
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 12. napján
megtartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: Kálmán Tibor polgármester, Polgár Zoltán, Vámos Zoltán, Balog Zoltán,
Ji1-iibr-6éza

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Rácz Attila és Juhos János képviselő.

Tanácskozási jog.ral vett részt:

Tárnok 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
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató
Sápiné Turcsány Ildikó igazgató
Nánási László ügyvezető
Szegfű Katalin, a Békési Ujság részéről
Hajdu Lívia PR referens
Barta István Zoltán bizottsági tag

Az ülés kezdésének időpontja: 8.35 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 fő képviselőből 8 fő képviselő jelen van, így a
nyilvános ülést megnyitotta. Előzetesen bejelentette távolmaradását Juhos János és Rácz Attila
képviselő. Csibor Géza képviselő kicsit késve érkezik a testület ülésére.

Tár2y:Napirend elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz kérdés, észrevétel,
módosító javaslat nem volt, így azt szavazásra bocsátotta.

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
236/2021. (VIIL 12.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021 . augusztus 12. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

- HIp nhi;ottag1 tag ekiitéte1e

Nyilvános ülés:
1 . Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,

értekezletekről
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

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

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

4. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet,
illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015.
(II. 26.) rendelet módosítása
Előterfesztó’: Kálmán Tibor polgármester

5. Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 2020. évi munkájáról
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

6. Tájékoztató a XLV. BÉTAZEN előkészületeiről
Eló’ter/esztő. Kálmán Tibor polgármester

7. Békés Város kulturális intézményeinek átszeníezése

Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

8. Békés Város Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói pályázatának elbírálása
Előterjesztő’. Kálmán Tibor polgármester

9. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 O. Vállalkozói Alap pályázattal kapcsolatos tájékoztató
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 1 . A Békés, 9209 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejövő ingatlan megvásárlására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánítása
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester
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12. A Békés, Rákóczi u. 75. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 3 . Halgazdálkodási jog alhaszonbérbe adása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

14. A Békés Turisztikai Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 5. Sport Tanács létrehozása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

16. „Esélyt a fiataloknak — Békés Város ifjúságsegítő programja” pályázat kiírása
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

1 7. Külterületi helyi közutak fejlesztése
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 8. Zártkerti programra (ZP-l -2021) benyújtandó pályázat jóváhagyása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 9. Interpellációk, bejelentések

Zárt ülés:

1 . Ifjúsági díjak adományozása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

2. Az Év Békési Sportolója díjak adományozása
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: A meghívóban jelzésre került, hogy a mai ülésen sor kerül Barta
István Zoltán eskütételére, aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság új, nem képviselő tagja
lesz.

Felkérte Barta István Zoltánt, fáradjon a mikrofonhoz és mondja utána az eskü szövegét. Kérte a
jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.

ESKÜTÉTEL

Kálmán Tibor polgármester: Gratulált Barta István Zoltánnak, és tartalmas, jó munkát kívánt
neki a maga és a képviselő-testület nevében.

Javasolta, hogy a képviselő-testület a nyilvános ülés első napirendi pontjának tárgyalásával
folytassa az ülését.
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Napirend tár2ya: Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb
eseményekről, értekezletekről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja afapján.

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterj esztésben foglaltakat.

Mucsi András képviselő: Megköszönte a BKSZ Kft-ének a Jámbor utcai híd felújítását, ami
jeenlegi—fürmajbaw6Ieves de egy-{ nmrr
nagyon fontos. Sokan járnak ezen az úton a Décseri kert és Szécsénykert felől, így elég
forgalmas, hiszen kerékpáros és gyalogosforgalom is zajlik rajta. Azt lehetett látni, hogy az acél
vasszerkezetnek az alja erősen korrodálódott, amit a BKSZ Kft-nél dolgozó lakatosok nagyon
szépen helyreállítottak. Hamarosan sor kerül a híd lefestésére is. Ugy beszélték meg, hogy a
festéket a BKSZ Kft. biztosítja, és ő maga pedig a körzet képviselőjeként néhány munkatársával
lefesti a hidat, amiben szakember is segíti majd őket.

Kihelyezett bizottsági ülések, vagy inkább munkalátogatások is voltak az elmúlt időszakban.
Ellátogattak a Polgárőrséghez, a kulturális központhoz, de kimentek Dánfokra is. Polgármester
úr őt kérte fel ezeknek a munkalátogatásoknak a koordinálására, ezért tájékoztatja a képviselőket,
hogy általában csütörtökön látogatják meg a különböző szervezeteket, intézményeket a városban.
Minden képviselő és bizottsági tag meghívást kap ezekre a munkalátogatásokra. Ez azért fontos,
mert megismerkedhetnek az adott intézményvezetővel, kérdéseket tehetnek fel, megtekintik a
fejlesztéseket. Ezek a munkalátogatások sokkal kötetlenebbek, mint egy bizottsági ülés.

Az anyagban is szerepel, hogy ő lett az Értéktár Bizottság elnöke. Ezzel kapcsolatban az a vád
érte, hogy mennyi pénzt kap ezért. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ezért a munkáért sem kap
díjazást. Vannak olyan lokálpatrióták, akik szeretnek ingyen dolgozni a városért, a közösségért,
és sok feladatot úgy látnak cl, hogy nem kapnak érte fizetést. Megköszönte a bizalmat.

Megköszönte Polgár Zoltán alpolgármesternek, hogy működik az Értéktár Bizottság honlapja.
Azon dolgoznak, hogy a Megyei Ertéktárba is felvetessenek békési értékeket, ezért várják a
lakosok és a civil közösségek részéről a felterjesztéseket.

Szeretnék a testvértelepülésekkel való kapcsolatot aktívabbá tenni, bár a vírus miatt az elmúlt
időszakban nem igazán tudtak ezen a területen előrelépni.

Az elmúlt héten Polgár Zoltán alpolgármesterjárt Magyarittabén és felvette velük a kapcsolatot.
Itt olyan változás történt, hogy Kerekes József polgármester Belgrádban lett pénzügyi
államtitkár. Mindennap elmegy a szerb fővárosba. Komoly eredménynek számít, hogy a magyar
közösséget is bevették a kormányba, mert így sok mindent cl tudnak intézni és több támogatás
jut a szerbiai magyar közösségnek.

Tavasszal szerettek volna kimenni Hegyközkovácsiba, hiszen ez a város volt az első
testvértelepülése Békésnek. Március végén volt 70 éve ( 1 94 1 . márciusában), hogy
testvértelepüléssé váltak. Abban az időben adományoztak egy országzászlót
Hegyközkovácsinak, de úgy eltették, hogy azóta sem találják. Jó lenne, ha ezt a gesztust tudnák
pótolni egy szép magyar nemzeti zászló átadásával. Hegyközkovácsiban magyarok laknak, akik
60 %-ban békésiek leszármazottai. Szeptember elején szentelik újra a templomukat, ami teljes
felújításon esett át. Erre a békési önkormányzat is kapott megívást, bízik benne, hogy részt tudnak
venni az eseményen.
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Kálmán Tibor polgármester: Igyekszenek az idén elmenni Hegyközkovácsiba.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
237/2021. (VIIL 12.) határozata

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

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Napirend tár2ya: Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és
rendeletek végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az i’Iötv. 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.’ 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
238/2021. (VIIL 12.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős : Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tár2ya: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos elb’terjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz 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.
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Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8fő

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

Békés Város Önkormánj’zata Képviselő-testületének
239/2021. (VIIL 12.) határozata

valtozasokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős : Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárya: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 1/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelet, illetve a aszociális 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 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-tervezetek elfogadását javasolja
a képviselő-testületnek. Az új onnan bevezetett (babaköszöntő csomag, sportszervezeti
támogatás) támogatásoknál történtek apróbb pontosítások.

A nyári szünet miatt a sportegyesületek nem tudtak foglalkozni a tagdíj támogatás kérdésével,
ezért a határidő meghosszabbításra kerül. A Baba-csomag nagy népszerűségnek örvend, eddig
42 igénylés érkezett be. A Humán és Szociális Bizottság elnöke vállalta, hogy személyesen
eljuttatja a Baba-csomagokat azokhoz, akik azt igényelték. Ez a harmadik módosítás a
rendeletben.

Az előterjesztés két rendelet-tervezetet tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz. Az
előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a gyermekvédelmi rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

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-TESTÜLETE
14/2021. (VIII. 13.) 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
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kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk ( 1 ) bekezdésének a)
pontjában továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 1 4. (3) bekezdésében és a 94. ( 1 ) bekezdésében 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:

lép:

.. 6. A babaköszöntő csomagra való /oosultsá határozattal kerül rneállapításra, a
csornaga Humán és SzociálisBizottság elnöke va az általafelkért személy - aki a Képviselő-
testület vagy bizottságainak tagja - által kerül kiszállításra ajogosult részére.”

2. A Rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. (2) Egy gyermek vonatkozásában csak egy sportszervezetnél fennálló jogviszony
támogatható. A támogatás legfeljebb abban az évben vehetó’ igénybe, amelyben a gyermek a 18.
életévét betölti.

3. A Rendelet 7. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. ‘5’ (8) A kérelmet 2021-ben augusztus hó 1. napjától augusztus hó 31. napjáig lehet benyújtani
az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A feltételek fennállása esetén a támogatás
összege a gyermek sportszervezetnél adott évreJizetendó’ Öt havi tagdija, de maximum havi 3. 000
Forint.”

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

Békés, 202 1 . augusztus 12.

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 202 1 . augusztus hó 1 3 . napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Kálmán Tibor polgármester: Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a szociális rendelet
módosításáról. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
szociális igazgatási rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/202 1. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakositott ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Békés he1yi önkormányzatairol.
iŐFÓ2OéTTLXXXIX. törvény 42. 1 . pönJában, va1amiiF szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, a 25. (3)
bekezdésének b) pontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, a
92. (1) bekezdésénekb) pontjában és (2) bekezdésében és a 1 32. (4) bekezdés d) pontjában,
valamint Békés Város Onkormányzata és Tarhos Község Onkormányzata között 2013. május hó
3 1 . napján létrejött Társulási Megállapodás 8. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos
Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzáj árulásával a következőket rendeli el.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 16.
(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM=O,345—
J—O,5NYM

xO,15

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.”

2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Békés, 202 1 . augusztus 12.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 202 1 . augusztus hó 1 3 . napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tárya: Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 2020. évi munkájáról

Írásos előterjesztés 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.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

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

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

Rekesitarn. tJnIwrmonEwÍíLKej’y,eiQ-testuIeteneK

240/2021. (VIII. 12.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 2020. évi
munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul
veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Tájékoztató a XLV. BÉTAZEN előkészületeiről

Írásos eÍó’terjesztés csatolva ajegyzó’Icönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A fesztivál időpontja az idén
szeptember 5-18 között lesz.

Mucsi András képviselő: Megköszönte dr. Pappné Darida Andrea igazgató és Bagoly László
művészeti vezető munkáját. Nagyon jó programsorozat alakult ki. Az az alapvető elv, hogy ne
legyen sok program, de ami lesz, az színvonalas legyen. Kéthetente van kulturális egyeztetés a
Városházán, amelyen a kulturális szervezetek vezetői vesznek részt. Ahogyan a Madzagfalvi
Napokat, úgy a BETAZEN-t is úgy állították össze, hogy a különböző szervezetek javaslatot
tettek különböző programelemekre, de felajánlások is érkeztek. A KESZ szeptember 1 5-ére tett
egy program felajánlást. Nyitott programról lévén szó, ha a különböző városi szereplők fel tudnak
ajánlani bizonyos programelemeket, azt örömmel veszik.

Vámos Zoltán alpolgármester: A BÉKÉS-TARHOS Zenei Napok nagy múltra visszanyúló
városi kulturális érték, azonban a megváltozott világban sok mindent újra kell gondolni. Egyrészt
nagyon fontos az értékmentés, másrészt pedig olyan programokra van szükség, amelyekbe a
békési lakosokat be tudják vonni.

A program része lesz egy konferencia, ami nem ugyanaz lesz, mint amit eredetileg terveztek,
mivel a pandémia sok mindent átírt. A konferencia lényege a rendezvény újragondolása és az
értékmentés lenne. Ez a rendezvény Békés városának egy olyan kulturális értéke, amit kötelesek
továbbvinni nem csak a város szempontjából, hanem a magyar nemzet szempontjából is, hiszen
olyan érték teremtődött valamikor az 1950-es években, amely a magyar nemzet kultúrájának a
része a mai napig.

Az idénre tervezett zenei napok nem azonos a korábbi zenei napokkal, amire még gyerekkorából
emlékszik. A kulturális központ igazgatójával folyamatosan egyeztetnek, és próbálnak ajelenkor
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igényeinek megfelelni. A zenei napokban lesznek változások, de szeretnék ezt a értéket
megőrizni és úgy továbbvinni, hogy arra a jövőben is mindenki büszke lehessen.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Örül annak, hogy a BÉTAZEN keretein belül
megrendezésre kerül a júniusban elmaradt városi pedagógusnapi ünnepség is, ami szeptember
1 1 -én, szombaton 1 5.00 órától kerül megrendezésre. Az ünnepségre szeretettel és tisztelettel
várják a pedagógusokat. Az ajándék a volt növendékeik hangversenye a békési zeneiskolában
művészi pályán továbbtanuló diákok koncertje lesz.

--

Kálmán_Tibor_polgármester:_Köszöntötte_a_képviselő-testület_ülésén_dr._Pappné_Darida_Andrea
igazgatót, akinek az előterj esztéshez kiegészítése lenne.

Dr. Pappné Darida Andrea igazgató: Az előterjesztést azzal egészítette ki, hogy a héten,
szerdán, a művészeti vezető jelezte, szeptember 7-én 17.00 órakor egy Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar által fa- és rézfúvós kamaracsoport koncertsorozatot tartana.

Az augusztus 1 1 -én tartott kulturális egyeztetésen elhangzott, hogy esetleg az ünnepi testületi
ülés is a BETAZEN rendezvénysorozat keretein belül kerülne megrendezésre szeptember 1 6-án.
Ez az időpont azonban még egyeztetés alatt van.

Ez a két elem nem került bele az előterjesztésbe, mivel ezek az információk az előterjesztés
elkészülte után érkeztek.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte az igazgató asszony által elmondottakat, akinek jó
munkát kívánt, hiszen a jövő héten kezdődik a Madzagfalvi Napok rendezvény, ami sok időt és
energiát igényel majd.

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
241/2021. (VIII. 12.) határozata

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

(A képviselő—testület ülésére megérkezett Csibor Géza képviselő’, így a képviselő-testület
létszáma. 9fó).
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Napirend tár2ya: Békés Város kulturális intézményeinek átszervezése

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság és a kiegészítésként írásban kiosztott
határozatot javasolják elfogadni, amelyet ő maga is támogat.

w1ucs1 Andra cpviiu relhívta a képviselők figy1mét rri nngy ktKörös döntésrőlvan szó.
-

Elso korben a kepviselo-testulet a Penzugyi es Varosfejlesztesi Bizottsag altal tett modositasnak
megfelelően, csupán a szándékát fejezi ki az átszervezés tekintetében. Ezt a módosító javaslatot
a Humán és Szociális Bizottság is elfogadásra javasolta. A testület kifejezi arra vonatkozó
szándékát, hogy integrációt kíván végrehajtani és egy nonprofit gazdasági társaságot tervez
létrehozni. Kálmán Tibor polgármesterrel történt egyeztetés alapján tájékoztatta a képviselőket
arról, hogy szeptember 1-éjén 1 5.00 órától tartanának egy egyeztetést, amelyre meghívást kapnak
a képviselők és külső bizottsági tagok is. A megbeszélésen fel lehet tenni a kérdéseket, át lehet
beszélni a feladatokat, el lehet mondani a véleményeket, fenntartásokat.

Hosszabb ideje gondolkodnak az átszervezésben, többször beszéltek arról, hogy hogyan lehetne
hatékonyabbá tenni a kulturális intézmények működését. Elhangoztak pro és kontra érvek.

Mielőtt bárki riogatná az intézményeknél dolgozókat a tömeges elbocsátással, felhívta a
figyelmet a kulturális törvényre, amely Ugyanúgy vonatkozik az intézményekre is, mint a
gazdasági nonprofit társaságokra. A törvény szigorúan szabályozza például a könyvtár vagy a
múzeum működését. Senkinek sem kell féltenie például a könyvtárat, mert vannak olyan jogi és
szakmai előírások, amelyeknek gazdasági társaság keretében működtetett könyvtárnak is meg
kell felelnie. Előírás, hogy megfelelő szakmai színvonalon kell működtetnie az intézményeket.

Jövőre lesz 1 10 éve, hogy megszületett Kecskeméti Gábor. Az erről való megemlékezésére
készülnek is az egykori tanítványok. Az előterjesztésben szereplő folyamatábrán szerepel ugyan
Kecskeméti Gábor neve, de csak egy sportpálya elnevezése kapcsán. Egyeztetett polgármester
úrral, aki eloszlatta a kétségeit azzal, hogy a jövőben is Kecskeméti Gábor nevét viseli majd a
kulturális és sportközpont. A könyvtár és a múzeum elnevezésénél is megtartják Püski Sándor,
illetve Jantyik Mátyás nevét, aki egy híres festő volt. Kérte, hogy a folyamatábra ennek
megfelelően kerüljön módosításra.

Kecskeméti Gábor nagyon fontos olimpikon. Magyarország egyszer volt harmadik az olimpián,
mégpedig az 1936-os berlini olimpián, amelyen ez a híres békési sportoló, Kecskeméti Gábor is
jelen volt. O egy békési helyi értéknek számít, ezért szeretné, ha az intézmény elnevezésével is
kifejeznék ezt.

Kálmán Tibor polgármester: Ajelenlegi előterjesztés nem végleges anyag, hanem egy tervezet,
így a folyamatábra sem végleges. Sok egyeztetés van még hátra az átszervezés kapcsán, azonban
a dolgozókat, a családokat is figyelembe veszik a döntésnél. Minden érintettel egyeztetnek,
átbeszélik a további foglalkoztatási lehetőségeket is. Az intézményeknél dolgozók a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartoznak.

Földesi Mihály képviselő: Sajnos későn reagált erre az anyagra, hiszen csak a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülésén szembesült az abban foglaltakkal. Azt szerette volna, ha ez az
anyag nem kerül a képviselő-testület elé, még annak ellenére sem, hogy a polgármester elfogadta
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azt a módosító javaslatát, amely szerint a határozati javaslat 1 . pontjában az „úgy dönt” helyett a
„szándékát fejezi ki” megfogalmazás szerepeljen. Ezzel mérsékeltebbé vált a határozati javaslat.

Örül a Mucsi András képviselő által elmondottaknak, miszerint szeptember 1 -jén lesz egy
szélesebb körű egyeztetés. Ezzel csak az a gond, hogy jelen testületi ülésen már kifejezik az
átszervezéssel kapcsolatos szándékukat. Kérdése: miért nem a szándéknyilatkozat előtt tartották
meg az egyeztetést? Miért nem lehetett egy szélesebb körű egyeztetést augusztus l-jén
lefolytatni?
Ha már szándékukat fejezik. akkor úgyeretné a.t megtenni, bngy Lítji, n7 iflté7ményhen
dolgozoknakvanjovojuk, vanmireepiteniuk Nem tamogjaz eloterjeztest, igy nemmelszavaz

majd, bár ez az egy nem szavazat elég keveset ér majd.

Véleménye szerint kissé megfordították a folyamatokat: már le kellett volna tenni az asztalra a
pénzügyi oldalt, a humán oldalt. Jó lett volna látni, hogy milyen megtakarítások lesznek, ami
alapján el lehetne dönteni, hogy merre menjenek tovább. A jogi oldal ugyan megszületett, bár az
sem teljes. Ezeket látva könnyebben tudnának dönteni az érintett dolgozók is. El tudnák dönteni,
hogy akarnak-e egy ilyen nyereséget termelő nonprofit kft-ben dolgozni vagy sem, alkalmasak-
e erre, vagy sem. A munkaügyi kérdéseket is jobban meg lehetett volna vitatni. Véleménye
szerint, ha létrehozzák a kft-t, akkor munkaügyi kérdésben nem lesz közös megegyezés, mert
mindenkinek megszűnik a munkaviszonya, megkapják a végkielégítésüket és elválnak útjaik.

Már néhány esetben hallották olyan helyekről, ahol az átszervezés megtörtént, és nonprofit kft-t
hoztak létre, hogy időközben a nonprofit kft-nél fizetési nehézségek léptek fel, ami miatt
hónapokig nem tudták fizetni a béreket, hiszen az önkormányzat által biztosított pénz csak arra
volt elegendő, hogy a megkötött szerződéseiket teljesítsék. Meg kell kérdezni a már létrehozott
nonprofit kft-éket, hogy milyen nehéz volt talpra állniuk és bevételt szerezniük.

Ezt az ügyet le kellett volna venni napirendről és először széleskörű egyeztetést kellett volna
tartani.

Biztosan könnyebb pluszban felvenni foglalkoztatásra embereket. Az intézményekben dolgozók
közül sokan nem lesznek alkalmasak az Új feladatra. A vezetők időközben szembesülnek azzal,
hogy bevételt kell termelniük, amire nem mindenki lesz alkalmas, és elküldenek majd embereket,
de mivel jogutód nélkül szűnnek meg az intézmények, nem megy tovább a munkaviszonyuk, így
az új cégtől végkielégítés nélkül elküldik őket. Biztosan lesz egy kollektív szerződés, ami átsegíti
ezen a nehézségen a dolgozókat.

Kálmán Tibor polgármester: A jelenlegi testületi döntés után tudják megkérni a miniszter
véleményét, hiszen ez az egyik feltétele annak, hogy december 3 1 -el vagy január 1 -jével
felállhasson az új kft. A pénzügyi stabilitással kapcsolatban elmondta, hogy az intézményeknek
jelenleg is van költségvetésük, és ugyanúgy előfordulhat, hogy fizetésképtelenné válnak, ha
valamit nem jól csinálnak. Ilyen szempontból nincs különbség aközött, hogy kft-éként vagy
intézményként működnek. Minden kft-jük fizetőképes és a dolgozók bérét ki tudják fizetni.

A dolgozók átvételével kapcsolatban a Munka Törvénykönyvében foglaltakat kell alkalmazni.
Ha valaki nem vállalja a továbbfoglalkoztatást, akkor megszűnik a munkaviszonya.

Vámos Zoltán alpolgármester: Részt vett a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén, ahol
meghallgatta Földesi Mihály által elmondottakat, aki pénzügyi szakember. Jogos felvétésnek
tartja Földesi Mihály képviselő véleményét, azonban először a szándéknak kell megszületnie
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ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. Kálmán Tibor polgármester is kifejezte együttnűködésre
való készséget azzal, hogy elfogadta a képviselő módosító javaslatát.

Alapvetően a kultúra az emberi lét alapja, a biológiai szükségleteken túl. Kultúra nélkül nincs
emberi élet. A kultúrával kapcsolatosan kötelesek megőrizni, továbbadni és fejleszteni az
értékeket. Békés város ebből a szempontból kivételes. Békéscsaba és Gyula más körülmények
között jobban tud szárnyalni, de Békéshez olyan nevek kötődnek, mint Jantyik Mátyás, Püski
Sándor, Kecskeméti Gábor, amelyek önmagában hordozzák a nagy és mély értékeket, amelyek
hihetet1enü1 fontosak n emhtbetnéFi György Szvkv1i.
Sandor nevetis Olyan kulturalis ertekei vannak Bekes varosanak, amelyeket tovabb kell
vinniük. Ennek a módját kell megtalálniuk.

A városi intézményeknek, amelyek külön-külön is komoly múltra tekintenek vissza, megvan a
maguk feladatköre, szerepe. Ezek továbbmentése fontos feladat. At kell tekinteni, hogy ezt
gazdaságilag hogyan tudják tovább vinni. A szándékot ki kell fejezni és utána az egyeztetéseket
le kell folytatni.

Érdekességként elmondta, hogy Békés városban volt Magyarország első kulturális központja,
így morális kötelességük is jól kezelni ezt a témát.

Mucsi András képviselő: Kálmán Tibor polgármester az előterjesztést az intézmények
vezetőivel egyeztette, így az egyeztetés első köre megtörtént.

Bízik abban, hogy mindenki gondosan átolvasta az előterjesztést, mert ha igen, akkor az alábbi
mondatokkal találkozniuk kellett: „A megalakuló társaság feladatait az intézményeiben, valamint
a polgármesteri hivatalbanjelenleg foglalkoztatott munkavállalók maradéktalanul cl tudják látni,
elbocsátással, munkaerő felvételével nem tervezünk.” Ennek a jelentését mindenki értheti.

Az előterjesztésben szerepel az is, hogy „A kulturális intézményeink nem vezető állású
munkavállalóinak esetében lényegi változás nem lesz érzékelhető. Mivel az átszervezés az Aht.
rendelkezései miatt csak két lépésben bonyolítható le: az első lépés az intézmények jogutód
nélküli megszüntetése, a második lépés az Új nonprofit gazdasági társaság megalapítása. A
munkavállalóknak felajánljuk a változatlan feltételek melletti foglalkoztatást.”

Az intézményekben kevesen dolgoznak, például a kulturális központban szükség lenne még
munkaerőre. Ajelenlegi dolgozókat az Új gazdasági társaság átveszi. 2020. november 1 . napjától
az intézményekben a Munka Törvénykönyve alapján dolgoznak. Ennek több előnye is van. A
kulturális központ például a Madzagfalvi Napok kapcsán nem tudja napi bejelentéssel felvenni
az embereket, mivel intézményként működik és nem gazdasági társaságként.

A BKSZ Kft-nél soha nem volt likviditási probléma, de a képviselő-testületnek oda kell figyelnie,
bár nem feltételezi azt, hogy az intézményvezetők felelőtlenül elköltik már szeptemberben a
pénzt, amit decemberig be kellene osztani. Ilyen gondok nincsenek.

A Civil Háznak is lesz helye. Kevesen tudják, hogy a Civil Ház a polgármesteri hivatalhoz
tartozik, miközben a kulturális központhoz kellene tartoznia. Ez a kérdés is megoldódik majd.

Csibor Géza képviselő: Az a probléma, hogy Földesi Mihály a keretről beszél és nem a
tartalomról. Békés városban lakók számára a tartalom a fontos, és nem a keret, hiszen Békés
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fejlődését, a város kulturális életét akarják követni. Véleménye szerint riogatás az, hogy máshol
hogy működik, mi, hogyan ment tönkre. A képviselő a riogatással politikai előnyt akar elérni.

Az előterj esztést valaki vagy támogatj a vagy nem, de az, ha a tartalom helyett másról b eszélnek,
félreviszi az ügyet.

Molnár Gábor képviselő: Kérdése: időszerű-e most az átszervezés úgy, hogy a kft. önellátó,
önfermtartó legyen? Mindenki tudja, hogy szeptember közepétől ismét jön a pandérnia, ami
vár1iitóai, rnju’Fgtrf l1i7em kknr k7dŐíH1< q frIőszzon Kívncsiarra, hogy a 8 hónapüs

- pandernia ideje alatt mennyi bevetele volt akonyvtarnak,akulturahs kozpontnak es a
múzeumnak? Kíváncsi arra, hogy az intézmények képesek lesznek-e önfenntartóan működni?
A BKSZ Kft. ebben a tekintetben más, hiszen bizonyos tevékenységekből van bevétele.

Az intézményekbe nem lehet majd bemenni, így bevételt sem termelnek majd, ezért nem tudják
fenntartani magukat. Emiatt kérdés számára, hogy időszerű-e most az átszervezés, vagy meg
kellene várni a pandémia végét?

Kálmán Tibor polgármester: A kulturális területre mindenképpen ugyanannyi normatívát kap a
város. Az intézményeknek valamennyi bevétele volt eddig is, amihez az önkormányzatnak vagy
mellé kell tennie vagy nem, és ez kft. esetében is így működik majd.

A munkavállalók alkalmasságával kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg is alkalmas minden
munkavállaló a feladatra. Az, hogy intézményi keretekben vagy kft. keretekben kell Békés város
kultúrájáért dolgozni, ugyanazt jelenteni majd a munkavállalók és az önkormányzat számára is.
Sokkal rugalmasabb lehetőség lehet az, hogy a kultúrában még jobban összefogva együtt
dolgozzanak, és még inkább megismerjék egymást, és az erőforrásokat logikusan csoportosítsák.

Lassan kitárgyalják ezt a témát, hiszen egy 4 hónapnyi munka elején vannak.

Polár Zoltán alpolgármester: Csibor Géza képviselő által elmondottakkal egyetért, hiszen ő
maga is hasonlókat kívánt mondani. Felhívta Földesi Mihály figyelmét arra, hogy riogatásként
éli meg, amikor azt mondja, hogy bármelyik munkavállaló nem lesz alkalmas majd az új keretben
a feladata ellátására. Felesleges ilyeneket mondani, hiszen több évtized óta az intézményekben
dolgozókról van szó, így nem hiszi, hogy bárki alkalmatlan lenne a feladatra.

Számára meglepő, hogy bizottsági ülésen és testületi ülésen is ilyen mélyen belemerülnek ebbe
a témába, miközben egyelőre csak a szándékukat nyilvánítják ki arra, hogy megvizsgálják a más
struktúrában való működtetés lehetőségét.
A miniszter véleményét ki kell kérni, amihez szükség van a képviselő-testület
szándéknyilatkozatára. Ha nem terjesztették volna elő az anyagot, akkor az ellenzék azzal
vádolná őket, hogy sunyiba intézik a dolgokat. Minden ügyet a testület elé terjesztenek.
Megkérdezték a város lakóit abban a kérdésben is, hogy mikor legyen a Madzagfalvi Napok.
Sokan kitöltötték a nyomtatványt interneten, papíralapon, majd összesítették és kiderült, hogy az
emberek azt szeretnék, ha augusztus 20-án lenne a rendezvény. Ez így is lesz. Igyekeznek a város
lakóival és a képviselő-testülettel együtt dolgozni.

Ha Földesi Mihály képviselő nemmel szavaz a módosított határozati javaslatra, akkor magára a
szándékra szavaz nemmel, és kifejezi, hogy nem érdekli még a vizsgálat sem. Véleménye szerint
a kivizsgálás szándékát támogatni kell, és a konkrét döntésnél lehet nemmel szavazni. Túlzásnak
tartja, hogy még a vizsgálat előtt valaki nemmel szavazzon a szándékra.

14



Molnár Gábor képviselő felvetése jogos lehet a pandémia vonatkozásában. Kérdés azonban az
is, hogy vajon mikor cseng le a járvány? 1 hónap, 1 év vagy 1 O év múlva? Nem lehet ez a
mérvadó. Azokat a számokat, tanulmányokat kell majd figyelembe venni a döntésnél, amelyeket
szakemberek állítanak össze.

Vámos Zoltán alpolgármester: Molnár Gábor képviselő hozzászólására elmondta, hogy némi
jogosultsága, rutinja van abban, hogy a pandémia alatt, hogyan lehet egy kulturális intézményt
-online mukodtetni Ezert az atszerveze 1do7em’egew1 kapco1atbrni ugygondü1j hcgyrriiknr
lpjek aztgJem most,hiszen pontosan a kozossegben van azeroAzUja,hogy
összevonással éppen ezt az erőt tudják optimalizálni, hiszen meg kell tanulnia az intézménynek
ilyen helyzetben és ilyen térben is létezni. Egy ilyen összefogás több lehetőséget rejt magában
abban a tekintetben, hogy egy pandémiás helyzetben jól tudjon működni, szem előtt tartva a
polgármester által is elmondottakat, hogy a normatíva összege sem csökken az összevonás miatt.
A cél a költségcsökkentés és a hatékonyabb működés biztosítása vészhelyzetben is.

Molnár Gábor képviselő: Amikor kinevezték a kulturális központ új igazgatóját, időpontot kért
tőle és személyesen beszélt vele. Akkor az igazgató asszony elmondta neki, hogyjobb lenne, ha
kftként működne tovább az intézmény, amivel egyetértett akkor is. Egyetlen kérdés számára az
időzítés.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a kiegészítés szerinti határozati
javaslatról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
242/2021. (VIIL 12.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy Békés
Város kulturális intézményeinek (Kulturális Központ, Múzeum, Könyvtár) fejlesztése,
valamint hatékonyabb, és gazdaságosabb működtetése érdekében a működést úgy kívánja
átszervezni, hogy annak eredményeként a három költségvetési intézmény jogutód nélkül
megszűnjön, és egy szervezetben, integráltan, nonprofit gazdasági társaság keretei között
működjön tovább 2022. január 1 . napjától.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1-
es pont szerinti átszervezéshez szerezze be a jogszabályok által előírt miniszteri
véleményt, annak meglétét követően teremtse meg az átszervezéshez szükséges
feltételeket, dolgozza ki az átszervezés munkaügyi, pénzügyi és jogi részleteit, készítse
elő az új nonprofit gazdasági társaság alapítását és az elvégzett feladatokról rendszeresen
tájékoztassa a Képviselő-testületet, valamint a további döntések meghozatalához
szükséges előterjesztéseket határidőben terj essze a Képviselő-testület elé.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya: Békés Város Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói pályázatának elbírálása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőköny’vhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésj) pontja altipján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozati javaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rende1tefattatrozati jvht e1fndró1

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
243/2021. (VIII. 12.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum igazgatói posztjára, a 1 59/202 1 (V.3 I .) napján hozott képviselő-testületi
határozat alapján kiírt pályázatot — élve a pályázati kiírásban foglalt lehetőséggel —

eredménytelennek nyilvánítj a.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum jelenlegi igazgatóját, Sápiné Turcsányi Ildikót 202 1 . október 1.
napjától kezdődően — változatlan bérezési és foglalkoztatási feltételek mellett — 2021.
december 3 1 . napjáig megbízza a múzeum igazgatói feladatok ellátásával.

Határidő: 202 1 . szeptember 30.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság. és elfogadásra javasolják a határozati
javaslatot. Bízik beime, hogy az idén is sok felsőoktatásban tanuló fiatal nyújtja majd be a
pályázatát.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazósnáljelenlévó’ képviseló’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
244/2021. (VIIL 12.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - meghirdetése esetén, a korábbi
évek feltételeinek megfelelően - csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormányzati Osztöndíjpályázat 2022 . évi fordulójához.

A támogatás forrását legfeljebb 6 millió forint összegben Békés Város Képviselő-
testulete az Onkorman-y.at2O22 kereten
belul biztositja A Kepviselo-testulet felhatalmazza Kalman Tibor polgarrnestert a

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Vállalkozói Alap pályázattal kapcsolatos tájékoztató

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és a határozati javaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek. Nem érkezett pályázat.

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

Szavazás eló’tt 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
245/2021. (VIII. 12.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozói Alap pályázattal
kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: A Békés, 9209 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejövő ingatlan
megvásárlására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Itt sem volt pályázó.

Földesi Mihály képviselő: Kérte a város vezetését, hogy az önkormányzat tulajdonát csak
megalapozott esetben értékesítsék, illetve szabdalják a saját szájízüknek megfelelően. Felesleges
költségek vannak ebben. Ugy hallotta pénzügyi bizottság ülésén, hogy 2-3 személyjelezte, hogy
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a szóban forgó terület egy részét szeretné megvásárolni. Javasolta, hogy minden ilyen esetben
kérjenek írásos szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy mennyiért vennék meg, hogy át
tudják gondolni, megéri-e az önkormányzatnak felszabdalni a területét. Jelen napirendi pont
kapcsán az önkormányzatnak felesleges költségei keletkeztek az ingatlan szétszabdalásával, az
Új terület bejegyeztetésével és értékesítésre való meghirdetésével. Ennek ellenére még sem tudják
értékesíteni a területet.

Nem támogatja, hogy az önkormányzat tulajdonát értékesítsék, különösen a természetvédelmi

ertekesitett ingatlanokbol szarmazo beetelek kulon szamlara kerulnek amibol majd nagyobb
tiidhákvásárohEü

Továbbra is kéri, hogy minden esetben nagyon fontolják meg az önkormányzati tulajdonok
értékesítését.

Kálmán Tibor polgármester: Volt szándék a vásárlásra, azonban a pályázati kiírásra a konkrét
ajánlat nem érkezett be. Eddig is külön számlára került az ingatlanok értékesítéséből befolyt
összeg, ami ajövőben is így lesz.

Mucsi András képviselő: Örül, hogy Földesi Mihály képviselő is magáénak érzi azt ajavaslatát,
hogy az ingatlanok értékesítéséből befolyó pénzből vásároljon az önkormányzat lakásokat,
amelyeket a fiataloknak adhatnak bérbe. Ezt ajavaslatot ő maga terjesztette elő, és örül, hogy ezt
Földesi Mihály képviselő is támogatja.

A tárgyban szereplő napirendi pont kapcsán megkereste az önkormányzatot egy magánszemély,
aki ajánlatot tett a területre, így az önkormányzat előkészítette az értékesítést (a terület
felszabdalása, Új helyrajzi szám bejegyeztetése, stb.), azonban a konkrét vételi ajánlat nem
érkezett meg.

Kálmán Tibor polgármester: 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’ képviselők száma. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
246/2021. (VIII. 12.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés, 9209 hrsz-Ú ingatlan
megosztásából létrejövő ingatlan megvásárlására vonatkozó 223/202 1 . (VI. 25 .) számú
határozatával kiírt pályázatot pályázó hiányában eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya: A Békés, Rákóczi u. 75. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos
döntés

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

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

____j_ kapcsoiarnanKerie,eszreverei ‚ nem
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazósnáljelenlévó’ képviselők száma. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
247/2021. (VIIL 12.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy Varga Olivér (szül.
helye, ideje: Békés, 1963. 12. 30., a.n.: Dimovics Karolina) és Varga Olivémé Kövér
Julianna (szül. helye, ideje: Békés, 1962. 05. 1 1 .‚ a.n. : Pusztai Anna) a korábban Békés
Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6688 hrsz-ú természetben az 5630 Békés,
Rákóczi u. 75. szám alatti telekingatlan vételárát, 456.557,- Ft-ot Békés Város
Onkormányzata részére megfizette, és hozzájárul ahhoz, hogy a vevők tulajdonjoga a
fZ5ldhivatali nyilvántartásban bej egyzésre kerüljön.

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

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Halgazdálkodási jog alhaszonbérbe adása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52j (1) bekezdésJ) pontja alapján.

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

Földesi Mihály képviselő: A pénzügyi bizottság ülésén megértette, hogy miért 10 ezer forint/év
összegért adják alhaszonbérbe a halgazdálkodási jogot. Az összeg megjelölésével nem ért egyet.
Megköszönte Nánási Zsolt osztályvezetőnek, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen ismertette a
részleteket. Kiderült számára, hogy az önkormányzat csak továbbszámlázza az összeget.

Módosító javaslata, hogy ha időközben növekszik az állam által kért összeg, akkor az
önkormányzat által kért alhaszonbérleti díj összege is növekedjen. Ha nem fogadják cl a
módosító javaslatát, akkor 2036-ig csak 10 ezer forint/év alhaszonbérleti díjat kérhet az
önkormányzat. Javasolta, hogy a konkrét összeget vegyék ki a határozati javaslatból, és helyette

19



az szerepeljen, hogy mindenkor az önkormányzatra ruházott összegért adják tovább a bérleti
jogot, ha már ilyen hosszú távra kötnek szerződést.

Kálmán Tibor polgármester: A KHESZ-szel született egy megállapodás, amely mind a két fél
számára megfelelő. Olyan vízszakaszról van szó, ami a Dánfoki üdülőközpont mögött található.
A megyei szervezet által kezelt vízterületek nagyon jól karbantartottak, jól vannak kezdve, ami
előnyére válik a halastónak is. Az ellenőrzési feladatokat, a vízzel kapcsolatos szabályozásokat
is a megyei szervezet látta el. Amennyiben a Magyar Allam emeli a bérleti díjat, úgy egyeztetnek
majd amegyeiszervezettel,hiszennagyj a kapesolatuk.

Nem j avasolj a módosítani az előterj esztésben szereplő határozati javaslatot.

Először Földesi Mihály képviselő módosító javaslatáról kell szavaznia a képviselő-testületnek,
amely szerint az előterjesztésben ne szerepeljen konkrét összeg, hanem azt mondják ki, hogy az
állam részéről az önkormányzattól kért haszonbérleti díj mindenkori összegéért adják tovább a
halgazdálkodási jogot. Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
248/2021. (VIII. 12.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Földesi Mihály képviselő módosító
javaslatát — amely szerint az alhaszonbérleti díj ne legyen összegszerűen meghatározva,
hanem az mindenkor igazodjon a Magyar Allam részéről Békés Város Onkormányzatától
kért haszonbérleti díj összegéhez — nem fogadta el.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
249/2021. (VIII. 12.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező Békés 6929/6 és Békés 6929/9 helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozó halgazdálkodási jogát a halgazdálkodásról és a hal védelméről
szóló 201 3 . évi CII. törvény 26. 2) bekezdése, továbbá az önkormányzati vagyonról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 10.
(1) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.
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alapján a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (5600 Békéscsaba, Bajza utca
1 1., adószám: 19059181-1-04, képviselője: Nemes Attila ügyvezető igazgató) részére
alhaszonbérbe adja 15 évre, azaz a 2021 . augusztus 15. napjától 2036. június 30. napjáig
tartó határozott időtartamra, mindösszesen bruttó 10.000,- Ft/év haszonbérleti díj
megfizetése mellett.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: A Békés Turisztikai Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása

Írásos előterjesztés 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.

Minden egyes kft-é minden egyes felügyelő bizottsági tagja térítés nélkül látja cl a feladatát, és
senki nem kap érte díjazást. Megköszönte Vámos Zoltán alpolgármesternek és Tarkovács István
elnöknek, hogy elvállalták a feladatot.

Földesi Mihály képviselő: Nem a két személy ellen van kifogása. Véleménye szerint, ha a
felügyelő bizottsági tagságot ingyen és bérmentve látják cl, és minden olyan tiszta, akkor az
ellenzék oldaláról is beválaszthatnának valakit. Miért nem fogadnak cl az ellenzék oldaláról
személyi javaslatot? Ettől kezdve mindig kérdés marad benne, hogy ha a felügyelő bizottságba
ingyen dolgoznak, és csak a saját embereiket választják be, akkor mi lenne, ha a bővítenék ezt a
kört, és az ellenzék oldaláról is beválasztanának valakit, aki elvállalná valamelyik pozíciót?

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Földesi Mihály képviselő felajánlását, hiszen
folyamatosanjárnak le a FEB tagok mandátumai is, így akár a képviselőt is megkeresi majd egy
ilyen feladattal.

Vámos Zoltán alpolgármester: Személy szerint azért vállalta el a felügyelő bizottsági tagságot
Kálmán Tibor polgármester felkérésére, mivel úgy gondolja, hogy a turisztika és a kultúra elég
közel áll egymáshoz. Békésen pedig különösen ezt a két területet össze kell hangolni, és ebben
szeretne segíteni. Valóban igaz, hogy ezért semmilyen díjazást nem kapnak, ezzel a tisztséggel
csak munkajár.

Kálmán Tibor polgármester: Bármelyik képviselő bármikor megkeresheti bármelyik kft.
vezetőjét, Függetlenül attól, hogy felügyelő bizottsági tag vagy sem. Az éves beszámolókból
minden képviselő teljes körű betekintést kaphat a kft-ék munkájába.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Nem érti, Földesi Mihály képviselő mit ért a „saját ember”
megfogalmazás alatt. Az önkormányzati cégek különböző tisztségeit olyan emberek is betöltik,
akik nem képviselők, akkor azok „saját emberek”? Nem érti ezt a fogalmat.

Ahogyan Kálmán Tibor polgármester is mondta, a képviselők minden cég ügyvezetőjét
megkereshetik, minden felügyelő bizottsági ülésen részt vehetnek, még ha nem is szavaznak, de
a véleményüket elmondhatják. Más kérdés, hogy kik vesznek részt a különböző
munkalátogatásokon, illetve FEB üléseken.
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Földesi Mihály képviselő: Megköszönte a meghívásokat, bár e-mailen egyetlen ülésre sem
kapott meghívást. Szívesen elment volna akármelyik FEB ülésre, ha az ideje engedte volna és
meghívták volna. Polgár Zoltán alpolgármester jelzi, hogy ez nem igaz, így arra kéri, mutassa
meg, hogy őt mikor hívták meg utoljára bármelyik FEB ülésre is. Egyszer sem kapott mieghívást.

Mucsi András képviselő: Földesi Mihály képviselőnek vesszőparipája a BKSZ Kft. Ő maga
szervezett meg egy munkalátogatást a BKSZ-hez, amelyen jelen volt Nánási László ügyvezető
is. Földesi Mihály képviselő még csak nem is jelezte, hogy nem tud részt venni a
mmika]átogatÁson
munkalátogatásokat. Megszervezte a munkalátogatást Dánfokra, a polgárőrséghez, a kulturális
központhoz, de egyiken sem vett részt Földesi Mihály képviselő. Minden munkalátogatásra
kapott e-mailen meghívást Földesi Mihály képviselő, de egyiken sem vett részt és nem is jelezte,
hogy nem vesz részt azokon. Nem magának szervezi ezeket a munkalátogatásokat, hiszen ő
ismeri a cégeket, a szervezeteket és az intézményvezetőkkel képviselőként folyamatosan
egyeztet. Azért szervezi ezeket a munkalátogatásokat, hogy a képviselő-testület tagjai és a
bizottsági tagok megismerjék a városban lévő cégeket, szervezeteket, stb.

Földesi Mihály képviselő: Igaza van Mucsi András képviselőnek, hiszen az általa küldött
meghívókat megkapta e-mailen. Július hónapra négy munkalátogatás volt szervezve. Ebben az
időszakban három kollegája volt szabadságon. Tudomásul kell venni, hogy nem akkor megy el
a munkahelyéről, amikor ő akar. Ha elvárja a beosztottaitól, hogy az ad hoc jellegen kívül két
héttel korábban jelezzék, ha szabadságra akarnak menni, akkor neki is illik ezt betartani.

Véleménye szerint nagy felelőtlenség négy munkalátogatást szervezni júliusra, amikor a
legnagyobb szabadságolási időszak van, és a családok nyaralnak, majd ezt hibaként felvetni.
Szeretett volna elmenni és jelezte is Mucsi András képviselőnek, hogy nem tud részt venni a
munkalátogatásokon. Egyébként szívesen részt vett volna a látogatáson, mivel Mucsi András
képviselő az egyetlen olyan képviselő, aki olyan eseményeket szervez, amire érdemes elmeiini,
mert hasznos, hiszen az ügyvezetőnek van módja beszámolni az elmúlt időszakról.

Kálmán Tibor polgármester: A jövőben odafigyelnek majd arra, hogy minden képviselő
megkapja a meghívókat.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
250/2021. (VIII. 12.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békés Turisztikai és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, hrsz 6929/50; cégjegyzékszám:
04-09-008046) döntéshozó szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény
3 :26. (4) bekezdése alapján a 2021. év augusztus hó 15. napjától 2026. augusztus hó 14.
napjáig terjedő időszakra a társaság felügyelőbizottsági tagjának választja Vámos Zoltán
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5630 Békés, Tavasz u. 23. szám alatti lakost, illetve Tarkovács István 5630 Békés, Déli
ipari Út 92. szám alatti lakost.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására, különös tekintettel a
társaság létesítő okiratának módosítására.

Határidő: intézkedésre azonnal

Napirend tár2ya: Sport Tanács létrehozása

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozati j avaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek. Polgár Zoltán alpolgárrnesterrel
sokat dolgoztak azon, hogy létrejöjjön a Sport Tanács.

Földesi Mihály képviselő: Örül a Sport Tanács létrehozásának, különösen most, amikor a
városban különböző hírek terj engnek az asztalitenisz szakosztállyal kapcsolatban. Kérdése:
ebben az ügyben milyen előrelépés történt?

A Sport Tanács összetételében szerepel a Békési Tornaegylet ügyvezetője is, ami nem baj, hiszen
szakemberről van szó, csak mielőtt ilyen feladatot vállal, előtte rendeznie kellene a saját
egyesületében a problémákat.

Nem ismeri az ügyet teljes egészében, csak egy-két oldalról, a tornaegylet ügyvezetőjével még
nem beszélt sajnos. Bízik abban, hogy lesz majd idejük átbeszélni a kérdést.

Véleménye szerint először az ügyvezető tegye rendbe a tornaegyletnél felmerült problémákat, és
majd utána legyen tagja a Sport Tanácsnak.

Megköszönte Tárnok Lászlóné jegyzőnek, hogy az első félévi támogatás után azt mondta, hogy
a további támogatás folyósítására csak akkor van lehetőség, ha az ügyvezető rendezi az első
félévet.

Az önkormányzat bele láthat a civil szervezet életébe, hiszen tőlük kapja a támogatást, Javasolta,
hogy kérjék az ügyvezetőtől az egyeztetés lehetőségét. Ugy hallotta, hogy az ügyvezető járt már
annál az ügyvédnél, aki egyébként havi megbízással az önkormányzatnak is dolgozik.
Jegyzőkönyvet még nem látott erről az egyeztetésről, nem tudja, hogy egyáltalán készült-e,
pedig, ha már egyszer megbeszélést tartottak, akkor jó lenne, ha annak lenne nyoma, és az
nyilvános lenne, hiszen önkormányzati támogatás felhasználásáról van szó.

Kálmán Tibor polgármester: Ez a kérdés nem igazán tartozik jelen napirendi ponthoz, azonban
látta, hogy Földesi Mihály képviselő facebook posztokat is megjelentetett az egyik olalról.

A Békési Tornaegylet egy civil szervezet, amelyiknek van egy elnöke, aki minden irányban
képviseli a civil szervezetet. Az önkormányzatnakjelenleg van egy aláírt támogatási szerződése
a Békési Tomaegylettel, így az önkormányzat felé a szervezet elnökének van felelőssége és
kötelezettsége az elszámolás tekintetében.
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A Békési Tonaegylet négy szakosztályból áh, amelyikből az egyik az asztalitenisz szakosztály.
Az elnökségben az asztalitenisz szakosztályt Samu Gábor elnök képviseli, és nem Balogh József
edző. Az elnök és az egyik tagja között olyan pénzügyi vita alakult ki, amelynek keretében mind
a ketten komoly állításokat tesznek, és elég magas összegekre hivatkoznak. Nem hiszi, hogy az
önkormányzatnak ebbe a vitába bele kellene szólnia. Magának a civil szervezetnek kell
megoldania a problémát az alapszabályának megfelelően, akár közgyűlés keretében is. Ha az
önkormányzat kívülről belenyúl ebbe az ügybe, akkor annyi erővel belenyúlhatna az öss2es olyan

elnök és egy edző között, hogyan alakul az elszámolás. Ez nem állja meg a helyét. Ez az ő belső
ügyük.

Nagyon tiszteli Balogh József edzőt, aki remek eredményeket ért el, azonban az egyesületet
jogilag Samu Gábor képviseli, aki nagyon sokat dolgozott azért, hogy rendbe tegye a
pénzügyeket, a könyvelést és a szakmai kérdéseket. Kettejük között alakult ki egy vita.

Javasolta Földesi Mihály képviselőnek, hogy hallgassa meg a másik oldalt is.

Az egyeztetést nem az önkormányzat ügyvédjeként hívta össze az ügyvéd, hanem Balogh József
edző kérésére szervezett meg egy beszélgetést, amit az az ügyvéd koordinált, aki egyébként más
ügyekben az önkormányzat érdekeit képviseli. Nem az önkormányzat kérte fel az ügyvédet, de
md a beszélgetésről, azonban azt nem tudja, hogy készült-e jegyzőkönyv vagy nem. A BTE
ügyeként kezelt egyeztetésről volt szó.

Po1ár Zoltán alpolgármester: Ő maga nem látta Földesi Mihály képviselő facebook posztját,
de ettől függetlenül valóban az lenne a helyes, ha a képviselő meghallgatná a másik felet is. A
BTE szakosztályt, ami négy szakosztályt foglal magában, Samu Gábor elnök képviseli.

A Sport Tanács létrehozása előtt összehívtak 17 sportágat, akik javaslatot tettek arra, hogy kik
legyenek tagjai a Sport Tanácsnak. Samu Gábor azért szerepel a tagok között, mert a 17 sportág
javasolta őt is, hiszen 4 szakosztályt képvisel a BTE.

A tagok határozatlan időre vannak kinevezve, azonban javasolta, hogy ha bármi negatív,
erkölcsileg kifogásolható dolog derül ki bárkiről, akkor azonnal hívják vissza a tisztségéből. Ez
az önkormányzatnak kötelessége is.

Jelenleg az elnök és az edző között van egy vita, amibe az önkormányzat nem igazán tud
beleszólni. Addig tudják ellenőrizni a folyamatokat, amíg az önkormányzat átutalta a támogatást,
hogy ezután mi történt közöttük, nem tudják. Ha probléma lesz, azonnal vissza kell hívni bárkit
bármilyen tisztségéből.

A képviselő-testület évtizedek óta támogatja az asztaliteniszt, a többi sportághoz képest nem is
kevés összeggel. O maga is figyeli az asztalitenisz szakosztály tevékenységét, és személyesen
hívta fel Balogh Józsefedzőt, hogy ne felejtse el az unokáját felterjeszteni az év sportolója díjra.
A Sport Tanács egyik feladata lesz az önkormányzati támogatások elosztása. Ezzel kapcsolatosan
folytattak már megbeszéléseket, 1 O éve készült egy táblázat, amit folyamatosan finomítanak és,
amit a testület elé terjesztenek majd. Lesz egy Excel táblázat, amibe beírják a szervezetek
különböző jellemzőit (létszám, hány békési tagja van, mennyit utaznak, stb.), majd a tábla az
összegzés alapján kiadja, hogy arányaiban a támogatáshoz mennyi sportfinanszírozást kap az
adott egyesület.
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Az elmúlt 30-40 évben szinte mindig ad hoc jelleggel határozták meg a támogatások összegét,
ami nem is igazán változott az évek alatt. Előre megmondható az is, hogy lesznek olyan
szervezetek, amelyek kevesebb támogatást kapnak, és lesznek olyanok, amelyek többet, mert
például több békési gyereket foglalkoztatnak.

A Sport Tanács tagjait a képviselő-testület bármikor visszahívhatja erkölcsi, büntetőjogi okok
miatt, vagy, mert a tisztségéhez nem illő módon viselkedik.

Molnár Gábor képviselő: Az előterjesztés szerint a Sport Tanács tagjait határozatlan időre
nevezi ki a képviselő-testület. Javasolta, hogy ne határozatlan időre válasszák meg a tagokat,
hanem 5 éves határozott időre. Egyetért azzal is, hogy ha erkölcsileg kifogásolható dolgok
merülnek fel egy emberrel kapcsolatban, akkor azonnal visszahívható legyen, azonban a
határozati javaslatból nem derül ki, hogy kinek van jogosultsága visszahívni a tagokat.

Kálmán Tibor polgármester: Egy határozatlan idejű mandátumból könnyebb visszahívni bárkit,
mint egy határozott idejű megbízásból. A képviselő-testület választja meg a Sport Tanács tagjait,
így azok visszahívására is a képviselő-testületnek lesz jogosultsága.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Az egyeztetések során volt szó arról, hogy a Sport Tanács tagjait
5 évre válassza meg a testület, azonban a sportágak javaslata alapján abban maradtak, hogy a
Sportkoncepció 1 0-20 évre határozza meg a város sportéletét, ezért határozatlan időre válasszák
meg a Sport Tanács tagjait is. A határozatlan idejű mandátumból könnyebb visszahívni bárkit,
mint egy határozott idejű státuszból.

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Molnár Gábor képviselőhöz: fenntartja azt a módosító
javaslatát, amely szerint a Sport Tanács tagjainak megbízása határozott időre (5 év) szóljon?

Molnár Gábor képviselő: Megértette az ezzel kapcsolatos érveket, így a módosító javaslatát
visszavonta.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
251/2021. (VIII. 12.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 fővel megalakítja a Sport
Tanácsot. A Sport Tanács elsődleges feladatai: Békés város sportkoncepciójának és
sportfinanszírozási rendszerének kidolgozása, valamint a működésükkel kapcsolatos
egyéb kérdések szabályozása, meghatározása, illetve Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testületének a Sportról szóló 4/2003 .(III.28 .) sz. rendeletének felülvizsgálata.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntései során figyelembe veszi a
Sport tanács javaslatait, véleményeit, a döntései meghozatala során támaszkodik azokra.
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II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Tanácsba az alábbi
személyeket választja meg:

1 . Békés Város Önkormányzata képviseletében, a mindenkori általános alpolgármester:
Polgár Zoltán alpolgármester

2. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ mindenkori
igazgatója: dr. Pappné Darida Andrea

3 . Egyéni sportágak képviseletében a Békési Diákok Atlétikai Clubja mindenkori
Zsolt -

4. Csapat sportágak képviseletében a Békési Futball Ciub mindkori hivatalos képviselője:
— Patai Ferenc elnök

5. Békési TE mindenkori hivatalos képviselője: — Samu Gábor elnök

A tanács tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, illetve az általuk képviselt
szervezetben betöltött tisztségük fennállásig tart. A szakmai testület a munkáját
térítésmentesen végzi.

III. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Polgár Zoltán
alpolgármestert, hogy a Sport Tanács által összeállított sportkoncepciót,
sportfmnanszírozási rendszert és a sportrendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot
terj essze legkésőbb 202 1 . december 3 1 -ig a Képviselő-testület elé.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Polgár Zoltán alpolgármester

Kálmán Tibor polgármester: Jó munkát kívánt a Sport Tanács tagjainak, hiszen nem könnyű
feladat elkészíteni egy sportkoncepciót, illetve sportfinanszírozást.

Napirend tár2ya: „Esélyt a fiataloknak — Békés Város if]úságsegítő programja” pályázat
kiírása

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 javasolja a képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
252/2021. (VHL 12.) határozat

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-
00046 azonosítószámú, „Esélyt a fiataloknak - Békés Város ifjúságsegítő progranja” című
pályázat keretében nyújtható lakhatási támogatásról szóló

a) pályázatife-ihívást a határozat 1 . melléklete szerinti—tarta1ommal ,
pályázati adatlapot a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal,

c) pályázati felhívásra benyújtott pályázatok értékelési szempontrendszerét a határozat
3 . melléklete szerinti tartalommal

elfogadja és a pályázatot meghirdeti.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló intézkedések
megtételére.

Határidő: a pályázati kiírás azonnal, a lebonyolítás a kiírás szerint
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Külterületi helyi közutak fejlesztése

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és az írásban kiosztott módosított határozati j avaslat elfogadásátj avasolj a a képviselő-
testületnek.

Földesi Mihály képviselő: Az anyag tartalmazza a bélmegyeri Út felújítását is. Kérdése:
Bélmegyer polgármesterét, illetve a terület országgyűlési képviselőjét is bevonták a pályázat
előkészítésébe, hogy gördülékenyebben menjenek a dolgok? Jelenleg csak pályázati szakaszban
van, de tényleg rossz az az Út és sokat költött már rá az önkormányzat. Nagyon időszerű lenne
már ennek az útnak a felújítása, különösen a Bélmegyeren élőknek, hogy könnyebben bejussanak
Békésre. A pályázat elfogadása érdekében hátha nagyobb hatást tudnának elérni, ha Bélmegyer
polgármestere és annak a területnek az országgyűlési képviselője is segítene.

Kálmán Tibor polgármester: Folyamatosan egyeztetnek Bélmegyer polgármesterével, nemcsak
ebben a témában, hanem más ügyekben is. A bélmegyeri út felújítása tavaly óta napirenden van,
de megkeresik majd az ottani országgyűlési képviselőt is, hogy lobbizzon a nyertes pályázat
érdekében. Ez a pályázat a békési szakaszra vonatkozik, hiszen a bélmegyeri út egy magánút,
ami az önkormányzaté, a mezőgazdasági cégé, illetve Bélmegyer településé. Információi szerint
az önkormányzat tulajdonában lévő út a csatornáig tart.

Mucsi András képviselő: Az a probléma, hogy napi szinten keresik őket, de személyesen is
tapasztalja, hogy a Tarhosra vezető út minősége nagyon rossz, de nem tudnak ennek a felújítására
pályázni, mivel az a közúthoz tartozik. Egy másik megoldás bontakozott ki: a Bélmegyerre
vezető ludadi Út önkormányzati fenntartásban van, így annak a felújítására tudnak pályázni.
Felmerült az a kérdés, hogy miért nem a Tarhosra vezető út felújítására pályáz az önkormányzat,
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hiszen azon nagyobb a forgalom, de mivel az a közúthoz tartozik, az önkormányzat nem
pályázhat annak a felújítására. A ludadi útnál is probléma, hogy az önkormányzat közigazgatási
határa a esatomáig tart. A csatornán túli út Bélmegyer községhez tartozik, és az valarriivel jobb
állapotban volt, mert néhány éve megcsinálták, de az út széle már ott is leszakadozott. A
Bélmegyer-Mezőberény útvonala már megsemmisült, azjárhatatlan. A Tarhosra vezető út állami
tulajdonban van, ezért kérni kell az országgyűlési képviselők segítségét ennek az útnak a
felújításában. Akik Tarhosról jönnek Békés felé, sokszor átmennek a szembe lévő sávba, de ha
Békés felől jönnek szembe, akkor biztos, hogy kátyúba mennek az autóval.

Kálmán Tibor polgármester: A Bélmegyer-Mezőberény útszakasztjelenlegjavítják. A muronyi
út egy 5 km-es szakaszon megújult. Bízik abban, hogy nyernek majd a pályázaton.

Vámos Zoltán alpolgármester: Annak is örülne, ha sikerülne a rosszerdei utat pályázatból
felújítani, hiszen Békés város mindig is mezőgazdasági város marad, ezért fontos lenne a ludadi,
a rosszerdei út felújítása mind a lakhatás, mind a mezőgazdasági munkák szempontjából.
Rosszerdőn az ivóvízellátást kellene megoldani, és lehet, hogy egyjó út ebbe az irányba is pozitív
előrelépést jelentene.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a kiegészítés szerinti határozati
javaslatot.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
253/2021. (VIII. 12.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP6-7.2. 1 . 1-21 kódszámú Külterületi
helyi közutak fejlesztése pályázati felhívásra, „Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése
202 1 ‘ címmel az alábbiak szerint:

I. 1 . A megvalósítási helyszínek pontos címei (fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi
számai): Békés, Bélmegyeri út 0416 hrsz és Rosszerdei út 8085/l hrsz, 0657 hrsz és 0674/1
hrsz.
1.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 294.748.955,-Ft.
1.3. Az igényelt támogatás mértéke 95 %‚ összege bruttó 280.01 1 .507,-Ft
1.4. A saját erő mértéke 5%, összege bruttó 14.737.448,-Ft, melynek fedezete a 2021 . évi
költségvetésben rendelkezésre álló környezetvédelmi alap célszámlán betervezett összeg.

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
VP6-7.2.1.1-21 pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési
szabályzata rendelkezéseinek megfelelően elj árjon, szolgáltatásokat rendelj en meg,
beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat
képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
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III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét ‚ hogy a
VP6-7.2. 1 . 1 -2 1 pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási
dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja
ki.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Ni p1 rn1 t4!1Lya; Zúflkrtj programra (ZP- 1 2O2 1) benyújtandó

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és VárosFejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
254/2021. (VIII. 12.) határozata

1) Békés Város Önkormányzata a Agrárminisztérium ZP-l -2020 kódszám alatt
megjelentetett „a zártkerti besorolású fZ5ldrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” benyújtandó pályázatot az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

A pályázat célja
a) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út,

fZ5ldút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt,
felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és
eszközbeszerzés), bruttó 17.999.710,- Ft költségben,

b) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív
energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti
kiépítése), kapcsolódó költségek: bruttó 6.985 .000,- Ft költségben.

c) A pályázati összköltség bruttó 24.984.71 0,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 1 00 %‚
bruttó 24.984.710,- Ft, a saját erő mértéke O O/•

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a zártkerti besorolású Főidrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális
hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a Békés Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata rendelkezéseinek megfelelően elj árjon,
szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben
megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és
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megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4. (1) ba)
pontja értelmében nincs szükség a hatóság engedélyére, mivel a munkálatok során
közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az Út közúthálózatba sorolását nem
változtatja meg.

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó
pályázat pályázati dokumentációja összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási

=-
jnydatokattgyetrwg,

illetve adja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Interpellációk, bejelentések

Kálmán Tibor polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy mindenkivel betartatja az
SZMSZ-ben meghatározott időintervallumokat.

Tár2y: Balog Zoltán képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Balog Zoltán képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadj a-e?

Balo2 Zoltán képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Tár2y: Csibor Géza képviselő interpellációjára adott válasz

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

Csibor Géza képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Tár2y: Deákné Domonkos Julianna képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Deákné Domonkos Julianna képviselőhöz: az
interpellációj ára adott választ elfogadj a-e?

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Táry: Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Molnár Gábor képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadj a-e?

Molnár Gábor képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Táry: Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz

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

Kálmán Tibor polgármester: Kérte a képviselőket, hogy akinek van interpellációja, nondja el.

Mucsi András képviselő: Megköszönte a BKSZ Kft-nek az eddig elvégzett munkákat. A
Kispince utca 1 7- 1 9. szám előtt az egyik helyi vállalkozó tönkre vágta az aszfaltos utat, amit
közművezetés címszó alatt felvágtak és köveket raktak bele. Ezeket a köveket az autók már
kiverték, de ezt jelezte Polgár Zoltán alpolgármester felé. Nagyon balesetveszélyes ez a szakasz,

t-emenni---R-al-e etv1tmm-‘ néerrmiii1mr 1rékpárcs
autó alá került. Kérte. hogy vagy az önkormányzat vagy a vállalkozó csinálja meg ezen a
szakaszon az utat.

A Gagarin utca és Munkácsy utca sarkán van egy elhagyatott ingatlan, ahol a növényzet olyan
szinten elburjánzott, hogy nem lehet a járdán elmenni. Lehet, hogy ennek a megoldása is
folyamatban van, hiszen az elmúlt héten egyeztetett Polgár Zoltán alpolgármesterrel ebben a
kérdésben is.

Felmerül a kérdés benne, hogy miért az önkormányzat vágassa le a lakatlan ingatlan előtt a füvet?
Vagy vágassa le, de számlázza ki a tulajdonosnak. A vonatkozó helyi rendelet szerint az úttest
széléig mindenkinek karban kell tartania a saját ingatlana előtti területet. Nem lehet elvárni az
önkormányzattól, hogy az 500 üresen álló ingatlan előtt vágassa le a füvet a
közfoglalkoztatottakkal, akik egyébként nyáron nincsenek, mert ebben az időszakban
mezőgazdasági munkát végeznek.

Nem tudja, hogy van-e az önkormányzatnak embere ezekre a feladatokra, vagy van-e kapacitás
arra, hogy a közterület-felügyelőkkel felszólíttassák az ingatlantulajdonost, hogy tegye rendbe
maga előtt az utcát, de sok esetben azt sem tudják, hogy kié az ingatlan, illetve hiába szólítják
fel, ha tudják, hogy kié, mert többen külfZldön élnek. A problémát meg kell oldani, mert nem
lehet eljárni egyes ingatlanok előtt.

Kálmán Tibor polgármester: Meg vannak erre a jogszabály által előírt lépések, hogy az
önkormányzatnak mit kell tennie. Sok esetben az ingatlanok az Eszközkezelő, vagy banki
tulajdonban vannak, vagy éppen árverés alatt állnak. Egy bank sem ugrik, hogy levágja a füvet
az ingatlan előtt. Az önkormányzat annyit tud tenni, hogy ha levágja a füvet, akkor kiszámlázza
a tulajdonosnak, vagy ráterhelik az ingatlanra.

Mindenkinek a saját ingatlana előtt a maga szép érzete miatt is rendet kell tartania. Ez nem csak
a kertes házakra, hanem a tömblakásban lakókra is vonatkozik. Ezúton is kérte a tömbben
lakókat, hogy a környéküket tartsák rendbe, hiszen rájuk is érvényes az a szabály, hogy az úttest
széléig, max. 10 méterig karban kell tartani a tömb előtt lévő utcaszakaszt.

Molnár Gábor képviselő: A Gagarin u. 6. szám alatt lévő ház az Eszközkezelő tulajdonában
van. Vámos Zoltán alpolgármester körzetében, a Csallóközi utcán, a gumisütő után lévő „S”
kanyarhoz valamilyen forgalomlassítót kellene kihelyezni, az elejére és a végére is. Néhányszor
ő maga is szilvafának ment, mert szemben olyan gyorsan jöttek, hogy jobbnak látta kitérni a
szilvafa irányába, mint a szembejövő autóval ütközni.

A Tűlábú kocsmánál, a villanyoszlopnál ismét van egy nagy lyuk. Kérte, hogy azt bitumennel
öntsék ki valahogy stabilabban, mert félévente mindig megsüllyed, kilyukad. Aki nem ismeri ezt
az útszakaszt és este biciklivel belehajt, nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhet.
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Csibor Géza képviselő: Jellemző probléma a városban a szemét elhelyezés kérdése. Egyre több
helyen vannak zsákos vagy leöntött szeméthalmok. Amikor egy szemétkupac megjelenik, akkor
érdekes módon egyre nagyobb halom lesz. Tudja azt, hogy ennek megoldása az önkormányzat
anyagi lehetőségeit meghaladja, de valamilyen megoldást találnia kellene. Akár valamilyen
közösségi összefogás, közösségi fizetés (itt nem adóra gondol), amivel ezeket a halmokat meg

. lehet szüntetni. Megoldást találni csak úgy lehet, ha figyelnek egymásra, és például, ha egy lakó
látja, hogy a környékükön valaki illegális módon, illegális helyre, az utcára szemetet helyez el,
akkor jelzi az önkormányzat felé.

Az Ady u. 6. szám előtt a fás rész közepén egy WC csésze van kirakva. Valamilyen megoldást
kell találni ezen problémák kezelésére.

Kálmán Tibor polgármester: Nem örömmel mondja, de sajnos az első két feljelentés fotók
alapján megtörtént. Sikerült illegális szemétlerakó személyt elkapni, aki ellen feljelentést tettek,
hiszen ez bűncselekménynek minősül. Ha megszületik az ítélet az ügyben, akkor bízik abban,
hogy elrettentő hatása lesz majd. Folyamatosan tájékoztatni kell a lakókat, hogy a szemét
tekintetében mit, hova, hogyan kell elhelyezni.

Ezúton is kérte a békési lakosokat, hogy ha látnak illegális szemétlerakó személyt, autót,
bármilyen járművet, amiről fotót tudnak készíteni, juttassák el az önkormányzathoz, hogy
eljárhassanak az ügyben.

Balo2 Zoltán képviselő: Megköszönte Kálmán Tibor polgármesternek és Polgár Zoltán
alpolgármesternek a körzetében elvégzett munkákat. Megköszönte a Teleky utcai parkoló
helyreállítását, ami feladatként már a kampányukban is szerepelt. Polgár Zoltán alpolgármester
volt az, aki megteremtette az anyagi feltételeket ehhez a munkához, hiszen a Református
Egyháznál és az önkormányzatnál is közben járt az út helyreállítása érdekében, így az
iskolakezdésre megújult ajárda és a parkoló is. Bízik abban, hogyjól fogja szolgálni a gyerekeket
iskolába hordó szülők érdekeit ez az út, bár sok kritikát kapott a közösségi médiában.
Csodálkozott azon, hogy miért kaphat egy ilyen beruházás ennyi kritikát, hiszen bokáig érő víz
volt, ami hatalmas területet öntött el. Legtöbben olyanok kritizálták ezt a munkát, akinek nem is
a református iskolába jár a gyerekük, illetve nem is Békésen laknak. Ennek ellenére örül, hogy
megvalósult ez a beruházás.

Földesi Mihály képviselő: Amit Mucsi András képviselő felvetett a Kispince utcával
kapcsolatosan, valóban komoly problémátjelent. A vállalkozó az önkormányzatnak is dolgozott,
ezért kérte, hogy az önkormányzat kérje meg, tegye rendbe maga után a környezetet. Tudomása
szerint a területen lakók már szóltak a vállalkozónak, hiszen napi szinten azon az úton megy el a
telkére. Biztos, hogy eljutott már hozzá is az információ, ezért nem igaz, hogy nem vette észre,
hogy ezzel az ott lakók életét megkeserítette. Fel kell szólítani, hogy minél előbb állítsa helyre
az utat, főleg arra tekintettel, hogy már baleset is történt azon a szakaszon.

A Kossuth utca Csibor Géza képviselő körzetéhez tartozik. Az idén még nem volt olyan nagy
esőzés, hogy megállt volna a víz úgy, ahogyan tavaly történt. Akkor az hangzott el, hogy az idei
évben megteremtik annak a feltételét, hogy megoldják a problémát. Ki lett takarítva a csatorna
valamilyen szinten, de még mindig nem hárították el a valódi hibát. Tavaly az hangzott el, hogy
a Sportpálya mögötti részt kellene kitakarítani a gyökerektől, mert az lenne a végleges megoldás
a vízelvezetés tekintetében. Kérdése, hogy történt-e előrelépés ebben az ügyben?
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Vámos Zoltán alpolgármester: Megköszönte Molnár Gábor képviselő által felvetett problémát,
aminek utána néz majd, és a megoldás érdekében megteszi a szükséges lépéseket.

Örül annak, hogy a Teleky utcán, az iskola előtt elkészült a parkoló, így javult az intézmény
megközelítése. Nagyon sok embertől hallotta már, hogy az iskolák tekintetében is nagyon fontos
a megközelithetőség kérdése. Már első osztályos korában is gyalog járt iskolába, de ma már a
szülők autóval hordják a gyerekeiket. At kell tekinteni a városban az iskolák
megközelíthetőségét: milyen parkolási lehetőségek vannak, a szülők, hol, hogyan tudnak
-megáI-ln-i-a-a±tóv-aL
meg lehet az iskola előtt, de hosszabb ideig nem lehet ott tartózkodni. Alapvetően ez békési
probléma. Személy szerint örül annak, hogy a Teleky utcán elkészült a parkoló.

Kálmán Tibor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jövő héten csütörtökön
kezdődik a Madzagfalvi Napok rendezvény, amelyre mindenkit szeretettel hív és vár. Nagyon jó
fellépők lesznek, bízik abban, hogy mindenki megtalálja majd azt a programelemet, amitől jól
érzi magát.
További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület nyilvános ülését 1 O óra 09
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.

„17Z ‚-
Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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