JEGYZŐKÖNYV
Késü1t:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 30.
napján megtartott nyilvános üléséró’l.

Az ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

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

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Csibor Géza képviselő.
Tanácskozási jogjal vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Bencsik Attila hivatalvezető-helyettes
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató
Nánási László ügyvezető
Szabóné Szabó Erzsébet BKSZ Kft. részéről
Kovács András civil koordinátor
Az ülés kezdésének időpontja:

8.30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 fő képviselőből 10 fő képviselő jelen van, így a
nyilvános ülést megnyitotta.

Ma 10.00 órakor kezdődik a Bóbita Óvodában a sószoba átadása, amelyre minden képviselőt
szeretettel meghívott.
Csibor Géza képviselő előzetesen bejelentette távolmaradását. Mindenki figyelmébe ajánlotta a
képviselő által szervezett és vezetett versfolyam.hu intemetes oldalt. A testületi üléssel
egyidőben zajlik a versfolyam. A programon a határainkon belül és kívül élő magyar testvérek
egész nap magyar verseket mondanak. Ez egy olyan szervezése Csibor Géza képviselőnek, amely
figyelemre méltó és jó munkát kívánt neki.
Köszöntötte a testület ülésén dr. Bencsik Attilát, a Békési Járási Hivatal hivatalvezető
helyettesét.
Táry:Napirend elfogadása
Kálmán Tibor polgármester: A napirendi pontokhoz módosító javaslat nem érkezett, így azt a
meghívóban foglaltak szerint szavazásra bocsátotta.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma: lOfő

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

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
270/2021. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021 szeptember 30. 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
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

elfogadott határozatok

és

rendeletek

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
5. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
6. Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2021 évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről, és az önkormányzat 202 1 évi költségvetéséről szóló 3/202 1 (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
.

.

.

7. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 202 1 évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő’. Kálmán Tibor polgármester
.

8. A Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány megszüntetése
Eló’terfesztő: Kálmán Tibor polgármester
9. Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő’: Kálmán Tibor polgármester
10. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. kérelme
Előterjesztő’: Kálmán Tibor polgármester
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1 1 A Békési Szabadidős Sportjáték Klub kérelme
Előterjesztő’. Kálmán Tibor polgármester
.

12. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központtal
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
1 3 Szentháromság Plébánia kérelme emlékmű elhelyezéséhez
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
.

14. A Puskaporos tó halgazdálkodási jogára vonatkozó haszonbérleti szerződés módosítása
Előter/esztő. Kálmán Tibor polgármester
1 5. Bihar községgel testvértelepülési szerződés megkötése
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
1 6. Népi Építészeti Program-pályázat benyújtása
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester
1 7. Költségvetési előirányzat átcsoportosítások
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
1 8. Iskolai körzethatárok véleményezése
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
19. Interpellációk, bejelentések
Zárt iiiés:
I Lakáscélú kamatmentes kölcsön kérelem elhíiálása
Előleijesztő: Kálmán Tibor polgármester
.

Napirend tárya:

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

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés» 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 képviselők száma. 1 Ofő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2 71/2021. (IX. 30.) 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
3

Napirend tár2ya:

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

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
272/2021. (Lx: 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő :

Napirend tár2ya:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal
Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés 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.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
273/2021. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Napirend tárya:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal
Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterj esztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.
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Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 1 Ofő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
274/2021. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Napirend tár2ya:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1 2/2020. (VI. 29.)
önkormányzati 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 és a rendelet-tervezet elfogadását j avasolj a a képviselő-testüktnek. A
rendelet elfogadása óta eltelt bő egy év tapasztalatait figyelembe véve, apróbb módosításokat
tartalmaz a tervezet.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a lakásrendelet módosításának elfogadásáról.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy
-

ci

szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. lOfő

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2021. (X. 04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1 993 évi LXXVIII. törvény 3
(1)
bekezdésében, a 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 évi
CLXXXIX. törvény 1 3 (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében elj árva, Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
22/201 9. (X. 29.) önkormányzati rendelet 35.
b) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
.

.

.

.
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1. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
19. -a az alábbi (‘7)-(8) bekezdésekkel egészül ki:
(7) A béKbeadói jogkör gyakorlója az egy szobás bérlakások közül, kizárólag
egyedülálló (egyedül költöző), szociális helyzetük alapján rászoruló bérlők részére is
írhat ki lakáspályázatot, amely feltételt a pályázati kiírásban minden esetben rögzíteni
szükséges.
(8) A szociális bérlakásra jogosult személynek bérbe adható lakás szobaszáma a vele
együttköltözó’k számátólfüggó’en a következő’:
1-3fó’ esetén 1 szobás lakás,
3-5fó’ esetén 2 szobás laká
5fó’nél több személy esetén 3 szobás lakás.”
„

2.

A Rendelet 33.

(1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„33. (1) A helyiségbérletekkel kapcsolatosan a bérbeadásijogkört a Képviselő-testület
nevében a vagyonhasznosító gyakorolja.”
3.

A Rendelet 7. mellékletének helyébe az alábbi melléklet lép:
Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások értékelésipontrendszere

A. Kérdés száma:

B. Értékelési szempontok:

C. Pontszám:

1.

Igazolt terhességfennállása

20

2.

Ajánlattevó’vel közös háztatásban élő kiskorú gyermekek
száma
a) 1 gyerek
b)2gyerek
c) 3 gyerek vagy 3 gyermeknél több
Ajánlattevó’vel közös háztartásban lévó’
nagykorú közép!felsó’oktatási intézmény
nappali tagozatán tanuló gyermekenként

20
30
40
10

4.

Házasságban éló’
Hatósági bizonyítvánnyal igazolt
élettársi együttélés

15
8

5.
6.

Kiskorú gyermeket egyedül neveló’

40

3.

Aktív munkaviszonyban álló, vállalkozó,
egyébfoglakoztatásijogviszonyban álló 30
(maximum 50pont adható)

6

CSED, GYED, GYED EXTRA, GYES és
GYET ellátásban részesüló’ együtt
költőzó’ként (maximum 40 pont adható)

20

Közmunkásjogviszonyban

foglalkoztatott együtt költözó’ként,
öregségi nyugdijas, rehabilitációs
/5
Dén:beli ellátásban, rokkantsági
ellátásban együtt költözó’ként (maximum
30pontadható)
Egészségkárosodási és

gyermekfelügyeleti támogatásban,
foglalkoztatást helyettesítő’
támogatásban, foglalkozási törvény
10
alapjánjáró munkanélküli segélyben
részesül együttköltözőként. (‘maximum 20
vont adható)
A. Kérdés száma.

B. Értékelési szempontok:

C. Pontszám.

7.

A pályázó vagy azzal együttköltözó’

25

testvére, szülője vagy gyermeke tartósan
beteg, autista, érzékszervi, testi értelmi
fogyatékos személlyel él, aki otthonában
tartós gondozásra, ápolásra szorul,

személyenként (maximum 50 pont
8.

9.

10.

adható)
Ajelenlegi lakásban tartózkodás
jogcíme:
a) Albérlő, anyaotthon; hajléktalan
szálló
b) Családtag

5

c) Jóhiszeműjogcím nélküli

4

d) Szolgálati lakás

3

6

e) Szívességi lakáshasználó
2
Egyéb
1
O
Jelenlegi lakásban az egyfó’rejutó m2 (m2 x szobaszám) / Fő’
0—10
10,1—15
15,1—20
20Békésen bejelentett lakóhellyel
rendelkezik:
a)2év—5év
b)6év—lOév
c) 11 évfelett

5
3
1
O

—

—

10
15
20
‘7

11.

Békésen bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik:

12.

a)2év—3év
b)3év—5év
Apályázónálvégzett
környezettanulmány alapján adható
vontszám.

13.

4.

3
5
1-20

A Békés Városi Szociális Szolgáltató
1-20
Központ igazgatója által adott
szakvélemény alapján adható pontszám.

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

Békés, 2021 szeptember 30.
.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 202 1 október 4. napján.
.

Támok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2021 évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről és az önkormányzat 202 1 évi költségvetéséről szóló
3/202 1 (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 1.
.

.

.

—

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta és a határozati
javaslat, illetve a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Az
előterjesztés részletesen tartalmazza az első félévi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését
mind az önkormányzat, mind pedig az önkormányzati intézmények vonatkozásában. Az
előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelet-tervezetet tartalmaz, amelyekről a testület
külön-külön szavaz.
Földesi Mihály képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén szóvá tették, hogy
nemmel szavazott, miközben sem kérdése, sem véleménye nem volt az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Az eredeti előirányzat 4 milliárd 284 millió forint volt, ami több mint 5 milliárd forint fölé
emelkedett. Utána nézett annak, hogy miből fakadt ez a ‘700 millió forintos különbség. A 1 1.
számú táblázat mutatja, hogy miből fakad a 700 millió forint: 1 06 millió forint értékben érkezett
állami támogatás, aminek részletezése is megtalálható az anyagban. Volt maradványérték is, ami
a számlán volt 1 1 millió forintos nagyságrendben.
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A pályázatoknál 74 millió forint szerepel, ami az első félévben meg is érkezett. A táilázatban
megtalálható lebontva, hogy miből áll ez az összeg. Kovács Szilvia osztályvezetővel vitázott egy
kérdésben, de a végén igazat adott neki, mert ha jobban benne lenne ebben a témában, akkor
látszana, hogy a 36,5 millió forint értékű összeget az önkormányzati és állami támogatásból adja
át az önkormányzat az intézményeinek. Egyszer, amikor összeadta, hogy a sarokszáni kijöjjön,
akkor látott különbséget, így negatív előjelet tett volna oda azért, hogy aki ritkán lát ilyen
anyagot, az is értse, hogy a pénz honnan van. A mínusz 383 millió és a plusz 383 millió forintos
átcsoportosítást megértette.
A fentiek alapján kijött a 425 millió forint, de fent maradt még 300 millió forint, ami a
táblázatokban intézményekre lebontva szerepel. Van, amivel egyetért, de van amit nem ért.
Például, ha a személyi juttatásokhoz viszonyítja a munkaadói járulékokat, akkor a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központnál azt látja, hogy van 1 53 millió forintos személyi juttatás, ezzel
szemben a munkaadót terhelő járulékok 2,5 millió forinttal szerepelnek. Ez számára kérdéses.
Ugyanezt látja a személyi juttatás területén a Janyik Mátyás Múzeumnál is, ami azonban még
elfogadható. A Püski Sándor Könyvtámál a 34 millió 592 ezer forinthoz a 1 65 ezer forint
munkaadói járulék megint csak kérdéses. Kérte Kovács Szilvia osztályvezetőt, hogy írásban
adjon választ ezek okára, mert nem érti, hogy alakultak ki ezek az összegek. Igy szerepel a
táblázat legalján 300 millió forint, és ígyjött ki a plusz 700 millió forint lebontása.
Az előerjesztést nyilvánosan tárgyalja a testület, így bárki láthatja. A Püski Sándor Köriyvtárnál
látja, hogy a módosított előirányzat 57 millió forint, és ha valaki megnézi a személyi juttatásokat
és azt, hogy hány emberre kell leosztani az összeget, akkor mindenki a könyvtárba akar majd
menni dolgozni, mert azt hiszik, hogy havi félmillió forintot lehet keresni, miközben mindenki
tudja, hogy ez nem így van.
Kérte, hogy a személyi juttatásokkal kapcsolatban írásban adjon választ az osztályvezető
asszony, hogy az előirányzatok miért lettek ilyen magasak? Biztosan át lehet majd csoportosítani,
de nem érti az egészet.

Amikor a számtani részt nézte, volt, ahol neki kevesebb jött ki, volt ahol meg több. Ez lehet abból
fakadt, hogy menetközben a pandémia miatt a polgármester hatáskörében voltak döntések, és
lehet, hogy azokat nem ismeri, és nem szerepel az anyagban. Kérte, hogy ha vannak ilyen
polgármesteri döntések, akkor a szöveges részben azok is jelenjenek meg.
Az anyagból az is látható, hogy az első félévben az 500 millió forintos likvid hitelből több mint
200 millió forintot vettek fel ahhoz, hogy a pénzügyi helyzet egyensúlyban legyen. Kérdése: ez
a hitel fennáll még, illetve mennyi időre vették igénybe?
Egy 40 oldalas előterjesztést összeállítani nagy munka, amit meg is köszönt a Pénzügyi
Osztálynak.
Arra a kérdésre, hogy miért nem szavazza meg az előterjesztést nem a pénzügyi osztály miatt
lesz az alábbi választ adta: már második éve testületi tag, és utókalkulációt egyetlen pályázat
esetében sem látott, pedig számára nagy segítség lenne, ha jobban beleláthatna. Ez az egyik oka
annak, hogy nem szavazza meg az előterjesztést.
-

-

A másik oka, hogy év elején talán egy kb, 2,5 millió forintos tornaszoba árambekötéssel
kapcsolatosan majdnem 3 hónap múlva kaptak információt, hogy miről is van szó. Majd ezután
3 hónap pénzügyi részét kellett átnéznie, miközben egy teljes gazdasági év pénzügyi oldalát
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szerette volna látni. Erre azt a választ kapta, hogy ha bejön a hivatalba, akkor egy niunkatárs
jelenlétében végig nézheti a pendrive-ra letöltött anyagokat. Nagyon nehéz úgy dönteni, hogy ha
nem látnak egy teljes gazdasági évet. Az igaz, hogy a frakciónak meg kell szavaznia az
anyagokat, de neki, mint ellenzéknek, kontrollt ellátó személynek nincs kötelezettsége arra, hogy
megszavazza az anyagot. Ha látja, hogy mire ment el a pénz, milyen visszatérő tételek vannak,
mivel lehet gazdálkodni, akkor biztos elfogadná a költségvetéssel kapcsolatos anyagot. Ahhoz,
hogyjól tudjon dönteni, tisztábban kell látnia.
Többször beszélt főosztályvezető úrral is, akinek van egy magánvéleménye, ami nem publikus,
dejavaslatot is tett arra, hogy mit kellene csinálni. Novemberben bejön a polgármesteri hivatalba
és akárhány ember jelenlétében is átnézi a 2020. évi költségvetést.
Kovács Szilvia osztályvezető: A likvid hitelkeretet 53 napig vette igénybe az önkormányzat, és
jelenleg nem veszi igénybe. Az anyagban szerepel, hogy az intézmények milyeü TOP-os
pályázatokkal rendelkeznek. Az ebből befolyó összegek emelik meg a személyi jellegű j uttatások
előirányzatát, és nem pedig a munkavállalók bére, de ezt az előterjesztés is tartalmazza.
Kálmán Tibor polgármester: Kérte Földesi Mihály képviselőt, hogy írásban is fogalmazza meg
a kérdéseit, kéréseit, mert úgy könnyebb lesz azokra válaszolni. A hivatal dolgozói bármilyen
kérdésben a képviselő rendelkezésére állnak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
275/2021. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021
költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

.

I. félévi

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 1 Ofő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2021(X.04.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 20 1 1 évi
CXCIX. törvény 234.
(3)—(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021. évi központi
.
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költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 6 1 1
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
.

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 3’2O21 (II. 15.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
1.

.

2.

(1 ) A Képviselő-testület a 202 1 évi költségvetés ‚kiadás I bevételi főösszegét 5.010.973.036
azaz Négymilliárd
kettőszáznyolcvannégymillió
egyszáznegyvenhétezer
ötszáznyolcvannégy forintban állapítja meg.
.

Ft-ban,

—

—

—

(2) A bevételek bontása:
Sorszám
1

Megnevezés
Működési

bevételek

összesen

2

Állami támogatások

3

Közhatalmi bevételek

4

Intézményi működési bevételek

5

6
7

Melléklet

Működési célú átvett
pénzeszközök
Működési célú finanszírozási
bevételek (pénzmaradvány,
állami megelőlegezés)
Felhalmozási bevételek

1 mellékelt 1 oldal I C oszlop
9. sor
1 mellékelt i. oldal ! F oszlop
9. sor
1 mellékelt 1 oldal / I oszlop
9. sor
1 mellékelt 1 oldal I L oszlop
9. sor
.

.

Összeg Ft
4

052

222

1

594

408 01 1

529

975

650

.

.

.

.

.

1 mellékelt 2. oldal I C oszlop
9. sor

000

374 114 249
896 888

457

.

656

8 1 6 933

958 750 385

..

osszesen

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Felhalmozási és tőkejellegű
bevételek

I mellékelt 3 oldal I C oszlop
9. sor
1. mellékelt 3. oldal / F oszlop
9. sor

10

Felhalmozási célú finanszírozási
bevételek (pénzmaradvány)

1 mellékelt 3 oldal I I oszlop
9. sor

11

Bevételek főösszege

8
9

.

.

.

.

282 568 975
59388110
616793300
5 010 973 035

(3) A kiadások bontása:
Sorszá
m

Megnevezés

1

Működési kiadások összesen

2

Személyi jellegű kiadások

3

Munkaadókat terhelő járulékok

Melléklet

Összeg Ft

4 033 733 946

2. mellékelt 1 oldal I C oszlop
.

9. sor
2. mellékelt 1 oldal I F oszlop
sor
.

1 266 1 1 5 102

200911 351

11

4
5
6
7
8
9

Dologi kiadások
Szociális kiadások és egyéb
juttatások
Pénzeszközátadások és egyéb
támogatások
Működésitartalék
Működési célú finanszírozási
kiadások
Felhalmozási kiadások
osszesen

2. mellékelt I oldal I I oszlop
9. sor
2. mellékelt 2. oldal I C oszlop
9. sor
2. mellékelt 2. oldal I E oszlop
9. sor
2. mellékelt 2. oldal I I oszlop
9. sor
2. mellékelt 2. oldal I L oszlop
9. sor
.

Beruházások, felújítások

11

Egyéb felhalmozási célú
kiadások

12

Fejlesztési célú tartalék

13

Felhalmozási célú
finanszírozási kiadások

14

Kiadások főösszege

2. mellékelt 3. oldal I C oszlop
9. sor
2. mellékelt 3. oldal / F oszlop
9. sor
2. mellékelt 3. oldal I I oszlop
9. sor
2. mellékelt 4. oldal I C oszlop
9. sor

1 131 048354
181 187546
292 982 363

46 1 1 56 865
95 474661
392 829 564
27778000
5 010 973 036

2.

A Rendelet 1 melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.

3.

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

4.

A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

A Rendelet 1 0. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

10.

116 020000

977 239 090

..

1O

845 469 230

.

.

.

.

A Rendelet 1 1 melléklete helyébe e rendelet 1 0. melléklete lép.
.

1 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 202 1 évi I. féléves előirányzatok módosításának
indoklását feladatonként bontásban e rendelet 1 1 mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
.

.

Békés, 202 1 szeptember
.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
12

A rendelet kihirdetésre került: 202 1 október 4. napján.
.

Tárnok Lászlóné
jegyző
Napirend tár2ya:

Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021 évi
költségvetésének I. félévi teij esítéséről
.

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja aítipján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és VárosFejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa szeptember 20-án tárgyalta és fogadta el az
előterjesztést. Az előterjesztés tájékoztatást nyújt a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde, illetve
a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ első félévi működéséről. Mindkét intézmény
gazdálkodása stabil, a bevételi és kiadási előirányzat teljesítések időarányosak.

Egyúttal gratulált Deákné Domonkos Julianna képviselőnek, aki az Intézményfenntartó Társulási
Tanács elnöke lett.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnóljelenlévó’ képviseló’k száma. 1 Ofő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
276/2021. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfeniitartó
Tárulás 202 1 I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a határozat
mellékleteivel együtt elfogadja.
.

Határidő:
Felelős:

Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

A Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány megszüntetése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz 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 tagóvoda esetén szeptember
l-jén fenritartóváltás történt, ezért kérik az alapítvány megszüntetését.
Rácz Attila képviselő: Valamit megszüntetni mindig problémás. Olvasta az anyagban, hogy az
óvodát átvevő Reményhír Intézmény nem kívánja saját alapítványaival egyesíteni, illetve nem
kívánja tovább működtetni a szóban forgó alapítványt.
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Meg kellene nézni, hogy nincs-e valamelyik önkormányzati óvodának, iskolának vagy
intézménynek egy már működő alapítványra szüksége, mert akkor csak nevet kellene változtatni
és nem kellene megszüntetni az alapítványt. Egy meglévő, munkában álló, folyamatosan működő
alapítvány megszüntetésével értéket szüntetnek meg. Meg kellene nézni, hogy valakinek nincse szüksége egy meglévő, működő alapítványra, amelyik a NEA-nál is pályázhat szakmai
programokra. Ez az alapítvány már vagy 20 éve működik, tudomása szerint. A Karacs Teréz
utcai iskola mellett működő alapitvány tényleges megszüntetése is hosszú évekbe tellett.
Kálmán Tibor polgármester: Egy fiatal alapítványról van szó, és nem régiről. Tavasszal
felmerült, hogy az alapítványnak mi legyen a további sorsa. Nemcsak a városi fenntartású
óvodának, hanem mindegyiknek van saját alapítványa, de ugyanez a helyzet az iskolákkal is. A
Hepp iskolának is több alapítványa volt, amiből azután csak egy lett. Egyéb feladat kapcsán is
felmerült, hogy szükség van-e erre az alapítványra vagy sem, de a jelenlegi kuratóriumi tagok is
a megszüntetéssel értettek egyet. A Hunyadi Téri Ovoda Gyermekeiért Alapítványt még az előző
képviselő-testület alapította, és az új fenntartó nem kívánja átvenni. Az alapítvány éves forgalma
meglehetősen kicsi volt.
Rácz Attila képviselő: Elfogadja a Kálmán Tibor polgármester által elmondottakat.
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 szavazásná/jelenlévó’ képviseló’k száma.. 1 Ofő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
277/2021. (IX. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Hunyadi Téri Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány megszüntetéséről és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
megszüntetéshez szükséges
a határozat 1 -es számú mellékleteként csatolt
nyilatkozatot megtegye, és a még esetlegesen szükséges iratok beszerzését követően
elindítsa az alapítvány megszüntetéséhez szükséges bírósági eljárást.
—

—

Határidő:
Felelős:
Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Igazgatási szünet elrendelése

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.
202 1 december 27-tő! 3 1 -ig, 5 munkanapra történik az igazgatási szünet elrendelése, ezen
időszak alatt szünetel az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban.
.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt a határozati javaslatról.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 1 Ofő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
278/2021. (IX. 30.) határozata
1

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri Hivatalban a
202 1 évre az igazgatási szünetet az alábbiak szerint határozza meg: 202 1 december 27.
napjától 2021. december 31. napjáig.
2. Az igazgatási szünet alatt a Békési Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
3. A köztisztviselőknek és munkatársaknak kötelező szabadságot kell igénybe veni-i, amely
alól kivételes, indokolt esetben ajegyző adhat felmentést.
4. Békés Város Önkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről
a lakosságot és a társszerveket táj ékoztassa.
.

.

.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző
Napirend tárya:

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. kérelme

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. Sajnos elírás
történt az előterjesztésben, tévesen a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató KFT lett megjelölve
kérelmezőként. A BKSZ-Plusz Kft neve változott meg Békési Városfejlesztési és Szolgáltató
Kft-re, de itt a BKSZ Kft-ről van szó. Az előterjesztés tartalma változatlan, a cég neve javítva
lett, és így került kiosztásra a helyes előterjesztés, amit már az érintett bizottság így is tárgyalt.
Földesi Mihály képviselő: Revidiálnia kell a gondolatait, hiszen a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság ülésén elhangzott, hogy a szeptember 3-ai testületi ülésen ő maga tett javaslatot az
adósság leírására. Ezt akkor nem hitte cl, és mivel nem emlékszik már mindenre, ezért mindig
leír mindent, hogy kivel mit beszélt, stb. és tényleg igaz, hogy a szeptemberi testületi ülésen volt
egy ilyen javaslata.
Amikor tavaly a szeptember 30-ai eseményre készültek csapatostól, akkor kérdezte meg, hogy
milyen lehetőségek lennének a BKSZ Kft. adósságával kapcsolatban, és ott merült fel, hogy csak
ez az egy leírási lehetőség van, vagy esetleg van más is. Szentül meg volt győződve arról, hogy
ezt el is mondta, de valóban nem beszélt erről.
Elnézést kér, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén kételyeket fogalmazott meg
a jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatban.
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Továbbra is fenntartja, hogy az előterjesztést nem támogatja. Örül annak, hogy Nánsi László
ügyvezető megértette a leírás lehetőségét, hogy ne görgessék maguk előtt a 33,5 milli3 forintos
adósságot.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén elmondta, hogy a leírás csak egy „A” verzió
volt, de van egy „B” és „C” verzió is de ha tovább tárgyalják az ügyet és együtt gondolkodnak,
akkor akár több lehetőség is felmerülhet. Nem elegáns az adósság leírása. Az lett volna célszerű,
ha munkát biztosítanak a BKSZ Kft. részére, ami alapján a 33,5 millió forintot le tudta volna írni,
és ez nem került volna testület elé szavazásra sem. Javaslatot tett arra „B” verzióként, hogy
azokat az „ingyen” munkákat, amiket betuszakolnak az általányba ez mindig vita tárgyát képezi,
de akkor is így látja pénzmozgás területén megoldották volna, és akkor visszakerült volna az
önkormányzathoz.
-

-‚

A „C” verzió az lett volna, hogy az ágazatoknak olyan munkát biztosítottak volna a
pályázatokból, amiből bevétele származott volna a BKSZ Kft-nek. Meg lehetett volna egyezni a
BKSZ Kft. vezetésével, hiszen a város vezetése és a kft. vezetése között jó kapcsolat van, így
elmondhatták volna, hogy azért kapta a munkát a kft., hogy abból visszafizesse a 33,5 millió
forint adósságot. A teljes adósság egyébként 40 millió forint volt, ami 6,5 millió forinttal
csökkent a kőtörő értékesítése miatt, amit még Váczi Julianna akkori ügyvezető 2018-ban
befizetett az önkormányzathoz.

Véleménye szerint van „B” és „C” variáció is, de lehet több is, ezért nem szavazza meg az
előterjesztésben foglaltakat. Az az álláspontja, hogy munka alapján kellene értékelni és nem így.
Ha ő lenne az ügyvezető igazgató helyében, és nem kapna munkát, nem tudná megoldani
másként az adósság befizetését, akkor a munkahelyek megtartása érdekében ő is ezt a lépést
választotta volna, hogy ne görgesse maga előtt az adósságot, ő is megkérte volna a testületet,
hogy Írja le az összeget.
Kálmán Tibor polgármester: Ingyen munka nincs soha. A BKSZ Kft. hatalmas feladatot végez

a városüzemeltetés tekintetében, és emellett még vállalkozási tevékenységet is folytat, amiből
bevétele származik. A nyereséget az egyéb tevékenységeire fordítja a kft, hiszen van hova
beforgatni. Nagyon nehéz feladata van az ügyvezetőnek, és az önkormányzat hálával tartozik
neki, hogy talpon van a kft., dolgoznak és igyekeznek ellátni a feladatokat.
A Földesi Mihály képviselő által említett „A”, „B” és „C” variáció közül az előterjesztés az „A”
variációt tartalmazza, amellyel korábban Földesi Mihály képviselő is egyetértett. Tartja magát
ehhez a döntéshez, hiszen alapjában véve könyveléstechnikai feladatról van szó Ezzel nem
csorbul sem az önkormányzat, sem pedig a kft érdeke.
Rácz Attila képviselő: Nem támogatja a határozati javaslatot, mivel a legegyszerűbb, ha egy
összeget leírnak és csak számként kezelnek, azonban ez mindenképpen vagyonvesztéssel jár.
Nem tudja támogatni, hogy az önkormányzat vagyona 33,5 millió forinttal csökkenjen, még
akkor sem, ha a BKSZ Kft. fontos feladatokat lát cl. Valószínűnek tartja, hogy egy korábbi
koncepció nem valósult meg, ami bevételeket hozhatott volna a kit számára. Korábban volt
olyan elképzelés, hogy a kft. majd vállalkozni fog, beletették ebbe a pénzt, de ez tulajdonképpen
egy rossz befektetés volt az önkormányzat részéről. Ezt a pénzt fordíthatták volna más célra is
ahelyett, hogy most egy tollvonással leírják.
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Kálmán Tibor polgármester: Az adósság még a hulladékszállítás kialakításából keletkezik. Az
ehhez kapcsolódó eszközök most is megvannak, az értékleírása évről-évre megtörténik A BKSZ
Kft. a város tulajdonában van, így a kft. vagyona a város vagyona is, Igy ami az önkorniányzatnál
mínuszként, az a BKSZ Kf1-nél pluszként jelentkezik. Véleménye szerint az önkormányzat nem
veszít vagyont ezzel a leírással.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
279/2021. (IX 30.) határozata
1

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft-nek a 207/20 14. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozata alapján
végrehajtott tőkeleszállítás kapcsán jelenleg fennálló 33.500.000 Ft tartozását elengedi.
A követelés elengedés kapcsán könyveinkben megjelenő ráfordításra az Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II. 15.) számú rendeletben megtervezett
ugyanekkora összegű tartalék biztosítja a fedezetet. Emiatt a követelés elerigedése a
költségvetés egyensúlyára nincs hatással.

.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
2.

Napirend tár2ya:

A Békési Szabadidős Sportjáték Klub kérelme

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. A kölcsön visszafizetésének határideje módosul
2021 november 30-ra, egyebekben a szerződés pontjai változatlanok.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el határozati javaslat elfogadásáról.
.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
280/2021. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Békési
Szabadidős és Sportjáték Klub (5630 Békés, Petóji Sándor u. 7-9, adószám: 1838064417

1-04, képviseli: Takács János ügyvezető elnök) kölcsönéből fennálló 12.OO.OOO,- Ft
összegű tartozását 2021. év november hó 30. napjáig fizesse meg az alábbiak szerint.
Futamidő:

2021 november 30.

Osszeg:

12.000.000 Ft

Kamat:

O/N BUBOR (napi)

Kamatfelár:

+

.

0,75 %

A kölcsönszerződés további rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is
hatályosak.
Határidő:
Felelős :

Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Vagyonkezelési szerződés megkötése a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központtal

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. A Hőzső u. 4. szám alatti
„Civilház” ingatlan kerülne át vagyonkezelésbe a Kulturális Központhoz.
Mucsi András képviselő: Az előterjesztés annak a koncepciónak a része, amiben hosszú ideje
gondolkodnak, hogy a civileket és a kulturális központot együtt kell mozgatni. A „Civilház” a
polgármesteri hivatal része volt, és a civilek egy része ment a civil házba, a másik része pedig a
kulturális központba. Véleménye szerint az a koncepció, amely szerint együtt kell kezelni a
civileket, és más ingatlant is be kell vonni a civilek elhelyezésébe, egy jó Út. Támogatja az
előterj esztésben foglaltakat.
Molnár Gábor képviselő: A horgászegyesületük is a „Civilházban” működött, és most
mehetnek, ahova akarnak. Egyébként találtak maguknak helyet. A civil szervezeteket kitették a
„Civilházból”, hiszen mindenkit megkértek, hogy távozzon. A biliárdosok elmentek, a
horgászegyesület is pakol. A többi civil szervezet sincs már igazán a „Civilházban”, hiszen
mindenkivel közölték, hogy október 1-jével ki kell költözni. Azt mondták nekik, hogy ha majd
a Jantyik utcai óvodát visszavették, akkor a civileknek ott alakítanak ki helyet, addig pedig
működjenek ott, ahol tudnak.
A „Civilház” felújításra került, ezért nem hiszi, hogy nem lehetett volna otthagyni a civileket
addig, amíg nem lesz kész a Jantyik utcai ingatlan, ahová átköltözhetnek. Vaimak civilek,
akiknek nincs hova menniük. A Biliárd Klubnál van három biliárdasztal, aminek hely kell, de a
Jantyik utcai óvodába nem fogják berakni azokat, a művelődési központban sem hiszi, hogy
lenne helye.

Jó, hogy összevonják a kulturális központot és a civilházat, de addig meg kellett volna engedni,
hogy maradjanak, amíg nem találnak helyet maguknak, és nem azt mondani, hogy 1 -jével
költözzenek ki. Információi szerint most terveznek Kálmán Tibor polgármesterrel egy
megbeszélést tartani, de szerinte erre már korábban sort kellett volna keríteni, és egyeztetni
kellett volna a civil szervezetekkel, hogy hova tudnak költözni.
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Rácz Attila képviselő: Valós problémáról van szó, ezért megoldást kell találni. A területen van

egy komplex térrendezési dolog is, amire jelen napirendi pont kapcsán hívná fel a figyelmet. A
Rákóczi u. 1 szám alatti tömbnek nagyon keskeny udvara van. és információi szerini eladó a
volt országgyűlési képviselő ingatlana. Gondolkodni kellene a vásárlásban, hiszen meg lehetne
nyitni a teret, és a civilház udvarát össze lehetne kötni a Rákóczi u. 1 szám alatti „Suta udvarral”.
Itt egy olyan létesítmény jöhetne létre, ami az épület és az ott lakók problémáját is kezelhetné.
.

.

Mezőberényben a korábbi időszakban bármilyen fontos helyen lévő ingatlant eladásra kínáltak
fel, az önkormányzat mindig lépett az ügyben, mert a későbbiekben bármilyen célra lehet
használni azokat.
Ahogy Molnár Gábor képviselő említette, elég nagy az igény a civilek részéről épület, ingatlan,
elhelyezés kapcsán, és a kétszintes ingatlan is bekapcsolható lenne ebbe az igényrendszerbe és
az udvari felület is megnövekedne, a ki- bejárást lehetne biztosítani. Véleménye szerint meg
kellene vizsgálni a vásárlás lehetőségét.
A civilház kulturális központhoz való csatolását támogatja.
Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Rácz Attila képviselőnek az ingatlan vásárlására
vonatkozó jelzését.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Soha nem dolgoznak úgy, hogy először lépnek és csak utána kérik

ki az érintettek véleményét. Első lépésként mindig fórumokat tartanak, kikérik mindenki
véleményét és azután hoznak döntést. A civileknek is tartottak fórumot, ahol legalább 40-en részt
vettek. Pontosan elmondták nekik, hogy mi a tervük a civilházzal, és a Jantyik utcai óvodával.
Ha megépül a református óvoda, akkor a Jantyik utcai óvoda kiürül, ami várhatóan augusztusban
meg is történik, hiszen a következő év szeptemberében az óvodások már az Új óvodába járnak
majd. Az összes civil egyesület, a kisebbségi önkormányzatok odaköltöznek, és ott kialakítanak
számukra külön irodákat és nagyobb helyiségeket is. Ez a helyiség sokkal komfortosabb lesz,
mint a civilház. Ezt nem ő mondja elsősorban, hanem maguk a civilek fogalmaztak így. A
Rákóczi u. 1 szám alatti lakók elmondták, hogy nagyon hangos, amikor lakodalmat, névnapot
tartanak a civilházban, vagy a nyugdíjasok szalonnasütést rendeznek. Sokszor vitába torkollott,
amikor éjfélkor tűzijátékot tartottak némelyek.
.

Véleménye szerint a Jantyik utcai óvoda, amit majd civilháznak neveznek cl, tökéletes hely lesz,
hiszen ott nem lesznek szomszédok, így nem zavarnak majd senkit.
Ennek az egész ügynek a kiinduló pontja az, hogy október 1 -jétől a civilházban egy digitális
tudásközpontot alakítanak ki. Az országban hat helyszínen alakít ki ilyet egy cég. Aki benne van
az informatikában, a robitikában, az tudja, hogy több százmillió forint értékű eszköz kerül
beépítésre. Nagyszabású pályázatról van szó, és a cég magas bérleti díjat fizet majd az ingatlan
használatáért. El kell gondolkodni azon is, hogy egyáltalán az önkormányzat üzemeltesse-e ezt
a digitális központot, vagy sem. Azt szeretnék, ha békésiek vennénk részt ebben, hiszen szükség
lesz pedagógusokra, animátorokra is. A beruházáshoz belső átalakításra is szükség lesz. Ebbe a
központba meg lehet majd hívni iskolákat, de lehet családi rendezvényeket, vállalkozói
rendezvényeket és sajtótájékoztatókat is tartani. Személyesen is járt Budapesten nem is egyszer,
ahol találkozott a céggel és megtekintette ezt a rendszert, amit nagyon jónak talál. Békéshez
képest a legközelebbi digitális tudásközpont Kecskeméten, majd Nyíregyházán lesz. A digitális
tudásközponttal lefedik majd az egész megyét, és bízik benne, hogy minél több iskola kihasználja
majd ennek a tudásközpontnak a lehetőségeit.
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Rácz Attila képviselő javaslatát át kell gondolni, hiszen ha a tudásközpont kinövi magát, akkor
az ingatlanvásárlás is szóba kerülhet, hogy felhasználják ehhez a beruházáshoz.
A város vezetése Figyeli azokat az ingatlanokat, amelyek a város szempontjából hasznosak
lehetnek. Jelenleg is tárgyalásban van a Rákóczi utcai bölcsőde melletti ingatlan megvásárlásáva1
kapcsolatban, mivel ott parkolót szeretnének kialakítani, hogy egyszerűbb legyen a közlekedés.
Tudomása szerint a horgászegyesület talált magának helyet, de erről már beszéltek korábban is.
Nem az volt az üzenet az elmúlt fórumon, hogy október 1-jétől el kell hagyni a civilházat, hanem,
hogy mindenki próbáljon magának helyet találni addig, amíg a Jantyik utcai óvodába nem tudnak
átköltözni. Ez 1 O-l 1 hónapot jelent. A civilek a civilházat 90 %-ban arra használták, hogy
megtartották az éves közgyűlésüket és esetleg még egy vacsorát is tartottak mellette. Ezt a
lehetőséget ugyanúgy biztosítják a kulturális központban is számukra. Ha az egyesület megkeresi
őket, hogy közgyűlést szeretnének tartani, akkor ebben az időszakban lesz helyük a kulturális
központban.
A horgászok és a biliárdosok elhelyezése a nehezebb, de próbálnak mind a kettőnek helyet
találni, bár a horgászegyesület elég jó helyet talált magának. A biliárdosokat is arra sarkallja
majd, hogy valahol ott találjanak maguknak helyet, ahol a horgászok is. A következő hétre ismét
fórumot hívtak össze azért, hogy elmondják nekik azt, amiről már félévvel ezelőtt is tájékoztatást
kaptak.
Mucsi András képviselő: Polgár Zoltán alpolgármester sok mindent elmondott abból, amit ő
maga is szeretett volna. Nem hoznak nagy horderejű döntéseket anélkül, hogy ne kérdeznék meg
az érintetteket. Az, hogy Molnár Gábor képviselő tud vagy nem tud valamiről, nem azt jelenti,
hogy nincs lekommunikálva. A civileket összehívták, folyamatosan, heti rendszerességgel
egyeztetnek Kovács András koordinátorral is.

Az önkormányzati rendelet módosítása kapcsán is tartottak megbeszélést, amelyen Molnár
Gábor képviselő jelen is volt, de volt olyan képviselő, aki nem vett részt a megbeszélésen. Akit
érdekel a döntéselőkészítés, annak van lehetősége részt venni a megbeszéléseken, ahol
elmondhatja a véleményét. A FIDESZ-KDNP-nek ez a politikája, ezt követik.
Tiszteli a szabadidő eltöltő egyesületeket, de nem az a fő szempont, hogy őket hova tudják
elhelyezni akkor, amikor több százmillió forint értékű informatikai eszközt tudnak behozni a
városba.
Mindig komplexen terveznek. Megköszönte Rácz Attila képviselő felvetését az ingatlan
vásárlásával kapcsolatban.
A Jantyik utcai óvoda a nyáron funkció nélkül marad, hiszen a renformátus óvoda az újonnan
épülő ingatlanba költözik majd. A szép, patinás 19. századi épületbe kellene valamilyen hasznos
tevékenységet vinni, ezért helyezik oda a civil szervezeteket. Az óvoda néhány ingatannal odébb
van a kulturális központtól. A kulturális központ fel van újítva, az igazgató asszony szívesen
segít. Korábban a Humán és Szociális Bizottság tartott egy helyszíni bejárást, ahol több képviselő
is jelen volt a bizottság tagjai mellett, így mindenki láthatta, hogy az emeleten milyen
kihasználatlan terek vannak. Szeretnék, ha a civilek benépesítenék a területet, és lenne benne
élet.
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Hangsúlyozta, hogy minden döntésnél, ami fontos a város számára, nem ad hoc jelleggel
döntenek. Minden kérésnek teret adnak, hisz volt egy ellenzéki kérés, amely szerint a képviselők
számoljanak be a munkájukról, megszavazták, miközben ő maga nem igazán értett egyet ezzel,
hiszen az Mötv. szerint a képviselők a választóknak számolnak be. Ezután mégis az ellenzéktől
kaptak mocskolódó véleményeket, hogy hogy képzelik ők ezt, miközben ők egy ellenzéki
indítványt szavaztak meg.
Ellenzék részéről érkezett az a kérés is. hogy ellenőrizzék a BKSZ Kft-t és minden pénzügyi
bizottsági ülésre készítsen beszámolót, ezt is elfogadták.
Minden ésszerű javaslatot és indítványt támogatnak. Hangsúlyozta, hogy nem ad hoc döntésről
van most sem szó, hanem sok hónapos munka után terjesztették testület elé az anyagot.
Kálmán Tibor polgármester: Hálásak lehetnek annak a Békésről elszármazó fiatalnak, Balla
Attilának, akinek eszébe jutott a békési önkormányzat ezzel a digitális élményközponttal
kapcsolatban. Az ő segítségével, Polgár Zoltán alpolgármesternek köszönhetően alakul ki
Békésen majd ez a tudásközpont, amivel belép a város is a 2 1 századba. Túléli majd mindenki
ezt a 1 O hónapos intermezzót, mint ahogy túlélték az elmúlt 2 évet is, amikor a pandérnia miatt
a civilek sem találkozhattak egymással.
.

Molnár Gábor képviselő: Lehet, hogy félreérthető volt, amit mondott. Örül, hogy Békésen
létrejön a digitális élményközpont, hiszen szükség van rá. Arra akart rávilágítani, hogy vannak
olyan civil szervezetek, amelyek nem rendelkeznek annyi pénzzel, hogy másik ingatlant tudjanak
bérelni, hiszen a civilházban kedvezményesen bérelték a helyiséget. Jelenleg ‘70 ezer forinttól
kezdődnek a bérleti díjak. A kisebb civil szervezetek 1 O hónapig nem tudnak hol összejörmi,
hiszen nincs a költségvetésükben annyi forrás, amennyiért bérelni lehet a városban helyiséget.
Arra kellene megoldást találni, hogy a kisebb civil szervezetek 10 hónapig normálisan tudjanak
működni és össze tudják hívni a tagságot.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Egyetért Molnár Gábor képviselővel, de ahogy azt már elmondta,
ezeknek a kisebb civil szervezeteknek a kulturális központ segít. Arra az egy-két alkalomra,
amikor egyébként is bementek a civilházba, a kulturális központba is bemehetnek ingyen és
megtarthatják a kisebb rendezvényeiket, közgyűléseiket. A 10-1 1 hónapot ezzel a megoldással
át tudják hidalni. Az „ingyen” szó mindig érdekes, hogy az valóban ingyen van-e vagy sem.

El kell gondolkodni azonban majd azon is, hogy a Jantyik utcai óvoda helyén létrejövő civilház
üzemeltetése, fenntartása hogyan történjen. Az önkormányzatnak több millió forintjába került
az, hogy a civileknek helyet biztosítson a civilházban. Továbbra is azt gondolja, hogy támogatni
kell a civileket, hiszen szerves részei a városnak, ezért megtalálják majd a módját a
támogatásuknak. Eddig sem várták cl, és ezután sem várják el, hogy a civileknek pénzbe kerüljön
bármi is egy átszervezés miatt. A város mellettük áll. éppen ezért az átmeneti időre a kulturális
központ segít nekik.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
281/2021. (IX. 30.) határozata
1

.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról szóló 21/201 2. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1 O. (2) bekezdése, a nemzeti
vagyonról szóló 201 1 évi CXCVI. évi törvény I 1 (3) bekezdés felhatalmazása alapján,
versenyeztetés nélkül, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2 01 1 évi
CLXXXIX. törvény 1 3
( 1 ) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás,
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása közfeladat ellátása céljából az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Békés, 6857 hrsz. alatti, természetben a Békés, Hőzső utca 4. szám
alatti ingatlant Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ,
mint Vagyonkezelő (5630 Békés, Jantyik M. utca 23-25., képviseli: Dr. Pappné Darida
Andrea igazgató) részére ingyenes vagyonkezelésbe adja, 2021 október 1. napjától 2026.
szeptember 30. napjáig tartó S év határozott időre. Ezen időtartam egy alkalommal,
legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult
valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teij esitette.
.

.

.

.

-

-

.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés megkötésére.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

Szentháromság Plébánia kérelme emlékmű elhelyezéséhez

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 római katolikus templom hátsó fala mellett
kívánnak emlékművet elhelyezni a meg nem született és korán elhalt gyermekeknek.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: A mai előterjesztések közül talán ez az egyik
legkedvesebb anyag számára. Véleménye szerint Magyarország Kormánya, de minden magyar
ember, így minden békési ember számára a család és a gyermek a legfontosabb. O maga is így
gondolja ezt. Nagyon szép kezdeményezésnek tartja a KESZ által felvetett ötletet. Támogatni is
fogja ezt a nemes és szép kezdeményezést Békés városa is élen jár abban, hogy elismerjék és
támogassák a családokat. A mai nap folyamén két családhoz viszi ki a babacsomagot.
Megköszönte a KESZ-nek, hogy eszébe jutott az emlékhely kialakítása.
Rácz Attila képviselő: Ők is támogatják a kezdeményezést. Egy kérdés merült fel benne, hogy
tudják-e milyen lesz az emlékhely? Egy művészi alkotás lesz, vagy csak egy emléktábla? Az
önkormányzat részt kíván-e venni ebben, hozzájárul-e ehhez a kezdeményezéshez? Plasztika,
plasztikus lesz vagy csak szöveg lesz? Ahogyan Deákné Domonkos Julianna képviselő is
említette ez a kezdeményezés megérdemli, hogy kicsit továbbgondolják, hogy olyan emlékmű
vagy emlékhely kerüljön kialakításra, amely jellemző a városra. Jó ötletnek tartaná, ha az ügy
mellé állnának, vagy akár közadakozást hoznának létre. Az lenne ajó, ha nemcsak egy egyszerű
emléktábla kerülne a falra, hanem olyan, aminek művészi értéke is van. Lehet, hogy ebben
segíthetnének a KESZ-nek.
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Javasolta, hogy az önkormányzat álljon az ügy mellé, és nézzék meg, hogyan lehetne az
emlékhelyet a lehetőségeikhez képest a legméltóbb módon kialakítani, hogy valóbaii ez olyan
erniékhely legyen, ahol gyertyát lehet gyújtani. Meghatározhatnának egy olyan időpontot, napot,
stb. amikor megemlékezést lehetne tartani, vagy csak egyszerűen azok a szülők, akik
elveszítették a gyermeküket megemlékezhetnének róluk az emlékműnél. Véleménye szerint
ennek a kezdeményezésnek nagyobb teret kellene biztosítani. Az előterjesztést támogatni fogják.
Kálmán Tibor polgármester: A kezdeményező szervezet kapott felajánlást, így egy olyan kő
kerül felállításra, amely az alábbi szöveget tartalmazza majd:

„Jöttél, 5 mentél nesztelen,
Föld Vendége perc ideig.
Honnan? Hová? Csak sejtelem
Az Istentől az Istenig.”
(Ludwig Uhland)
Általában az ilyen emlékművek a katolikus templomok kertjeiben, sírkertjeiben vannak
elhelyezve. A békési katolikus templomnál nem igazán van ilyen, ezért született ez a
kezdeményezés és emiatt lett kiválasztva az anyagban található helyszín.
A további megemlékezések kapcsán folyamatosan egyeztetnek majd, de lesz lehetőség arra, hogy
bárki lerója a kegyeletét és megemlékezzen arról, akiről szeretne.
Mucsi András képviselő: A képviselők köszönetet mondhatnak a KÉSZ-nek, hiszen a pozsonyi
csata évfordulójával kapcsolatban is készítettek egy emlékművet, illetve felújították a keresztet
is a Kereszt utcán, ami ezen a környéken néprajzi unikumnak számít. Erdemes, hogy
elhangozzon, hogy a KESZ elég komoly művészi értékkel bíró alkotásokat készít. A Honfoglalás
téren található kettős keresztet is a KESZ készíttette, ami Csuta György művész alkotása.

Amikor Békésen felépült a katolikus templom, akkor I. Ferenc uralkodott. Mária Terézia és II.
József a felvilágosodás jegyében úgy döntöttek, hogy nem lehet újonnan épített temető köré
sírkertet rakni egészségügyi, higiéniai okokból. Amikor Harruckem gróf felajánlásából elkészült
az emlékhely de akkor már wenckheim-ok voltak a főtéren akkor már nem lehetett ezen a
helyen temetkezni. A katolikus templomnál nincsenek olyan síremlékek, amelyek körbe vennék
a templomot, de akkor már a mostani Oláh Mihály utca Kinizsi utca között már megvolt a
katolikus temető, ami a 1 9. században kiköltözött a jelenlegi helyére.
-

-‚

—

Az anyagban szerepel, hogy az emlékhelyet kis kerítéssel vennék körbe, amiről rajzot is csatoltak
mellékletként. Nyilván a pénzen is múlik, hogy mi készül cl. Az biztos, hogy a KESZ minőségi,
művészi értékű alkotásokat szokott létrehozni, hisz a KESZ-ben olyan művészek is vannak, akik
értenek ezekhez. Támogatja a kezdeményezést, és javasolta, hogy udvariasan kérjék fel a KESZ
t, hogy küldjön látványtervet a képviselőknek. Az is lehet, hogy majd megkeresik az
önkormányzatot támogatási igénnyel is.
Káhnán Tibor polgármester: A főépítésszel is egyeztettek a kezdeményezés kapcsán, aki
kellően odafigyel a városképre és határozott véleményeket szokott megfogalmazni.
Vámos Zoltán alpolgármester: Rácz Attila képviselő felvetése teljesen helyénvaló, illetve Mucsi
András képviselő által elmondottakkal is egyetért. Erző emberként azt gondolja, hogy a családok
saj átos tragédiája a gyermekeik elvesztése. Annyit tudnak tenni ebben az ügyben, hogy próbálnak
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segíteni nekik a gyászban. Egy ilyen emlékmű tud segíteni. Nem hiszi, hogy az érintett családok
járnak majd oda, hanem nekik kötelességük a fájdalmukat enyhíteni és kifejezni az
együttérzésüket. Ehhez művészi értékű emlékmű kellene, ami emeli ennek az ügynek a rangját.
Ez nyilván pénzügyi kérdés is. A KESZ részéről egy nagyon szép és tiszteletre méltó
kezdeményezés. Civilként is kezdeményezhetik a segítségnyújtást, akár úgy is, hogy a
kapcsolatrendszerükben olyan művészeket keresnek, akik az ügy mellé tudnak állni és segíteni
tudnak.
Rácz Attila képviselő által elmondottakat jónak tartja és városképileg is szép, új, nemes dolgot
tudnának továbbvinni, amit a KESZ indított el.
Kálmán Tibor polgármester: Az alap elkészült, a kivitelező megvan és az önkorrnányzatnak
majd hozzá keiljárulnia a megvalósításhoz, illetve az elhelyezésben is segítséget nyújtanak majd.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást reMelt el a
határozati j avaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma: lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
282/2021. (IX 30.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a békési
Szentháromság plébánia és a Keresztény Ertelmiségiek Szövetsége a békési meg nem
született és korán elhalt gyermekek emlékére emléktáblát helyezzen cl a római katolikus
templom hátsó fala mellett azzal, hogy a Kérelmező teljesíti a közterületek,
településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a
művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. 1 .) önkormányzati
rendelet 1 1 . -ának előírásait, és az abban foglalt kötelező dokumentációt benyújtja.
Határidő :
Felelős:

Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
A Puskaporos tó halgazdálkodási jogára vonatkozó haszonbérleti
szerződés módosítása

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 kiküldött határozati javaslatot.

A horgászegyesület fordult kérelemmel az Önkormányzat felé, ezért az egyeztetéseket követően
javasolják a haszonbérleti szerződést közös megegyezéssel módosítani, illetve az egységes
szerkezetbe foglalt haszonbérleti szerződést elfogadni. Az elmúlt 5 évben sok apróság felmerült,
amit a szerződésbe bele kell foglalni. Az egyesülettel az egyeztetéseket lefolytatták. Az egyesület
nagyon sokat fektetett bele abba, hogy a Puskaporos tó jelenlegi formában nézzen ki, és a
továbbiakban is lesznek fejlesztések majd.
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Molnár Gábor képviselő: Megköszönte a Polgármesteri Hivatalnak a szerződéskötéshez való
korrekt hozzáállást. Bej elentette személyes érintettségét, hiszen az egyesületnél gazdasági
vezetői tisztséget lát el.
Kálmán Tibor polgármester: Kérte, hogy Molnár Gábor szavazásból való kizárásáról szavazzon
a képviselő-testület. O maga nem támogatja, hogy Molnár Gábor képviselőt kizárják a
szavazásból. Kérte, hogy aki szeretné kizárni Molnár Gábor képviselőt a szavazásból, az igennel,
aki pedig nem szeretné kizárni, az nemmel szavazzon. A javaslatot szavazásra bocsátotta.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 nem szavazattal, 1 tartózkodássaI az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
283/2021. (JX 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Puskaporos tó
halgazdólkodási jogára vonatkozó haszonbérleti szerződés módosítása
tárgyú
előterjesztés szavazásából Molnár Gábor képviselőt nem zárja ki.
‘ ‘

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Földesi Mihály képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén éppen hogy sikerült
többséggel elfogadni a határozati javaslat támogatására vonatkozó javaslatot.

Balázs László, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja, kérte, hogy a Békés, Lánc utcánál
ne csak a 62. szám alatti ingatlan előtt tiltsák meg a parkolást, hanem az egész tó felőli résznél,
az egész Lánc utcán legyen tilos a parkolás. Véleménye szerint ez a kérés az ott lakók részéről
jogos, hiszen ők keresték meg Balázs Lászlót, aki abban az utcában lakik.
Megkérdezte egy ismerősét, aki külföldön él, hogy náluk ez hogyan működik. Azt mondta, hogy
ott is támogatja az önkormányzat ezt az ügyet, de ha nagyon közel vannak a lakók, akkor
kialakítanak parkolókat, ahol megállhatnak a horgászok, hogy ne zavarják a vendégek az ott élők
életét és ne borítsák fel a napi rutinjukat. A horgászok a kialakított parkolóban megállnak,
kiveszik az eszközeiket, amiket bevisznek és nyugodtan horgászhatnak. Ha időközben ki kell
menniük az autóhoz, akkor a kocsik ajtócsapkodása nem annyira hallatszik.
Véleménye szerint a lakók igénye jogos. Megnézte tegnap és úgy látta, hogy a Puskaporos tó
négy sarkán ki lehetne alakítani 5 férőhelyes állásokat, ahol a horgászok nyugodtan tudnának
parkolni. Egyetért a lakók igényeivel.
Molnár Gábor képviselő: Ha Földesi Mihály képviselő megnézte volna, akkor látta volna azt
is, hogy van egy tábla a temető felől, amin fel van tüntetve, hogy az utca elején, ahol most is meg
van tiltva a parkolás, kialakítottak egy parkolót. Balázs László volt képviselő kérte, hogy ne
parkoljanak a horgászok a Lánc után, de ez csak azért van, mert őt zavarja. A többi lakóval napi
kapcsolatban van, és soha nem emeltek kifogást a parkolás ellen. Volt olyan lakó, aki
megköszönte, hogy nem büdösben kell lakniuk, hanem szép, tiszta környezet veszi őket körül.
Egyébként 5 méterre voltak kialakítva a parkolók, a sarkon túl, amit táblával jeleznek is.
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Ha a horgászoknak a fák körül, vagy még beljebb kellene parkolniuk, az már nem lenne
biztonságos. Az út szélétől a fákig, ami közterület, megállni tilos táblával lehetne megtiltani a
parkolást, ami viszont az ott lakókra is vonatkozna, tehát ugyanúgy Balázs László volt
képviselőre és az egész Lánc utcán lakóra is.
A horgászok megszokták, hogy azon a területen állnak meg, kiszállnak, kirakják a cuccukat, ami
olykor 60-70 kg-ot is kitesz. Ha a Lánc utca tó felőli részénél megtiltják a horgászatot, akkor
nem lesz gyerekverseny sem, hiszen a túloldal nagyon meredek, az nem lenne biztonságos a
gyerekek számára. Egyedül a lakóházak felőli oldalon lehet versenyt rendezni. Nagyobb
zajterhelés a versenyek idején van. A horgászat a csendes őrültek sportja, és ki is szűrték azokat
a horgászokat, akik csak sörözni jártak ki és nem horgászni.
Balo2 Zoltán képviselő: Ahogyan Molnár Gábor képviselő is mondta, közterületről van szó. A
Lánc utca 62. szám előtt a kanyarban azért szüntették meg a parkolást, mert ott a közlekedést
zavarja az ott parkoló autó, és többször alakult ki kisebb tisztázatlan forgalmi helyzet a félig a
kövesúton parkoló autók miatt. A horgászok úgy gondolják, ha megtiltják a Lánc utca tó felőli
oldalán a parkolást a horgászok számára, az diszkriminatív lenne, hiszen közterületen bárki
parkolhatna, kivéve a horgász. Ez egy érdekes kérdés önmagában. Az, aki fizet, és kimegy a
Puskaporoshoz pihenni, kikapcsolódni, az nem parkolhat ott, de ezen kívül meg bárki. A területen
maximum táblával lehet tiltani a parkolást úgy, hogy az mindenkire vonatkozzon.

A 62. szám alatt forgalomtechnikai szempontból kell megtiltani a parkolást, ezért van
közvetlenül a terület mellett a parkoló 1 O méteren belül. Kotrás után ki lett alakítva egy kis tér,
ahová be tudnak állni a horgászok. Már nem is olyan sokan állnak meg azon a részen, mert
kialakult az a rend, hogy az egyik része kívül parkol a nagy téren, a Lánc utcai szakasz után, a
másik része pedig kijjebb húzódott a Kisvasút sor felé.
Ha parkolni tilos táblát helyeznek ki a Lánc utcába, akkor az egységesen vonatkozik mindenkire,
mert ha csak a horgászokra akarják kiterjeszteni ezt, akkor már arra sem vonatkozik, aki kimegy
a horgászt meglátogatni. Nem is vonatkozhat rá, mert akkor csak arra vonatkozna, aki a
horgászathoz területi engedélyt váltott, és a horgászrendben meghatározottakat elfogadta. Ezért
diszkriminatív lenne, ha csak a horgászokra vonatkozna a parkolás megtiltása. Ha mégis úgy
döntenek, hogy megtiltják a parkolást a tó felőli oldalon, akkor az vonatkozzon mindenkire.
KálMán Tibor polgármester: Bízik azokban a képviselőkben, akik jártasak a horgászatban,
hiszen két prominens horgász szakértő is van a testületben. A segítségüket is kérik az ügyben.
Az eredeti szerződéstjavasolja elfogadásra. Amennyiben probléma merül fel az ügyben, akkor a
szükséges lépéseket megteszik, akár megállni tilos tábla kihelyezése is szóba jöhet, ha az
orvosolja a problémát. Van egy nagyon szép környezet, amiért hálásak lehetnek a
horgászegyesületnek, a területen rend, fegyelem és tisztaság van. Bízik abban, hogy az ellenőrök
ajövőben is odafigyelnek erre, és nem lesz sem ajtócsapkodás, sem egyéb probléma. Kérte Balog
Zoltánt, mint felügyelőbizottsági elnököt és Molnár Gábort, mint gazdasági alelnököt, hogy
figyeljenek oda mindenre. Bízik a horgászokban is, hogy nem lesz semmi probléma ajövőben.

Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: fermtartja-e módosító javaslatát vagy sem?
Földesi Mihály képviselő: Véleménye szerint a horgászok azon a területen csak vendégek, ezért
ha egyetlen lakónak nem tetszik valami, akkor azt figyelembe kell venni. A testületben ketten is
jelei vannak a horgászegyesület érintettjeként, így nyilván a saját érdekeiket képviselik. Kérdés
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számára, ha nem 6k ülnének a testületben, akkor Vajon kérdés lenne-e, hogy a tó felőli részre
kitegyenek egy parkolni tilos vagy egy Várakozni tilos táblát, vagy sem.
Továbbra is fenntartja módosító javaslatát, mivel úgy gondolja, hogy a területen életvitelszerűen
lakók érdekeit figyelembe kell venni amellett, hogy rendben van a tó és szép a környezet.
Rácz Attila képviselő: Nem akart hozzászólni ehhez a témához, mert azt gondolta, hogy rábízza
a szakemberekre. Kálmán Tibor polgármester említette, hogy egy szép környezet alakult ki a tó
körül. Eszébe jutott, hogy addig, amíg a Puskaporos elvadult volt, nem volt gazdája, nem volt
probléma, hogy megállhatnak-e előtte vagy sem. Sok munkával megújult, lassan a horgászok
által kedvelt célponttá válik, és ezáltal megjelennek a problémák is. Az lesz a megoldás, hogy
kulturáltan meg kell oldani a horgászok parkolását. Ha ez megtörténik, akkor nem lesz gondjuk
a lakóknak, és a horgászok is nyugodtan használhatják a megszépült, karbantartott, telepített
vízfelületet.
Kálmán Tibor polgármester: A horgászegyesületnek vannak tervei további parkolók és egy kis
bázis kialakítására is a telken. Várhatóan tovább szépül majd a Puskaporos tó. Megvédik a
lakosokat, amennyiben arra szükség lesz. Az elmúlt 5 év azonban azt mutatta, hogy nincs szükség
erre, hiszen nem volt semmilyen probléma. Egyetért azzal, hogy diszkriminatív lenne, ha a
horgászokat kitiltanák, egyébként meg mindenki más parkolhatna a Lánc utca tó felőli oldalán.
Például ha a szomszédba vendégek mennek mulatni, csapkodják az ajtót, akkor ők megtehetik,
de a horgászok nem. A Lánc utca az egyéni választókerületébe tartozik, de soha senki nem
kereste meg, hogy a horgászok elállják a bejáratot, vagy két percenként csapkodják kocsijuk
ajtót. Ha lesz ilyenjelzés, akkor lépni fognak.
Molnár Gábor képviselő: Az elmúlt 5 évben hozzá sem érkezett egyetlen panasz sem, mint
ahogy a polgármesteri hivatalba sem. Megkeresés volt felé, de akkor kiszűrték azokat a
személyeket a tó környezetéből, akik zavarták a lakókat. Egy nagy parkoló kerül majd
kialakításra a tó legvégén, az alap már el is készült, vastagon meg van terítve törmelékkel, az
elegyengetése is megtörtént már, de fel is töltik a területet, hogy rá lehessen állni az autókkal,
hogy minél kevésbé zavarják a lakókat.
Kálmán Tibor polgármester: Földesi Mihály képviselő fermtartotta módosító javaslatát, ezért a
testületnek szavaznia kell arról. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, amely szerint a
szerződést úgy módosítsa az önkormányzat, hogy a Lánc utca teljes szakaszán, a tó felőli oldalon
tiltsák meg a horgászengedéllyel rendelkezők parkolását.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnálje/enlévő képviseló’k száma. lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 igen, 9 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
284/2021. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Földesi Mihály képviselő azon
módosító javaslatát, amely szerint a Békés, Lánc utca teljesen szakaszán, a tó felöli
oldalon, a horgászni érkezők ne parkolhassanak, nem fogadta el.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
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Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta az eredeti előterj esztésben foglaltakat.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
285/2021. (IX 30.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közte és a Békési
Horgász Egyesület (5630 Békés, Hőzső u 4. adószám: 19978071-1-04) között a Békés
belterület 3720 helyrajzi szám alatt felvett „Puskaporos tó” megnevezésű ingatlan
halgazdálkodási jogának vonatkozásában létrej ött haszonbérleti szerződést közös
megegyezéssel módosítja, és a határozat 1 számú mellékletének megfelelően a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.
.

Határidő :
Felelős :
Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Bihar községgel testvértelepülési szerződés megkötése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és
elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot, annyi módosítással, hogy a határozati javaslatban és
a szerződésben is Bihar község szerepeljen, mert ez a hivatalos név. A Képviselő-testület még
20 16-ban szándékát fejezte ki a szerződés megkötése iránt. Azóta a településeknél Új vezetők
vannak, akik felelevenítették és Újratárgyalták a települések kapcsolatait és előkészítették a
szerződést.
Mucsi András képviselő: A módosításra azért volt szükség, mert Hegyközkovácsi jogilag nem
létezik. Olyan kapcsolatban van Hegyközkovácsi Biharral, mint Békéscsabával Mezőmegyer
vagy Gerla. Ez azért fontos, mert márciusban volt 70 éve, hogy megkötésre került a
testvértelepülési kapcsolat a két település között, ami ismert okok miatt elhalt. Nem vittek
egyébként korábban országzászlót, mint ahogy az az indoklásban szerepel. Korábban néhai
Pocsaji Ildikóval járt Hegyközkovácsiba, ahová vittek nagyon sok könyvet és egyebet, de

országzászlót nem vittek, viszont jó ötletnek tartja, hogy vigyenek. A zászló 1945 után eltűnt,
azóta sincs meg. Megmutatták neki a helyét, hogy hol volt. Szeretné, ha közösségi összefogással
egy normális országzászlót adományoznának Hegyközkovácsinak, valami olyat, mint amilyen a
Horifoglalás téren van, hiszen Hegyközkovácsi, a legrégebbi testvértelepülésük.
Örömmel jelentette be, hogy várhatóan a Református Egyház, ami az egész települést átfogja, és
a Békési Református Egyház testvérgyülekezeti kapcsolatot épít ki a jövőben. Ez tudja
összefogni a két települést. Az a jó irány, ha az egész Biharral kötnek szerződést, azaz Bihar
megye névadó települése Békés megye névadó településével. Mindenkit buzdít arra, hogy
látogasson el a két településre.
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Rácz Attila képviselő: A Mucsi András képviselő által elmondottakhoz annyi kiegészítése lenne,
hogy érdemes lenne írásban is megemlíteni néhai Pocsaji Ildikó nevét és szerepét
Hegyközkovácsival kapcsolatban. Ennyit megérdemelne a volt képviselő asszony.

Az előterjesztésben az szerepel, hogy először Mester Péter járt Hegyközkovácsiban, de ez úgy
igaz, hogy ők ketten együtt voltak kint először, amikor egy filmet is forgattak a látogatásukról.
Szívesen felajánlja a Hegyközkovácsival való újbóli kapcsolatfelvételhez az akkor készült
anyagot, ami a Békés Mátrixon elérhető volt. A felvétel több mint 1 O évvel ezelőtti állapotot
tükröz, interjúkat készítettek vállalkozókkal és másokkal is. Igyekeztek a békési gyökereket
megkeresni, amire utalás is van a fiimben.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról, azzal a módosítással, hogy az önkormányzat Bihar
községgel köt szerződést.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: lOfő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Kép viseló-testü1etének
286/2021. (IX. 30.) határozata
1

.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy testvértelepülési
szerződést köt Bihar községgel.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
határozat mellékletét képező testvértelepülési szerződés aláírására.

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

Népi Építészeti Program-pályázat benyújtása

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. Első körben a
szakmai előkészítésre tudnak pályázni, majd ha ez a dokumentum rendelkezésre áh, akkor tudnak
pályázatot benyújtani a Kispince u 44. szám alatti épület felújítására is.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
287/2021. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TeIeti László
Alapítvány által kiírt Népi Epítészeti Program keretében a Kispince u. 44. (582Y3 hrsz.)
számú, kiemelt történeti értéket képviselő népi építészeti emlék karbantartására,
megőrzésére, felújítására irányuló tervek szakmai előkészítésére. A bekerQlési
összköltség bruttó 1 .875.000,- Ft, az igényelt támogatás bruttó 1 .500.000,- Ft, rnértéke 80
%‚ saját erő 375.000,- Ft, mértéke 20 %. Az önerő fedezete az Önkormányzat 2021. évi
költségvetésében a felhalmozási tartalék soron rendelkezésre áll, az Onkormányzat azt a
tarhosi ingatlanértékesítésből befolyt összegből, a 1 1998707-0460681 1-100002 14 számú
számláról finanszírozza.
Határidő :
Felelős:
Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Költségvetési előirányzat átesoportosítások

—

1.

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 javaslatok elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az
előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a I-es határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 10$
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
288/2021. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 202 1 évi
költségvetéséről szóló 3/2021. (11.15.) rendeletben tervezett, személyi jellegű kiadások
K121 rovat, 01 1130 kormányzati funkció terhére 952.923 Ft, a munkaadókat terhelő
j árulék előirányzat K2 rovat, O 1 1 1 3 O kormányzati funkció terhére 1 47. 834 Ft
átcsoportosításáról dönt a K5 1 2-03 Működési célú támogatás nyújtás egyéb civil
szervezetnek elnevezésű rovat, 8403 1 kormányzati funkció javára 1 . 100.757 Ft
összegben.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 1 0$

30

-

1

.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
289/2021. (IX. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendj éről szóló 4/201 5 (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
.

Békés Média Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Rákóczi u. 4. képviseli: Berta György
István) támogatására 765. 744 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 3 1 napjáig kell írásos tájékoztató
megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén
annak pótlásáig
az
Önkormányzat minden további támogatást felrnggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
.

—

—

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

Békési Kisgazdakör Egyesület (székhelye. 5630 Békés, Csabai Út 18. képviseli: Tarkovács
István elnök) támogatására 287. 154 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 3 1 napjáig kell írásos tájékoztató
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.
.

—

3

.

—

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

Nefelejes Békési Kulturális és Hagyományó’rző Közhasznú Egyesület (székhelye: 5630
Békés, Szegedi Károly u. 3. képviseli: Balog Gáborné elnök,) támogatására 4 7. 859 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 3 1 napjáig kell írásos tájékoztató
megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén
annak pótlásáig
az
Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
.

—

Határidő:
Felelős:

—

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
3

Napirend tár2ya:

Iskolai körzethatárok véleményezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság és a
határozati j avaslat elfogadását j avasolja a képviselő-testületnek. Jogszabályi kötelezésnek
tesznek eleget. A képviselő-testület véleményezési jogkörében eljárva egyetért azzal, hogy a Dr.
Hepp Ferenc Altalános Iskola megállapított felvételi körzethatára Békés város és Tarhos község
teljes közigazgatási területére terjed ki.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a s:avazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 1 Ofő
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
290/2021. (JX 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2012. (VIII. 3 1 ) EMMI
rendelet 24. -ába foglalt véleményezési jogkörében eljárva egyetért a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola
Gyulai Tankerületi Központ által
megállapított felvételi
körzethatárával (Békés város és Tarhos község teljes közigazgatási területe).
—

-

Határidő :
Felelős:
Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Interpellációk, bejelentések

Írásos elb’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Táry:

Földesi Mihály képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadj a-e?
Földesi Mihály képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta, azonban azt a mondatot,
hogy „ha a Puskaporos vízszintje alacsonyan van, abban az esetben lefolyik a víz.” nem kellett
volna leírni. Ha véletlenül nagyobb esőzés van, akkor megkérik Molnár Gábor vagy Balog Zoltán
képviselőt, hogy vegyék ki a dugót a Puskaporosból, és engedjék lejjebb a vizet, hogy a Kossuth
utcaiak ne ázzanak? Nem feltétlenül kellett volna az utolsó mondatot leírni a válaszban, de ettől
függetlenül elfogadja.
Kálmán Tibor polgármester: A dugó az a zsilipet jelenti. Ha felhúzzák a zsilipet, akkor
működhet a dolog.
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Tár2v: Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott válasz elfogadása
Kálmán Tibor polgármester: Kérdése: Molnár Gábor képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Molnár Gábor képviselő: Először Földesi Mihály képviselő által elmondottakra reagálna: ha
valaki nem ért valamihez, akkor kérdezzen. A Puskaporosnál nem dugó van, hanem zsilip.
Halrács van a halak védelme érdekében elhelyezve. Szabályozott vízszint van a Puskaporosnál,
így le is és fel is tudják szabályozni a vízszintet.

Az interpellációjára adott választ nem fogadja el, mert a Csallóközi utcára nem tábla kihelyezését
kérte, hanem fekvőrendőr elhelyezését. A válaszban pedig tábla kihelyezése szerepel.
Kálmán Tibor polgármester: Mivel Molnár Gábor képviselő nem fogadta el a választ, ezért a
testületnek kell szavaznia arról. Kérte a képviselő-testületet szavazzon arról, hogy elfogadja-e
Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott választ, vagy sem.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
291/2021. (IX. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Molnár Gábor
képviselő interpellációjára adott választ elfogadja.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: A válasz elfogadásától függetlenül áttekintik majd a fekvőrendőr
kihelyezésének lehetőségét a Csallóközi utcán. Egy összetett, az egész várost érintő problémáról
van szó. Sokan szeretnének fekvőrendőrt kihelyeztetni, de az csak úgy valósítható meg, ha az
egész utca aláírja a kérést. Előfordult már, hogy az utca egyik fele fekvőrendőrt kért és aláírták
a petíciót, majd megjelent egy másik petícióval az utca másik fele, hogy ők meg nem akarnak
fekvőrendőrt. Az egyirányúsításoknál is hasonló a helyzet. Amennyiben egy utca lakossága nagy
többségben fekvőrendőrt kér, és hajlandó anyagilag is részt venni a kivitelezésben, illetve az a
lakó is aláírja a kérést, aki elé leraknák a fekvőrendőrt, akkor lehetséges a megvalósítás.
Tár2v:

Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadj a-e?
Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Kálmán Tibor polgármester: Kérte, hogy ha valaki interpellációval kíván élni, az mondja el.
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Rácz Attila képviselő: A Gyékény utca 1 1 számtól a Kodály utca felé vezető szakaszon a
csapadékelvezető csatornába teszik bele a levágott füvet, gallyat. Ezt az ottani lakókjelezték. Ő
személyesen járt a területen, és valóban igaz ez a történet. Kérte, hogy önkormányzati szinten is
győződjenek meg erről, hogy a szükséges intézkedést megtehessék.
.

A Pusztaszeri utcából a lakók többszörjelezték, hogy vannak olyan ingatlanok, telkek, ahol senki
nem Végez semmilyen munkálatot, ezért az utcán is gallyak nőnek, a járda nem járható. Kérdés,
hogy ebben az esetben az önkormányzat mit tud tenni? Tudják-e kötelezni a tulajdonost arra,
hogy vágja le a füvet, a gazt? Az egyik lakó mondta, hogy amíg az egészsége bírta, ő átjárt és
az üres telken levágta a füvet, de már nem bírja. Hogyan tudják a lakosokat megnyugtatni?
Vannak ingatlanok, ahol patkányok vannak, elvadult a környezet, és ez nem csak a telken belül
tapasztalható, hanem kint az utcán is.
A Bartók Béla utcáról két jelzés érkezett hozzá: az egyik a járdával kapcsolatos. A Táncsics
utcától befelé, egészen a Csapó Pékségig a járdák felülete téglalapokból van. Ezt vagy Újra
kellene rakni, vagy Új járdát kellene készíteni, ami a lakóknak is megnyugtató lenne, ahogyan a
Táncsics utcán is Új járdát készített az önkormányzat. Tudja, hogy ez anyagi kérdés is, de
legalább a j árda Újrarakásában gondolkodni kellene.
A Bartók Béla utca Bocskai utcai Vége felé van egy gyökkenés a járdában. Ezt a volt portás
személyesen is jelezte Kálmán Tibor polgármesternek. Szeretné, ha ez a járdaszakasz
kiegyenesítésre kerülne, hiszen a gyökkenő miatt kimennek a gyalogosok a közÚtra és nem
használják a járdát. Ez pedig balesetveszélyes. A város felé áramló forgalomnak egy fontos
bekötő része a Bartók Béla utca, ezért ermek az utcának a szélesítését is meg kellene fontolni.
Molnár Gábor képviselő: A Szélmalom utca azon végén, amely a vasúti sínek felé megy és
kifordul a Kecskeméti utcára, a kanyar közepén van egy 35-40 cm-es lyuk az úttestben. Az ott
lakók szeretnék, ha itt kátyűzást végezne az önkormányzat.
Balo2 Zoltán képviselő: A Múzeum közben a közvilágítással kapcsolatban meg kellene
vizsgálni az elavult burák lecserélését napelemes lámpákra, így ezzel a f5ldben lévő kábelsérülés
miatt nem kell felbontani a fél utcát, illetve a szökőkút körüli részt. A sétányokon több helyen
telepítettek már napelemes lámpákat. amelyek tökéletesen működnek, mozgásérzékelővel
rendelkeznek, így csak akkor világítanak, ha közlekedik valaki arra, ellenkező esetben pihenő
fényen van. Kérte, hogy ennek a lehetőségét vizsgálja meg az önkormányzat.
Vámos Zoltán alpolgármester: Amikor a Csallóközi utcán a forgalomlassításról beszélnek, az
azt jelenti, hogy jó az út. A Váradi utca jelentős része aszfaltozásra kerül, a másik része pedig
felújításra vár, ami meg is történik majd az aszfaltozás keretében.
Kálmán Tibor polgármesterrel egyeztetett arról, hogy a Váradi utca felújítása ennek a
külterületnek egy fontos problémáját oldják majd meg, és lakhatóbbá, átjárhatóbbá teszi a
peremkerületet, így a megközelithetősége is jobb lesz majd a Kispince utca felől. Arra kérte
Kálmán Tibor polgármestert, hogy a csatlakozó kisebb utcák (p1. Fiumei, Brassói, Temesvári
utca) kátyúzásra kerüljenek. Több lakó is jelzett ezekből az utcákból problémákat, és ígéretet
kapott arra, hogy átnézik az utcákat és a felÚjítással együtt a kátyúzás is elvégzésre kerül. Ezzel
az egész városrész megújulhat a forgalom szempontjából.
Földesi Mihály képviselő: Tegnap estejelezték felé a Jantyik utcából, az intézmény felőli részen,
hogy a közvilágítás nem működik. Több világítótest nem működik, és hiába jelezték már többek
felé, nem történt semmi. O maga még nem beszélt az MVM-mel, de igyekszik ott is jelezni, ha
3

lehet. Kérte, hogy a szükséges lépéseket tegyék meg ebben az ügyben. Ezen a területen
zajongások vannak, de nemcsak azok részéről, akik oda lettek költöztetve.
Kálmán Tibor polgármester: Kapott egy levelet, illetve nyilatkozatot, amelyet a képviselő
testület előtt felolvasott: „Tisztelt Polgármester Ur! Alulírott Vámos Zoltán alpolgármester
nyilatkozom, hogy a mai nappal, 2021 szeptember 30., lemondok az alpolgármesteri
tisztségemről. Békés, 202 1 szeptember 30. Tisztelettel: Vámos Zoltán”.
Az alpolgármesterrel többször beszélgettek, aminek a következményeként született meg a fenti
döntés. Egyetértésben fogadja el a lemondást, de ahogy eddig is, úgy ezután is számít a
segítségére. Megbeszélték, hogy ami Vámos Zoltán képviselőnek a szakterülete (IT és
kommunikáció), abban számít rá ajövőben, és ő vállalta is ezt a feladatot, hiszen ebben 6 abszolút
szakember mindannyiójuk között, de városi szinten is igaz ez. Emellett a jövőben is az 1 sz.
választókörzet képviselője marad, és az ott lakók mindennapi életét, ahol csak lehet, segíti. Hálás
Vámos Zoltán alpolgármesternek, és megköszönte az eddigi munkáját, azonban a jövőben is
számít rá mindenben.
.

.

.

Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a testület soron következő ülése 202 1 október 28-án lesz.
Az ünnepi képviselő-testületi ülés október 22-én 1 5.00 órakor kerül megrendezésre a kulturális
központban, amelyre ezúton is mindenkit szeretettel meghívott és elvár minden képviselőt,
illetve békési lakost. Az Ünnepi testületi ülés a városban lakók számára nyilvános. Nagyon szép,
illusztris és felemelő ünnepség.
.

További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület nyilvános ülését 1 O óra 05
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 Lászlóne
jegyző
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