a Polgármesteri Hivatal házipénztárában,
c) a (2) bekezdés szerinti esetben legkésőbb november hó 30. napjáig a Polgármesteri
Hivatal házipénztárában
a gyermek törvényes képviselóje, vagy az általa legalább teljes bizonyító erővel rendelkező
magánokiratba foglaltan meghatalmazott személy részére. Az ellátással kapcsolatos bármely
határidő elmulasztásajogvesztő”
-

2.

-

A Rendelet 6. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Babaköszöntő csomag
6.
(1) Babaköszöntő csomagra valójogosultság állapítható meg
ci) ha a méhmagzat a 36. hetes életkorát betöltötte vagy
b) megszületett gyermek esetén a gyermek 4. hónapos életkorának betöltéséig,
amennyiben az a) pont esetén az édesanya, a b) pont esetén legalább az egyik törvényes képviselő
a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja Békés városban lakóhellyel rendelkezik
(2) A kérelmet az e célra rendszeresítettformanyomtatványon kell benyújtani. Az (1,) bekezdés
szerinti határidő elmulasztása jogvesztő
(3) Méhmagzat esetén a 36. hetes betöltött életkort a védőnő igazolja a kérelem nyomtatványon.
(4) Megszületett gyermek esetén a kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi
kivonatának másolatát.
(4) A babaköszöntő csomag tartalma 1 db Békés város címerével ellátott 62-es méretű body, 1
db újszülött ágynemű, 1 db kifogó, 4 db textilpelenka és 2 db előke.
(5) A babaköszöntő csomagra való jogosultság határozattal kerül megállapításra, a csomag
kézbesítő által kerül kiszállításra ajogosult részére.”
6.

A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.

„

Sportszervezeti tagdij támogatás

7.
(1) Békés Város Önkormányzata az egészséges életmódra nevelés ösztönzése érdekében
átvállalja a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1.
(4) bekezdése szerinti amatőr sportoló
gyermek sportszervezetnél adott évre fizetendő hat havi tagdiját, de maximum havi 3. 000
Forintot az alábbifeltételek együttesfennállása esetén:
ci) a gyermek és a törvényes képviselők a kérelem benyújtását megelőzően legalább 12
hónapja Békés városban lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen ott laknak,
b) a családban az egyfőrejutójövedelem nem haladja meg az öregségi nyugc4j mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 400%-át,
.
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c) a gyermek a sportszervezetnek a kérelem benyújtását megeló’zó’en legalább egy éve a
tagja, és ezt a sportszervezet elnöke a kérelem nyomtatányon igazolja.
(2) A támogatás legfeljebb abban az évben vehető igénybe, amelyben a gyermek a 18. életévét
betölti.
(3) A tagdi éves/havi összegeként a sportegyesület által alapszabályban rögzített összeg
fogadható el.
(4) A kérelmet a tárgyévre vonatkozóan január hó 1. napjától január hó 3]. napjáig lehet
benyújtani az e célra rendszeresítettformanyomtatvá nyon.
(5) A kérelem benyújtásakor a kérelmezó’ köteles saját, illetve családjajövedelmi viszo nyairól
nyilatkozni és azokat igazolni az Szt. 10. (2)-(5) bekezdésének rendelkezései alapján.
(6) Amennyiben a kérelmezó’az (5) bekezdésben meghatározott adatokat nem szolgáltatja, a kért
igazolásokat nem csatolja és a hiánypótlási kötelezettségének sem tesz eleget, úgy a
rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni, vagy a kérelmet cl kell utasítani.
(7) A sportszervezeti tagdij támogatásra való jogosultság határozattal kerül niegállapításra. A
támogatásként megállapított tagd a sportszervezet számlájára kerül átutalásra, a
sportszervezet a támogatott gyermekek névsoráról írásban értesül.
(8) A kérelmet 2021-ben július hó 1. napjátóljúlius hó 31. napjáig lehet benytjtani ciz e célra
rendszeresítettformanyomtatványon.
4. A Rendelet 9/A. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
9/A.
(3) A bérletet a támogatásra jogosultak a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályán az e célra rendszeresített formanyomtatványon igényelhetik A támogatás akkor
nyújtható, ha a család egy főre számított jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdij
mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.’
5. A Rendelet 9/A. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A támogatás egy évben legfeljebb két alkalommal vehető igénybe.”
6. Hatályát veszti a Rendelet 5/A. *-a.
„

7.

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

Békés, 2021.június 25.
Kálmán Tibor
polgármester

Támok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021 június hó 28. napján
.

Tárnok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 20/2013. (VIII. 30.)
önkormányzati rendelet és további kapcsolódó rendeletek felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.
A módosításokkal megvalósul az érintett rendeleteknek a megváltozott jogszabályi háttérrel és
egymással való összehangolása, naprakésszé tétele.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 1 3
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.)
önkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
.

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

1.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 20/2013 (VIII. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
preambuluma helyébe a következő preambulum lép:
„Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény I cikk (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapj án, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201 1 évi CLXXXIX. törvény 8. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli cl:”
2. Hatályát veszti az Or. 2. alcíme.
3. Hatályát veszti az Or. 6. (1) bekezdése.
4. Hatályát veszti az Or. 10. -a.
5. Az Or. 1 1 -a helyébe a következő szakasz lép:
„11. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ cl az, aki az
ingatlan előtti járda, nyílt árok, áteresz, illetve zöldsáv tisztántartásáról, karbantartásáról
nem gondoskodik.”
6. Hatályát veszti az Or. ii/A. -a.
7. Hatályukat vesztik az Or. 12. (1) bekezdésének b) és 1) pontjai.
8. Hatályukat vesztik az Or. 14. c) és e) pontjai.
9. Hatályukat vesztik az Or. 19-19/B. *-ai.
.

.

.

2. A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása

10.
A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 20/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet
preambuluma helyébe a következő preambulum lép:
„Békés Város
Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. -a (1) bekezdésének 11.
pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
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46. -a (1) bekezdésének c) pontjában és 48. -ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:”
3. A szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről szóló 10/2001. (III. 1.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
11.
Hatályát veszti a szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről szóló 10/2001
önkormányzati rendelet.

.

(III. 1.)

4. A talajterhelési díjról szóló 53/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

12. A talajterhelési díjról szóló 53/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a
következő szakasz lép:
„3. * Mentes a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy vagy
szervezet
a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, vagy
b) akinek az ingatlanán a közszolgáltató által közölt vízfogyasztása átlagosan a
havi 2 m3-t nem haladja meg.”
5. Záró rendelkezések
13. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Békés, 2021. évjúnius hó 28. napján.
Kálmán Tibor
polgármester

Támok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 202 1 június hó 28. napján.
.

Támok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

Költségvetési előirányzat átesoportosítások

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 javaslatokat. Az előterjesztés két határozati javaslatot
tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz. A Békési Földvár Bölcsőde Csöppségeiért
Alapítvány támogatására tesznek javaslatot 50.000 Ft értékben.
Mucsi András képviselő: A Békés Megyei Önkormányzat tegnap előtt döntött arról, hogy 50
ezer forint támogatást biztosít a Békési Földvár Bölcsőde Csöppségeiért Alapítványnak. Az
önkormányzat által biztosított 50 ezer forintos támogatás forrása a saját képviselői tiszteletdíja
lesz, amelyről az alapítvány javára lemondott. Fontosnak tartja, hogy minél többen támogassák
a városi intézményeket. A Humán és Szociális Bizottság a városban lévő két bölcsődénél már
járt kint személyesen is. Sajnálatos módon a bölcsődék az elmúlt években látókörön kívül estek,
míg az óvodákról mindent tudtak. Ezen a jövőben változtatni akarnak, ezért hamarosan ismét
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felkeresik a bölcsődéket. Fontosnak tartja, hogy a képviselők személyesen keressék fel a
városban lévő intézményeket, hogy át tudjanak bizonyos kérdéseket beszélni. Örül annak, hogy
a patkó két oldalán ülő képviselők aktívan részt vesznek az intézmények látogatásábn. Az év
második felében a lakásotthonokba is ellátogatnak, amiben kéri majd Molnár Gábor képviselő
közreműködését is. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy július 6-án tesznek látcgatást a
Kulturális Központban, amely kapcsán majd meghívókat küld a képviselők számára.
Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Mucsi András példamutató javaslatát, ame1y szerint
a városban lévő intézményeket személyesen kell felkeresni. Az előterjesztéssel kapcsolatban
további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a határozati
javaslat I. pontjáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal z alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
211/2021. (VI. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 202 1 . évi
költségvetéséről szóló 3/202 1 (II. 1 5 .) önkormányzati rendeletben tervezett, személyi
jellegű kiadások K12 1 rovat, 01 1 130 kormányzati funkció terhére 41 .225,- Ft, a
munkaadókat terhelő járulék előirányzat K2 rovat, 01 1 130 kormányzati funkció terhére
átcsoportosításról dönt a K5 1 2-03 Működési célú támogatás nyújtás egyéb civil
szervezetnek elnevezésű rovat, 8403 1 kormányzati funkció javára 50.000,- Ft összegben.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt cl a határozati javaslat II. pontjáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
212/2021. (VI. 25.) határozata
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 Földvár Bölcsőde Csöppségeiért Alapítvány (székhelye.’ 630 Békés, Fábián utca
25/2.) képviseli: Fekécs-Szabó Ildikó kuratóriumi elnök) támogatására 50. 000, Ft.
-

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2022. május 31. napjáig kell írásos tájékoztató
16

megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén
annak pótlásáig
az
Onkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
—

—

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tár2ya:

A Békési Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását j avasolja a képviselő-testületnek.
A hivatali SZMSZ-ben átvezetésre és pontosításra kerültek az utóbbi időben bekövetkezett
szervezeti változások. Aktualizálásra került a jelenlegi állapot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 8fő
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2021. (VI. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatolt 1 melléklet szerint fogadja
el egységes szerkezetben a Békési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát és kéri ajegyzőt, hogy gondoskodjon annak kihirdetéséről.
.

Határidő:
Felelős:
Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzb’könyvhöz az Mötv. 52j (1) bekezdésj) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A 2020-as év a pandémia miatt nem tette lehetővé
az értéktár megjelenését, több jelentős program nem valósulhatott meg, ennek ellenére
megköszönte a bizottság munkáját. Bízik abban, hogy a jövőben több munkája lesz majd a
bizottságnak, hisz sok olyan érték van még a városban, amit a békési értékek között szerepeltetni
kell, vagy országos szintre kell emelni.
Mucsi András képviselő: Tagja a Békési Értéktár Bizottságnak, így elmondta, hogy van egy
pályázatuk, ami várhatóan nyerni fog. Ennek keretében egy szép, reprezentatív helyi kiadványt
készítenek el majd a békési értékekről. Javasolta, hogy rövid időn belül éljenek felhívással a
lakosság és a civil szervezetek felé, hogy ha van olyan békési érték, amit szerepeltetni kívánnak
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a békési helyi értékek között, akkor azt terjesszék fel, hogy arról tárgyalni, szavazni tudjanak
majd. Az lennejó, ha egy kiegészített értéktárat tudnának készíteni. A békési értéktárnak van egy
internetes elérhetősége is, ahol tájékozódni lehet. Az új honlap Polgár Zoltán alpolgármester
közreműködésével valósult meg, amit meg is köszönt. Számukra fontos a város múltja, jelene és
jövője is.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel,
módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
214/2021. (VL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Értéktár Bizottság 2020.
évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021
munkaterve

.

II. félévi

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Humán és
Szociális Bizottság, és mind a három bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Az Önkormányzat SZMSZ-ének ide vonatkozó rendelkezése szerint a képviselő-testület féléves
munkaterv alapján ülésezik, ennek megfelelőn került beterjesztésre a tervezet. A Humán és
Szociális Bizottság javasolta még elfogadásra a kiegészítésként kiosztott napirendek
megtárgyalását, csak bizottsági ülésen.
Mucsi András képviselő: A képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalja majd a városban
működő orvosi ügyelet munkájával kapcsolatos előterjesztést, mait a Humán és Szociális
Bizottság is megtárgyal majd, mint szakmai bizottság.

A tavalyi évben jelzés alapján Molnár Gábor képviselővel együtt kivizsgáltak már egy ügyet,
amit rendezni tudtak. Megköszönte Molnár Gábor képviselő együttműködését ebben az ügyben
is.
Eljutott hozzá ismét egy jelzés, ami szerint az egyik választópolgár általánosságban nem
elégedett az ügyeleti munkával. Kérte a lakosságot, azokat is, akik a médián keresztül nyomon
követik a testületi ülést, hogy október-november körüljelezzék a képviselőknek, hogy konkrétan
mivel és kivel nem elégedettek. Korábban az ügyfél arra hivatkozott, hogy az ügyeletet ellátó
orvos hangneme nem volt megfelelő. Felhívta mindenki figyelmét arra, hogy az orvosi ügyeleten
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minden telefonhívás rögzítésre kerül és az ügyelet helyiségébe kamerák vannak elhelyezve, így
köiinyű felgöngyölíteni adott ügyeket (p1. valakit nem látott el az orvos, elzavart valakit vagy
kiabált valakivel). Az előbbi ügyben, amire hivatkozott, több képviselő megnézte a felvételt és
visszahallgatta, így gyorsan ki tudták deríteni, mi is történt valójában.
Azt kéri mindenkitől, akinek problémája van, hogy konkrétan, névvel, időponttal, üggyel
megjelölve jelezze azt a képviselőknek. Az ügyeleti rendszer működtetése nagyon sok pénzébe
kerül az önkormányzatnak, ezért elvárják mindenkitől a minőségi munkát.
Neki és még több megkérdezett személynek jó tapasztalataik vannak az orvosi ügyelet
működésével kapcsolatban.
Mucsi András képviselő: Az

ügyeleti ellátás működése nem szorosan kapcsolódik a
munkatervhez, azonban egyetért azzal, hogy akinek problémája van, konkrét esetet megnevezve,
jelezze az önkormányzat/képviselők felé. Biztos, hogy nem lesz mindig mindenki elégedett,
azonban nekik nagyon jó tapasztalataik vannak az ügyeleti ellátással kapcsolatban. Az ügyeletet
ellátó cég nagyon jó partner volt a pandémia ideje alatt is, hisz bármilyen kéréssel fordultak
hozzájuk, azonnal segítettek. A céggel kötött szerződés is előnyös, bárki megtekintheti azt.
Fejlődni mindig lehet és beszélni is kell az ügyeleti munkáról.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról a kiegészítéssel együtt.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 8fő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
215/2021. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 202 1
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester

.

II. félévi munkatervét a

Melléklet a 215/2021. (VL 25.) számú képviseló’-testületi határozathoz
Munkaterv

Békés Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2021. II. félévi munkaterve
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Az ülések helyszíne:

Békési Polgármesteri Hivatal Nagyterme
5630 Békés, Petőfi u. 2.

2021.

au2usztus

12. (csütörtök) 08.30 óra

Napirendi Javaslat:

I ) Fáj ékoztató a két ülés közütti fontosabb eseményekről, értekezletekrőL
Eiőcwló: Káirnóiz Tibor polgarm.esier
2) Tájékoztató az előző képviselö4estületi
végrehajtásáróL
Előadó: Káinzán iYhor polgónnester

ülésen

elfogadott

határozatok

3) Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról.
Előadó: Kálmán IYbor polgá;wiester
4) Múzenm igazgatói pályázat elbírálása
1q előterjesztést véieménve:i: límnán ér Szociális Bi:ottsóg
E!őádó: 1(6/mán Tibor polgcirmasrer
5) Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Osztöndijpáiyázathoz.
Íz eloí€ ;jc dc sl clcJneJZ}cZ Ilnimiiz
SSOLW/i\ Bcoiíwc Pt ;izin’si c J ai o/ejIecksi
Bizotr$g
b /ood() ka1niaz Tibot po/w; int tt
6) Tájékoztató a BÉTAZEN előkészületeiröl
Az előterjesztést véieinénve:i: Hwnón és Szociulis Bcottsóg
Elocuio:lGjlinan flhor j2olgáIwzL’ster
7) Pályázati ügyek
Iz 1oicijcsztet c1CJnCFn(:1 Pcnnj i
/ő(kki:; Kálmán Tibor polgárniesrer

c

í wofcj/ezic si Bi:o[tag

8) Vagyoni ügyek
A: eloíeijeclcsi e/emcmezi Pw’,:u’si e J tÍIofLJlcs:1tA1 Bcoi1vn’
k5c(; Kálnián Tibor polgarmester
9) Bejelentések, interpellációk
10) Ifjúsági díjak adornányozása zárt ülés
i: előierjeciést veleniénvezi: iii(mán és Szociális Bizottság
;E,lőO(1O:KQIOIWI Tibor polgármester
—

* * *

2021. szeptember 30. (csütörtök) 08.30 óra
Napirendi Javaslat:

I ) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, értekezletekrőL
b lO(lth) Kalnmn Tzho; ]?olga; nic sl€ r
2) Tájékoztató az előző képviselő4estületí
végrehajtásáróL
Előadó: Kálmán Tibor polgarmester

ülésen

elfogadott

határozatok
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3) Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokróL
Előadó:i(á/;nán Tibor polgár;nesrer
4) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirőL
I loo]o J\obnafl Tzho; polgw;m ui
5) Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének L félévi
teljesitéséről és Békés Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.
(Ii. 153 önkormányzati rendelet módositása.
iz c /o1c1LctesT (/cJncFZc:1 cÍ/WflcJlrn I hcitci
:iűu f(:. Kóirnan Tibor po/gárnzasrer

6) Tájékoztató a Békési Kistérségi tn.tézrnényfermtartó társulás 2021. 1. félévi
költségvetésének végrehajtásáról.
Az e/őie;/eszrésl véleinényezi: Pénzügyi és I’;ott//es:Iesi Bizottság
Liócidó: Kábnán .7Yhor polgainzester
..

7) Igazgatási szünet elrendelése.
4z e/oteiiesztesr ekniuzi ci Jkn:ni) i e I aJofeJ/Lztew Bi:ottcn
Eló’adó: Kálmán Tibor polgarniester
8) Szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadása.
Az előtei/esztést véleizzényezi: Pénziigyi és !‘árosfkjlesztési Bizottság. Hzzmáiz és Szoeials
Bizottság
L.IŐq1(k Kálmán Tibor poigárizzester

9) Pályázati ügyek
Íz e/ouiitctt st e/erntni€zi Jknzzzqyi

t\

I (zzo\fLIl( ztesi

Jh:o1t\cz

Előadó: Kálmáiz Tibor poJgárnuiw
I 0) Vagyoni ügyek
Az elc’tezjesztesi Vélel;zéIz)’ezi: .Pé,zzügvi ás í’uros/e//esziési Bizottsag
Előadó:Ká/zzzán Tibor polgázizzester
I 1) Bejelentések, interpellációk.
I 2) „Kiváló szociális rnnnkáérC kitüntetés adoniányozása

—

zárt ülés

Az előtez/eszzész vélezzzezzyezi: J-Ízzzzzán cs Szoeiáiis Bizotzság
blocdo Ka/zzzan 7zhoz polgaz zzz€ Ut

2021. október 28. (csütörtök) 08.30 óra
I .) Közmeghallgatás
2.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, értekezietekről.
.i..1(kidÓ: Kálmán Tibor poigárnzester
3,) Tájékoztató az előző képviseiő4estüieti
végrehajtásáról.
LLŐ.aitk Kálmázz Tibor po/gúrniestez

ülésen

elfogadott

határozatok

4,) Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról.
K1Ő4L Kálmázz Tibor polgármester
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53 Tájékoztató a Békés városban működő általános és középiskolák, óvodák 2020/2021..
tanévre vonatkozó munkájáról és a 2021/2022-es tanév elindításáróL
Az előterjesztést i’éleményezi: H unión és S:oeiá/is Bizotíság
Előadó: Ká/ozán ilhor po/gátoiester
..

6®) Vagyonrendelet megalkotása
Iz e/otci icsztet
/( nninczi ( i cm/i
Pénzügyi és Vórostk//esztési B/zotrság
J /oocio ALI/mao Tihot po/ga; rn tci

Lakuwnz i

Koz; L íu/

eLL’lml J3izottwg

7) .Folyószámla hítelkeretről döntés
Íz e/őier/esziést ve’lei;zényezi: Pézzitgvi és J”ú,os%J/eszÍési Bizottság
I lOLIciC) Kamion itbot /201gw JIIL <1E I
83 Beszámoló a Piadzagfalvi napok rendezvény lebonyolításáróL
-Iz cloteijnzre%t e/enictz1 ezt Hutnun e %zocza/I Bizrtoi Pe;zzugi z es
Bizottság
Elow/o Kamion I ihor polgoi Ok
9.) Pályázati ügyek
Iz L/OtLI/LzIeW c/c1ne;nz1 PL1zzztg I
4h2Y.41(íKá/tflc2n Tibo, po/<gczruzester

L

í

cii ostq/L ztei

ti; os/c//L sztc i B;zntísa

.

10.)

Vagyoni ügyek
lzL/out;Lctest L/Ln1crnLzI Jknztí;i L JLzlo\ÍLI/t szteí J)zzo1t\LI

T/ooc/o ika/man Tzhorpo/ga; nl(shl
I I.)

Bejelentések, interpellációk.
* * 1:

2021. november 25. (csütörtök) 08.30 óra

Napirendi javaslat
1) Tájékoztató a két ülés köz ötti fontosabb eseményekről, értekezietekröl.
/íq dá: Kálmán T/bot po/gánnester
.

2) Tájékoztató az eiözö képviseiő4estüieti
végrehajtásáról.
f/oado Fa/ma,z [‘ihot po/gw rn t(

ülésen

elfogadott

határozatok

3) Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról.
r/ach KLI/nILIIZ Tibor ;2o/ga; mc3 t i
4) A 2022. évi helyi adóneinek, kedvezmények mértékének meghatározása.
Iz e/o[L’J/L %ztc St e/co/L ív ezt PL ;zzztgw c
I w o%íc/leztes1 Bizottcii ( g i endi
Lakásiigyi és Közrendvéde/mi Bizottság
Előadá. KLi/I?iUJi ‘Tibor polgárniester
..

5) Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I-iiI.
negyedévi teijesítésérői és Békés Város Önkormányzata 2021 évi költségvetéséröl
szóló 3/2021. (Ii. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Az e/őter/esziést véleittéitjezi: vu/cu;zennvi bizottság
Előadó: Ká/nián Tibor polgarozester
.
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6) Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2O2i évi IlL
negyedévi teljesitéséről.
A.z előterjesztést véicuzényezi: Pénzíigvi és Vdros///es:tési Bizoltsug
Előadó: Kálmán iJbor polgároic’ster
7) Békés Város Önkormányzata és szervei 2022. évi belső ellenőrzési terve.
Iz e/otc;jc5zteT Yc1cmL;zczi Pcn:iii C% í wofj1eztei Bz:oina
ElőcuJ:..( Kálmaii Tibo; polgánnesrer
8) Településarcolati kézikönyv és településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett
vélemények kiértékelése és ismertetése a Képviselő4estülettei
Az előler/esziési vélenzényezi: Péizziigvi és J”coosfe/ies:íési Bizottság
P1(;cÍ(IO J(a/inctn Tzbo; polgat nu u
9) Szakorvosi rendelések szünetelése.
Az előterjesztést véleménvezi: Humán és Szoeiális Bizottság
Előadá: Kálmán Jiboj polzármesrer
10) A 2022. évi piaci dijtételek meghatározása.
áz doteijectc t elenic nj ezt I’enzngw
ot ote;1
Elocíclo I<a/i;ia;z I ibor polgoi liic

dc W

Bzzorisog

11) Kiztenietési szerződés megkötése
Az eloterjesziési véleménvezi: Ilumaiz és SQOiáIiS Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizott$g
Kálmáiz Tibor polgá»rneste;
12) Beszámoló az ügyeleti munkáról
Iz elotciiczre%r CILIJIC T,) ezi Jiunzon
Bi:ortság
;LIQMIIQ. Kálmán Tibor po1gári;zesrer

zo iuli% BIzotl\ctg J’cnzu) i

13) Pályázati ügyek
Az előierjesziési vélernénvezi: Pénzügyi
I l(cAczln1cz;z Tibet pc)lgcll mc i

I wofcjkzrei

és Városj’éjlesziési Bizoí1sg

14) Vagyoni ügyek
Az előrerjeszrést i’éleményezi. l’éízztigvi ás ‘eiioste/lesztési Bizorrság
I loadoKalnzan Tibo; polgín nz€ <tt i
I 5) Bejelentések, interpellációk.
* * *

2021. december 16. (csütörtök) 08.30 óra
Napirendi javaslat:
1) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekröl, értekezletekrőL
I loodo Kamion Ízbot polgcii n’n. ‘1c;
2) Tájékoztató az előző képviselő-testületi
végrehajtásáról.
E’lőuiá: Kálmán iYhor polgármester

ülésen

elfogadott

határozatok

3) Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról.
Ekkulá: Kálmán ‘iYhor polgármester
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4) Tájékoztató a polgármester átniházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Lloudo Ka/inan Tzho; po1czJJ;zL Ui
5)

AZ átmeneti gazdálkodásről szőlő rendelet megalkotása.
A: e/őierjes:lési vé/ernénvezi: vaia;ven;zyi Lizcíiság
I. hNddO kalrncziz ÍZIN); JR)/tJ fl’Z( ‘1cI

6) Békés Város Önkormányzata Képviselő4estületének 2022. L félévi munkaterve.
742 CI6ÍL?L’JL?SZfL’Sf i’élei;zenyezi: va/w;zen;ivz bizottság
Előadó: Kábuán flbor polgá;wieswr
7) A környezet állapotának elemzése, értékelése, a lakosság tájékoztatása»
iz e1otciicztei %clctntfnczz I iGntb Ialwutji c
Kozundiede/;izi I3izousag
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
]:.k)ado J”%almaiz Tz/’orpo/ga; nI( tc I
8) Vizkáreiháritási tervek (ár és belvíz) felülvizsgálata
Az előterjesziesi véleinenyezi: Péizziigvi és J”áros/k/Iesztési Bizouság
k louo’o Kaliinin Tibo; polgai III€ t€ i
9) Beszámoló
középtávra
a
szóló
integrált
településfejlesztési
végrehajtásáróL
Az eiőierjasztést vé/eniénvezi: volamenhz)’i hizotts4g
I 100(10 Kalman Íthot poktcii Ím h I
<»

stratégia

I 0) Pályázati ügyek
Az előterjesztést i’élenzényezi: Pé;zztígvi és LciiOS/e//esztési Bizottság

Előuiá: Kálmán iYhor polgárowstei»
11) Vagyoni ügyek
Iz eIotcI;Lsztest cItnuzczi IkIIzIIL) I

I cIIO%f(jlcztt 51

Bizottsag

Előadó: Kálmán Tibor pojgárínester
I 2) Bejelentések, interpeHáeiók»

2021. év második félévében csak bizottsági üléseken tárgyalandó anyagok

AUGUSZTUS
Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság

1 ) Pályázati tájékoztató
2) BKSZ tájékoztató

Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi
Bizottság

1) Lakásügyek

SZEPTEMBER
Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság

1) Pályázati tájékoztató
2) BKSZ tájékoztató
24

Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi
Bizottság

1) Lakásügyek

Humán és Szociális
Bizottság

1) Tájékoztató a 2020/202 1 tanévben középiskolai
ösztöndíjban részesült diákok további pályáj áról
.

\

OKTÓBER

Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság

Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi
Bizottság

Humán és Szociális
Bizottság

1) Pályázati tájékoztató
2) BKSZ tájékoztató
3) Külterületi F5ldutak ellenőrzött karbantartása.
Gazdálkodók bevonása, segítése.
1) Lakásügyek

1) Tájékoztató a Békés Megyei Központi Kórház
működéséről
NOVEMBER

Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság

1 ) Pályázati tájékoztató
2) BKSZ tájékoztató

Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi
Bizottság

1) Lakásügyek

DECEMBER

Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság

1 ) Pályázati tájékoztató
2) BKSZ tájékoztató

Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi
Bizottság

1) Lakásügyek

Napirend tár2ya:

Szakorvosi rendelések szünetelése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

A nyár folyamán a szakorvosi rendelések csak két munkanap, július 1 -jén és július 2-án
szünetelnek. Ezen időszakban a betegek sürgős szakorvosi ellátása a Békés Megyei Központi
Kórház Réthy Pál Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 8fő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
216/2021. (VI. 25.) határozata
1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfrdő keretein belül működtetett valamennyi
szakrendelés a Semmelweis-nap, illetve az azt követő munkanap alatt 202 1 jűlius 1 és
2. napján szüneteljenek.
.

.

.

2. A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békés Megyei Központi
Kórház Réthy Pál Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.
Határidő:
Felelős:

Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató a lakosság felé történő tájékoztatásért,
illetve az engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek határidőben
történő bejelentésért
Középiskolai ösztöndíj-pályázat kiírása

Írásos elb’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖÍV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Az előző évekhez hasonlóan kerül kiírásra a
pályázat, amelynek eredményeképpen 12 tanulót lehet középiskolai ösztöndíj-támogatásban
részesíteni. A pályázat beadási határideje: 202 1 október 15.
.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Örül annak, hogy a 2021-es költségvetésben is szerepel
az ösztöndíj-támogatás. Kérte, hogy mindenki figyeljen oda arra, hogy a benyújtási határidő
október 1 5. napja. Fontos tudatni a pályázókkal, hogy csak akkor pályázhatnak, ha a tanulmányi
átlaguk eléri a jó rendű átlagot. A Humán és Szociális Bizottság ülésén elhangzott, hogy az
utánkövetést is beépítik ebbe a rendszerbe. Szeretnék tudni, hogyan alakul a támogatásban
részesülő diákok élete, sorsa. Bízik abban, hogy a későbbiekben is rászolgálnak a bizalomra. Az
is jó lenne, ha minél több középiskolás diák majdan az egyetem, főiskola elvégzése után
visszatérne Békésre. A középiskolák vezetőitől erre vonatkozóan tájékoztatást kérnek majd.
Kálmán Tibor polgármester: A fiatalokat visszavárják Békésre. Két fiatalokkal foglalkozó

szervezet is van a városban: az egyik a Békési Fiatalokért Egyesület, a másik pedig az Eletműhely
Alapítvány működtetésében üzemeltetett Cormect Ifjúsági Centrum. A két szervezeten keresztül
a fiatalok aktívan részt tudnak venni a város életében. A támogatásban részesülő 12 diákot is
megkeresik majd, hogy vegyenek részt a különböző programok szervezésében, de akár a városi
diákönkormányzatok munkájában is részt vehetnek.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21 7/2021. (VI. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 202 1 /2022. tanévre kiírja a Békési
Középiskolai Osztöndíj pályázatot. Az Önkormányzat a 2021/2022. tanévben 12 főt kíván
középiskolai ösztöndíj-támogatásban részesíteni. A pályázat kiírását, valamint pályázati
űrlapot a határozat melléklete szerinti tartalommaljóváhagyja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

‚‘

Békési középiskolai ösztöndij “-ra

A pályázatra azok a Békés területén állandó lakóhellyel rendelkező, kimagasló tanulmányi
eredményű magyar állampolgárok (a továbbiakban: Pá/yázó)jelentkezhetnek, akik középiskolai
tanulmányaikat Békésen, nappali tagozaton végzik. Pályázni a kerekítés szabályai nélkül elért
4,2 és a fölötti tanulmányi eredmény esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre
jutó jövedelme nem éri el az a minimálbér 54 %-át. Osztöndíj csak abban az esetben kerül
folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a Pályázó beiratkozott tanulója a
pályázatban megj elölt intézménynek.
Az ösztöndij időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az elnyert
ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot
növelő jövedelemnek számít.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban egy példányban kell benyújtani az erre rendszeresített
nyomtatványon (postai úton vagy személyesen).
A benyújtási határidő 2021. október 15. napja.
A 2022. februárjával induló 2. félévi támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó félévi
bizonyítványa eléri a jó rendű átlagot, és erről 2022. február 4-ig a félévi értesítőt bemutatja.
A Pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban megadni: név,
állandó lakcím, anyja neve, tanulói azonosító száma, születési helye és ideje, bankszámlaszám,
középfokú intézmény megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.
A pályázat kötelező mellékletei: a pályázat benyűjtását megelőző félév tanulmányi eredményét
igazoló bizonyítvány másolata, a középiskola iskolalátogatási igazolása, az iskola véleménye, a
Pályázóval egy háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása.
A pályázatokat Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat határidejének lej ártát
követő első soros ülésén bírálja cl. A Pályázók az elbírálás után a Képviselő-testület döntéséről
írásbeli értesítést kapnak.
Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy az Onkormányzat a rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat a pályázat céljából kezelje, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
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ideig, azaz 2027. június 30. napjáig nyilvántartsa. Az Önkormányzat a személyes adatokat más
szervezeteknek semmilyen módon nem továbbítja.
Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy a pályázat elbírálása nyílt képviseR5-testületi
ülésen történjen, illetve tudomásul veszi, hogy a pályázati eredmények közlésére a sajtó
nyilvánossága előtti ünnepség keretében kerül sor.
Napirend tár2ya:

Sporttevékenységek támogatása 202 1 II. félévben
.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Az első félévi támogatásnak megfelel5 összegű
támogatásban részesülnek a sportszervezetek a második félévben is.
Kérte a sportszervezeteket, nézzenek körül a saját tagjai között, hogy kik részesülhetnek tagdíjtámogatásban.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
218/2021. (VL 25.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a sportszervezetek 2021. II. félévi
támogatását a következők szerint hagyja jóvá:

Sportszervezet
BTE Asztalitenisz Szakosztály
BTE Ökölvívó Szakosztály
BTE Sakk Szakosztály
BTE Súlyemelő Szakosztály
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda)
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda)
Békési Diákok Atlétikai Ciubja
Békési Kajak Kenu Club
-

Békési Futball Club
Békési NKTE (női kézilabda)
Surman Box Ciub
Jóbarát Biliárd Klub

Osszesen:

2021. II. félévi
támogatás Ft-ban
i 300 000
200 000
130 000
130 000
250 000
i 150 ooo
440 000
i i 50 000
i 200 000
325 000
200 000
25 000
6 500 000
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A támogatási szerződés csak azon szervezetekkel köthető meg, akik a 2020. évi
támogatással elszámoltak.
Az elszámolást a jelen döntés után benyújtó szervezetek a támogatásra az elszámolást
követő hónaptól időarányosan jogosultak.
Határidő:
Felelős:
Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Településrendezési eszközök módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja aíapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.
Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett Békés Város Önkormányzata felé
településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban. Az előterjesztés ezeket a
megkereséseket tartalmazza.
Molnár Gábor képviselő: Kérdése, hogy a kérelmezők a terület melyik oldalát akarják
megnövelni?
Kálmán Tibor polgármester: Nem akarják a területet növelni. Az előterjesztésben szerepel,
hogy 2006-ban kezdték el építeni a területen lévő épületet az akkor aktuális országos rendelet
szerint. Ekkor a telek szélétől való oldaltávolság 3 méterben volt meghatározva, ami azóta
megváltozott. Jelenleg az általános előírás szerint az oldaltávolságnak 6 métemek kellene lennie.
Ahhoz, hogy ugyanazon méretű alapon tudja megépíteni a vállalkozó az épületét, a fentiek miatt
módosítani kellene a helyi rendeletet.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 8fő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
219/2021. (VI. 25.) határozata
1

.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Békés Város
Szabályozási tervéről valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) rendeletét
olymódon, hogy az 3711/2 hrsz-ú telken a megtervezett telephelybővítés lehetővé váljon.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Békés Város
Szabályozási tervéről valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) rendeletét
oly módon, hogy napelempark építések vonatkozásában megfeleljen az Az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
1 15. (2) bekezdésében foglaltaknak.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Békés Város
Szabályozási tervéről valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) rendeletét
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Oly módon, hogy a telekösszevonásból keletkező 5805/5 hrsz Lf-2 építési övezetbe
tartozzon.

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Békés Város
Szabályozási tervéről valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) rendeletét
Oly módon, hogy a 072/39 hrsz Gks-3 övezeti besorolás alá tartozzon.
5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Településrendezési Eszközök jelen módosítását elindító településfejlesztési döntés
összhangban van Békés város hatályos településfejlesztési koncepciójával.
6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy
a tervezésre szóló többoldalú szerződést aláírja.
7. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosítása során szükségesség váló partnerségi egyeztetési eljárást a Békés Város
Onkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
8/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete alapján folytatja le.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

A BKSZ Kft. cégadatainak aktualizálása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A hatályos és
aktuális cégadatok nyilvántartása érdekében szükségessé vált változások átvezetése történik meg.
Csibor Géza képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a jövőben szeretne látogatást
tenni a BKSZ Kft-nél ugyanúgy, ahogyan a Humán és Szociális Bizottság is látogatást tesz a
város intézményeiben. A látogatás alkalmával átbeszélnék a cég működését és az esetlegesen

felmerülő problémákat.
Kálmán Tibor polgármester: Minden egyes bizottságnak javasolja, hogy a hozzájuk tartozó
létesítményeket, szervezeteket, cégeket, intézményeket személyesen látogassák meg,
ismerkedjenek meg a működésükkel, hisz így tudnak teljes képet alkotni azokról.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 8fő
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
220/2021. (VI. 25.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság cégadatainak aktualizálása érdekében alábbi határozatokat hozza:
1

.

A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5630 Békés,
Petőfi u. 4. szám alatti telephelye törlésre kerül.

2. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Békés, 777/1
hrsz. alatt nyilvántartott telephelyének (természetben szeméttelep) helyraj zi száma
helyesen Békés, 3777/3 hrsz.
3. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Békés
külterület, O 1 5 1 /6 hrsz. alatt nyilvántartott telephelyének (természetben téglagyár)
helyrajzi száma helyesen Békés külterület, 0151/15 hrsz.
4. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített
cégneveként szükséges feltüntetni a „BKSZ Kft.”-t.
5. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus
levélcíme bkszkfl(bkszkft.hu-ra módosul.
6. Az 1-5. pontok szerinti változások cégkivonatban történő átvezetése érdekében Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza Nánási Lászlót, a BKSZ
Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét a
cégbíróság előtti elj árás teij es lebonyolítására.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárgya:

A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság cégadatainak változása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖÍV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A feladatok
ellátásának átszervezése miatt az ügyvezető kérte a Társaság nevének, főtevékenységének és
egyéb cégadatainak aktualizálását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 8fő
-

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

3

Békés Város Önkormánj’zata Képviselő-testületének
221/2021. (VL 25.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely. 5630 Békés, Verseny utca 4.) cégadatainak változása
és aktualizálása érdekében alábbi határozatokat hozza:
1

.

A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ebevezése
Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.-re, rövidített elnevezése Békési
Városfejlesztési Nonprofit Kft.-re módosul.

2. A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített
cégneveként szükséges feltüntetni a „BVSZ Kft.”-t.
3. A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi
főtevékenysége módosul úgy, hogy a „3821 ‘08 Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása” törlésre, a „8 1 30 Zöldterület-fenntartás” bejegyzésre kerül.
-

-

4. A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társastg Békés,
777/1 hrsz. alatt nyilvántartott telephelyének (természetben szeméttelep) helyrajzi száma
helyesen Békés, 3777/3 hrsz.
5. A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Békés
külterület, 01 5 1/6 hrsz. alatt nyilvántartott telephelyének (természetben téglagyár)
helyrajzi száma helyesen Békés külterület, 01 5 1/1 5 hrsz.
6. A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt
elektronikus levélcíme bkszkfl(bkszkft.hu-ra módosul.

Felelősségű

Társaság

7. A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
részére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. (1) bekezdése
alapján, 2021. év július hó 1. napjától, 2023. június hó 30. napjáig terjedő időszakra
munkabért állapít meg, amelynek nagysága havi bruttó 1 50.000,- Ft.
8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1 -7. pont szerinti változások
átvezetése érdekében meghatalmazza a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét a cégbíróság előtti eljárás teljes
lebonyolítására.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

Vállalkozói Alap 202 1 évi pályázati felhívása

Írásos elb’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A kamatmentes
kölcsön célja, hogy a város területén megvalósuló olyan beruházásokat támogassa, amelyeknek
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bizonyított a munkahelyteremtő és munkahely-megtartó hatása. Tárgyi eszköz vásárlására
használható fel a támogatás. A pályázat benyújtási határideje: 2021 július 30.
.

Kérte azokat, akik pályázatot szeretnének benyújtani, keressék meg a polgármesteri hivatal
illetékes munkatársait, akik mindenben segítenek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
222/2021. (VI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vállalkozói Alap 202 1 évi pályázati
felhívását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri polgármesterét a
pályázati felhívás közzétételére.
.

Határidő:
Felelős:
Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
A Békés 9209 hrsz-ú ingatlan megosztásából kialakítandó 9209/2 hrsz-ú

ingatlan pályázata
Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az M/ki’. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési

Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

A telekalakítási eljárás lefolytatása utáni szántó besorolású ingatlan helyi természetvédelmi
területnek is minősül. A pályázat nyilvános, egyfordulós. A pályázati ajánlat beadási határideje
2021.július 30.
Molnár Gábor képviselő: A zsilip utáni terület, a temető átelleni részéről van szó. Ez a terület
helyi védelem alatt áll. Az önkormányzatnak van egy ún. ipartelepe, ezért kérdése, hogy nem
lenne-e egyszerűbb oda telepíteni a céget? Tisztában van vele, hogy a terület rendezetlen, ki
kellene takarítani, de nagyon szép fák vannak azon a helyen. Ha van egy védett terület, ahol fák,
madarak vannak, azt meg kellene tartani. Nem tudja, milyen cég akar a területre települni, de
szerencsésebb lenne az ipartelepre elhelyezni, még akár úgyis, hogy kedvezményesen
biztosítanak számára egy területet, mint a fákat kivágni nagyobb mennyiségben.
Kálmán Tibor polgármester: Olyan védett területről van szó, ahol meg kell tartani a helyi

természetvédelmi területet. Semmilyen cég nem fog épülni a területen. Magánszemélyek
jelentkeztek be az ingatlan megvásárlására, akik saját szabadidős, rekreációs, horgász
tevékenységüknek kívánnak ott hódolni. Ezen a területen építkezni, vagy bármiféle iparterületet
kialakítani nem lehet. A terület elhanyagolt, amit rendbe kell tenni. Jelenleg csak a pályázat kerül
kiírásra, és azután derül ki, hogy lesz-e olyan ajánlat, ami az önkormányzat számára is megfelelő.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
223/2021. (VI. 25.) határozata

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29) önkormányzati rendelet 10.
(2) bekezdése alapján versenyeztetés útján értékesíti az előterjesztés 1 mellékletét
képező pályázati felhívás alapján, az összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő
részére a kialakítandó Békés, 9209/2 helyrajzi számú, 9039 m2 területnagyságú, erdő,
szántó megnevezésű ingatlan. szám alatti ingatlant.
.

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét az
előterjesztés 1 mellékletét képező pályázati felhívás közzétételére az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati
rendeletben foglaltaknak megfelelően.
.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya:

Interpellációk, bejelentések

Molnár Gábor képviselő: Szeretne találkozni a helyi főkertésszel, hogy a Táncsics utcán lévő
nyárfák állapotát felmérjék. Az autóján szélvédőt kellett cserélni, mert annak ellenére, hogy még
szél sem volt, ráesett egy comb vastagságú gally és betörte a szélvédőt. Tisztában van azzal, hogy
fák aljáról levágták a veszélyesebb ágakat, de ennek ellenére a fák továbbra is
balesetveszélyesek, öregek, hiszen 49 évvel ezelőtt lettek ültetve. Valamelyik hajnalban is arra
ébredt, hogy egy nagyon vastag faág leszakadt és ráesett a nagykapujára. Ha ez a fadarab egy
biciklisre vagy gyalogosra esett volna rá, lehet, meg is halt volna.

Szeretné a Táncsics Mihály utcán lévő fákat személyesen, egyesével végig nézni a főkertésszel,
hogy felmérjék, melyiket lehet kivágni.
Mucsi András képviselő: Saját gyakorlatában azt követi, hogy nemcsak kérni kell, hanem, ha
valami teljesült, azt meg is kell köszönni. Megköszönte Kálmán Tibor polgármesternek és Polgár
Zoltán alpolgármesternek, hogy az elmúlt 8 hónapban helyt álltak, így nagyon sok fejlesztés,
javítás megvalósulhatott.

Megköszönte azoknak a képviselő-társainak mint például Molnár Gábor képviselőnek akik
vették a fáradtságot és telefonon vagy személyesen érdeklődtek a folyamatban lévő ügyek iránt.
A három bizottság elnöke majdnem heti szinten egyeztetett Kálmán Tibor polgármesterrel, mert
ki kérte a véleményüket, hiszen a katasztrófavédelmi törvény alapján a polgármester hozta meg
a testület helyett a döntéseket.
-

-‚
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Megköszönte azoknak, akik a Kereszt utcai unikális kereszt helyreállításában részt vettek. Ezt a
feladatot Csibor Géza képviselő fogta össze. Itt, a protestáns vidéken ez a kereszt néprajzi
unikum, bár katolikus vidéken elég sok, a 1 9. századból származó feszület található, azonban
Békésen ez az egyetlen ilyen kereszt, és még a környéken sincs több.
Békési vállalkozók, művészek összefogásával a város teljesen ingyen kapott egy nagyon szép
műemléki felújított keresztet. Megköszönte mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában.
A Kispince utcán is nagyon komoly problémát jelentenek a száraz fák. Kérte a
választópolgárokat, hogy jelezzék a képviselők felé, ha hasonló gondjaik vannak. A Kispince
utca 98. szám előtt is van egy nyárfa, ami ki van száradva, és ha lesz egy szélvihar komoly
sérüléseket okozhat. Kérte, hogy ezt vágják ki, és vizsgálják felül legalább a főutak mentén
található fák helyzetét.
Kérte, hogy a Nyíri utca Kopasz utca között található zugot ami egyébként a Bartók Béla
utcához tartozik valahogy nevezzék el. Mindenki csak a „zug” néven emlegeti. Kérte, hogy ezt
a zugot nevezzék cl például Ibrány-zugnak, vagy bármi másnak. Ezen a területen is vannak
problémák, hiszen jelenleg ezt a zugot illegális hulladéklerakónak használják. A DEMASZ még
tavaly levágott ott ágakat, de nem szállíttatta el. Az egész terület egy lakatlan ingatlan mellett
található és nagyon elhanyagolt, esztétikailag is csúnya. Kérte, hogy ennek a hulladéklerakónak
a felszámolásában segítsen az önkormányzat.
-

-

—

Csibor Géza képviselő: Több helyről is megkeresték: az Erkel Ferenc utcán lakókjelezték, hogy
vízelvezető vékony cső bedugult a kátyú rendezése alkalmával és nem folyik le a víz. Volt,
amikor bokáig ért a víz.

A Lengyel Lajos utcajobb oldalán lévő kis utcáknak az esővíz lefolyását pályázati pénzből meg
kellene oldani, mert egyik utcából sem folyik cl a csapadékvíz. Itt is eltömődnek a lefolyók,
valamilyen megoldást keresni kellene.
A Magyar utca 6-12 szám között elhagyott házak találhatók, és a szomszédok panaszkodnak,
hogy nagy a gaz, soka kitört fa, ami miatt egészségügyi panaszaik is vannak. Mind a kettő
magánterület. A szomszédok kérték, hogy az elhagyott házak előtt kaszálják le a füvet, hogy ne
legyen ilyen sok pollen.
Ugyanez a helyzet a Szélmalom utca elején is, ahol van egy üresen álló ház és hatalmas fű van
előtte. Kérte, hogy ennek levágása iránt is intézkedjen az önkormányzat.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: A pandémiás időszakban is sok fejlesztés, beruházás,
stb. valósult meg annak ellenére, hogy a képviselő-testület nem tudott tanácskozni. Több
megkereséssel Polgár Zoltán alpolgármesterhez fordult, hiszen Kálmán Tibor polgármester
nagyon sok esetben az ország különböző területein képviselte a várost, miközben Polgár Zoltán
alpolgármester mindig a városban van, elérhető és azonnal reagál a felmerült problémákra. Több
esetben fordult alpolgármester úr felé kéréssel is, így rövid időn belül megoldódtak a jelzett
problémák.
Az ő körzetében továbbra is többen kérik a kátyúzást. A tegnapi nap folyamánjelezték felé, hogy
a főtéren is van egy nagy kátyú, amiről írásban tájékoztatja majd az illetékeseket.
Megköszönte a Malomasszonykertben végzett gréderezést és egyéb elvégzett munkálatokat
(gallyazás, kátyúzás, stb.).
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Nagyon jó kezdeményezésnek tartja, hogy kéthetente a kulturális intézményeic vezetői
találkoznak egymással, és a város kulturális életet koordináltan szervezik. Ez egy újszerű
kezdeményezés, az idei évben valósult meg először. A találkozókon előre gondolkodnak a városi
nagy programokat illetően, és mindig konszenzusos megoldás születik.
Eljutott egy olyan kérés hozzá, hogy a köztudatban már benne van, hogy a Madzagfahvi Napok
más időpontban lesz megtartva, mint korábban volt, azonban a BETAZEN-ről keveset tudnak az
embereik. A tanévzáró értekezletükön népszerűsítette a BETAZEN rendezvényét, azonban
telefonon jelezték felé, hogy a békésiek nem igazán tudják, hogy az idén mikor kerül
megrendezésre a BETAZEN. Kérte, hogy erről tájékoztassák a lakosságot, és a következő
kulturális egyeztetés után kezdjék el publikálni a rendezvényt.
Molnár Gábor képviselő: A BÉTAZEN rendezvénnyel kapcsolatosan őt is megkeresték, mert a
lakosok szeretnék tudni, hogy mikor kerül megrendezésre ez az esemény.

Megköszönte, hogy az elmúlt 8-9 hónapban csak egyszer kellett megkeresnie a polgármestert,
mert minden más ügyben bármelyik osztálytól segítséget kért, azonnal készségesen segítettek
neki.
Tudomása szerint az aszfaltozásra vonatkozó pályázat elbírálása alatt van. Sokan megkeresték
ebben az ügyben, de sok mindent írtak ki a facebookra is, ami nem fedi a valóságot. Olyan
hozzászólás is volt, hogy az önkormányzat már felhasználta a forrást. Tudomása szerint
pályáztatás alatt van az ügy, nem lett még felhasználva a forrás. Az anyagban tervezett utcák
aszfaltozására hamarosan sor kerül. Kérte, hogy erről adjanak tájékoztatást.
Kálmán Tibor polgármester: Lesz aszfaltozás, jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik. Az
árajánlatok beérkezése után a törvényes előírásoknak megfelelően intézkednek majd a
munkálatok megkezdéséről. A szerződéskötés után kezdődhet meg a kivitelezés. Ha nem jön
közbe semmi, akkor július végén, de legkésőbb augusztus elején megkezdődik újabb 8 utca
aszfaltozása.
Balo2 Zoltán képviselő: Megköszönte Kálmán Tibor polgármesternek és Polgár Zoltán
alpolgármesternek a körzetében elvégzett munkákat.

Megkeresték a Múzeum köz és szökőkút közvilágításával kapcsolatban. A hentes előtt lévő
világitótestről a búra is hiányzik, de a többi sem világít. A lakók jelzése szerint több ízben
próbálták megjavítani, de csak nagyon rövid ideig világított. Volt olyan, hogy javítás után 10
perccel ismét elment a világítás. A város központi részéről lévén szó, kérte, hogy oldják meg ezt
a problémát, hogy tartós legyen a világítás ezen a területen.
A Petőfi u. 87. szám alól jelezték felé ún. vízelvezető rendszer kiépítését, mivel nem megfelelő
méretű csövek vannak és a víz befolyik az udvarra, ahol egy nagyobb esőzés után bokáig ér a víz
és a lakók raklapokon járnak ki és be.
Megköszönte, hogy a városban létrejött a Sportgödör, ami a foci EB kapcsán rendkívüli
látogatottságnak örvend. Személyesen is többszörjárt a területen. A szerdai mérkőzésen rengeteg
Fiatal voltjelen. Véleménye szerint hosszú évek óta nem volt hétközben ennyi fiatal, ennyi ember
a főtéren, és már régen nem vettek ennyien részt egy városi programon. Ezt tovább kell folytatni,
a teret a sportrendezvények után is ki kell használni. Az ellenzék kritizálta, hogy minek kell a
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Sportgödör, miközben korábban azt kifogásolták. hogy miért nincs egy olyan hely, ahová a
Fiatalok elmehetnek. Most van hely, a fiatalok el is mennek a Sportgödörbe, de az ellenzéknek
ez sem tetszik. Véleménye szerint sikeres a Sportgödör, és a kulturális központ aktív részvétele
is példaértékű, amit meg is köszönt.
Kálmán Tibor polgármester: A köszönetek a BKSZ Kft. vezetésének is szólnak, hiszen sokat
dolgoztak az elmúlt időszakban. Megköszönte Polgár Zoltán alpolgármester munkáját is, hiszen
nagy segítségére volt a pandémia ideje alatt. A Sportgödör ötlete is az alpolgárinestertől
származik, amit nagyon jónak tart.

A BKSZ Kft. minden egyes munkatársa nagyon sokat dolgozott, de az önkormányzat, a
polgármesteri hivatal munkatársai is ellátták a feladatukat. Meg kell találni, hogy kinek mi a
feladata, mert ha együtt megteszik azt, ami rájuk tartozik, akkor a város szép és rendezett lesz.
Kérte a lakosokat, hogy a saját ingatlanuk előtt, a kerítésen kívüli területre is legyenek igényesek,
vágják le a füvet az árkokat tartsák rendbe,
A vízelvezető rendszer nem a hirtelen lezúduló nagy csapadékra készült el, de az elkövetkező
időszakban megvizsgálják, hogy lehet bővíteni a vízelvezetőket. Mindenkiben tudatosítani kell,
hogy a hirtelen felindulásból elkövetett árokbetemetések nem segítik a vízelvezést. Ennek is meg
van a maga törvényes útja, ezért kérte a lakosokat, hogy ebben az ügyben is tájékozódjanak a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályánál.
Az illegális szeméttel kapcsolatban is elindítottak egy folyamatot, így minden olyan jelzést
szívesen vesznek, ami segít kideríteni, hogy mikor, hol, ki helyezte el az illegális szemetet. Ha
ezt tudják, akkor a törvényes lépéseket is meg tudják tenni a büntetés vonatkozásában.
További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület nyilvános ülését 9 óra 32
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.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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