JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Az ülés helye:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 28. napján
megtartott nyilvános üléséről.
Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Kálmán Tibor polgármester, Polgár Zoltán, Balog Zoltán, Deákné Domonkos
Julianna, Csibor Géza, Mucsi András, Rácz Attila (később érkezett), Juhos
János, Földesi Mihály és Molnár Gábor képviselő.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Vámos Zoltán képviselő.
Tanácskozási jojal vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Sápi András osztályvezető-helyettes
dr. Tanai Judit jogász
Nánási László ügyvezető
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató
Dr. Szabó László hivatalvezető
Béres Istvánné igazgató
Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató
Debreceni Katalin, gazdasági vezetője
Kovács András civil koordinátor
dr. Sódar Mária osztályvezető
Baji Mihály békési lakos
Török Emília békési lakos

Az ülés kezdésének időpontja:

8.30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 fő képviselőből 9 fő jelen van, így a nyilvános ülést
megnyitotta. Vámos Zoltán és Rácz Attila képviselő előzetesen nem jelezte távolmaradását, így
remélhetőleg később megérkeznek a testület ülésére.

Kérte a jelenlévőket, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek Sallai György volt
önkormányzati képviselőre, lokálpatriótára, aki sajnos az elmúlt nap elhunyt.
1 perces néma felállás

Tár2y:Napirend elfogadása
Kálmán Tibor polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz nem érkezett
módosító javaslat, így azt szavazásra bocsátotta.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 9fő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal iz alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
293/2021. X. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021 október 28. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
.

NAPIRENDI PONTOK:
KÖZMEGHALLGATÁS
Nyilvános ülés:
1 Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,
értekezletekről
Eló’ter/esztő. Kálmán Tibor polgármester
.

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

elfogadott határozatok

és

rendeletek

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő’. Kálmán Tibor polgármester
4. Tájékoztató a Békés Városban működő óvodák, általános és középiskolák 2020/2021.
tanévben végzett munkájáról és a 202 1/2022. tanév elindításáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
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.

Beszámoló a Madzagfalvi Napok rendezvény 202 1 évi lebonyolításáról
Eló’ter/esztő. Kálmán Tibor polgármester
.

6. Békés Város Önkormányzata új vagyonrendeletének megalkotása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
7. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.)
rendelet módosítása
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester
8. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
9. A helyijelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/1998. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő’: Kálmán Tibor polgármester
2

1 O. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Szabályzatáról szóló 22/201 9. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

lMűködési

1 1 Békés Város Önkormányzata és intézményei 202 1 évi költségvetéséről szóló 3/202 1 (II.
1 5.) rendeletének módosítása
Előterjesztő’: Kálmán Tibor polgármester
.

.

.

1 2 Békés Város kulturális intézményeinek átszervezése
Eló’terjesztó’. Kálmán Tibor polgármester
.

1 3 Folyószámla hitelkeret engedélyezése
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
.

1 4. Helyi hulladékgazdálkodási terv
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
1 5 Településképi rendelet módosítására vonatkozó szándék
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
.

1 6. PEA Együttműködési megállapodás
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
1 7. Interpellációk, bejelentések
Zárt ülés:
I „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés adornányozása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
.

2. Középiskolai ösztöndíj odaítélése
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
Kálmán Tibor polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt közmeghallgatásra kerül sor.
Napirend tár2ya:

Közmeghallgatás

Kálmán Tibor polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és a
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata alapján a képviselő-testület évente
legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel, illetve
javaslatokkal élhetnek.

Köszöntötte a lakosság részéről megjelent érdeklődőket. Kérte, hogy akinek van mondandója,
jelezze és fáradjon a mikrofonhoz.
Török Emília békési lakos: A Jantyik utcában lakik. Összetett problémával kereste meg az
önkormányzatot: a Művelődési Ház és Reményhír Iskola utáni szakaszt érinti a felvetése. Az ott
lakók közül többen nehezményezik, hogy nem kapnak semmilyen támogatást az őszi falevelek
begyűjtéséhez és takarításához. A Jantyik utca 25. szám után három további ingatlan van, ami
vagy önkormányzati tulajdon, illetve az egyik képviselő lakott ott. A Jantyik utca 29., 31. és 33.
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szám alatti ingatlanokról van szó. Az egyik ingatlan óvoda, a másik az egyik egy volt képviselő
háza volt, aholjelenleg talán valamilyen szociális intézmény működik. Se ajárdát nem takarítják,
sem a füvet nem nyírják le. Egész nyáron egyszer láttak valakit, aki rnvet nyírt, de az is úgy
nyilatkozott, hogy ő csak felsőbb vezetői utasításra nyírhatja le a mvet, és csak egy alkalomra
kapott utasítást. Ehhez képest az ott lakók folyamatosan nyírják a tüvet, összegereblyézik a
leveleket. Nincs az a mennyiségű zöld hulladék kuka, ami ne telne meg, hiszen a Jantyik utca
szóban forgó részén nagyon sok fa található, így sok a falevél is.
Kérdése: kaphatnának-e segítséget a fűnyíráshoz és a zöld hulladék begyűjtéséhez,
elszállításához?
Kérdése továbbá, hogy a többi ingatlan tulajdonosa miért nem takarítja az utcafrontot?
Ugyanez a probléma megjelenik a Művelődési Ház és az iskola keleti oldalán is, hiszen ott sincs
megoldva a takarítás. Nap, mint nap találkozik ugyanazzal a szemétkupaccal (üdítős üvegek,
stb.), mivel hetek óta ott van.
Kérdése: miért áll meg az élet a Művelődési Ház déli oldalán és miért nincs takarítás, illetve
levélgyűjtés lefelé, a Jantyik utca vége felé?
Ezt a problémát, és a kérdéseket is a Jantyik utcán lakók nevében vetette fel. A fentiekben kéri
az önkormányzat segítségét.
(A testület ülésére megérkezett Rácz Attila képviselő, így a képviselő-testület létszáma: 1 Ofó’).
Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte az észrevételt.
Mucsi András képviselő: Többször szervezett takarítási akciót a Jantyik utcára is, de a lakosok

részéről soha senki nem vett részt ebben az akcióban. Bízik benne, hogy ez a jövőben változik
majd.
Az óvoda előtt rendszeresen van takarítás, bár ez az ingatlan az utolsó abban a sorban. A B.
Szabó ház valóban nagyon elhanyagolt és valami megoldást kellene találni a rendbetételére. A
volt bölcsőde előtt vannak még problémák, ott a szövetkezettel egyeztetni kell, hogy takarítsanak
rendszeresen.
A takarítási akción részt vett a polgármester, az alpolgármester és több képviselő is, de a
lakosságot nem látták. Azt szeretné, ha összefognának. O maga is rááldozza az idejét arra, hogy
rendet tegyenek a Jantyik utcán, de kérte, hogy a lakosok is vegyenek részt a takarítási akcióban.
Török Emília említette a zöld hulladék elszállítását: megígéri, hogy ennek érdekében még a héten
lefolytatja a szükséges egyeztetéseket az érintettekkel. Teljesen jogos, hogy az iskola előtt is
takarítani kell. Sajnálja, hogy rossz állapotok uralkodnak a gyönyörű ligetben. Vannak lakatlan
ingatlanok, amelyek előtt a takarítás azok felelőssége is, akiknek ott magánmiajdonuk van.
Lehetőleg együtt, összefogva az egyházak, az önkormányzat és a lakosság meg tudják oldani a
problémát, és ha összeteszik az erejüket, akkor szép élet lehet a városban.
Török Emília békési lakos: Megköszönte Mucsi András képviselő válaszát. Sajnos a Jantyik

utcai lakosok nem hallottak semmilyen takarítási akcióról. Kérte, ha legközelebb ilyen takarítási
akció lesz az utcájukban, akkor az érintett 4 család postaládájába dobjanak be szórólapot erről,
mert szívesen részt vesznek a munkában. Ha azt mondják például, hogy húzzák ki a leveleket az
útszegélyhez, akkor megteszik. Tegnap is nagyon sok falevelet összegyűjtöttek a többi családdal
együtt.
4

Van még egy téma, amiről beszélni kívánt: a Jantyik utcán ajárdák állapota nagyon rossz. Sokan
közlekednek arra kisgyermekes családok babakocsival, biciklivel, de nagyon nehezen
boldogulnak és bosszankodnak miatta.
Kérdése: a járdák minőségét nem lehetne javítani a Jantyik utcában, vagy várható a jövőben
valamilyen felújítás?
Kálmán Tibor polgármester: Békésen működik a „Kezed munkája” nevű program, amelyet

Mucsi András képviselő említett már. A tavasszal a Jantyik utcán volt a takarítási akció. Kettős
problémáról van szó: a tömbök, társasházak közös képviselőivel is tárgyaltak az elmúlt
időszakban, hiszen a magántulajdonban lévő ingatlanok előtt a tulajdonosok felelőssége és
feladata az ingatlan előtti útszakasznak, illetve járdának a karbantartása, a zöld hulladék
összegyűjtése. A közterületeken, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatanok előtt az
önkormányzatnak kell gondoskodnia a karbantartásról. Egyházi tulajdon esetén az egyház
feladata és felelőssége az úttest széléig, maximum 10 méteres szakaszon a karbantartás, takarítás.
A járdákkal kapcsolatban felvetett kérdése elmondta, hogy nemcsak a Jantyik utcán, hanem a
városban több helyen vannak ilyen jellegű problémák. Az idei évben is jó pár méter járdát
újítottak fel, és igyekeznek folytatni ezt a munkát. A következő (202 1 -2027) EU-s ciklusban a
TOP Pluszos pályázatokon meglehetősen nagy összegekre pályázott az önkormányzat a járdák
felújítása kapcsán. Bízik benne, hogy nyernek majd a pályázatokon, mert ha igen, akkor az egy
komoly regenerálása lesz majd a városnak, legalább ugyanolyan szinten, mint ahogy az előző
ciklusban megtörtént a leromlott városrészekben a felújítás.
Baji Mihály békési lakos: A Mezei utcában lakik, így az ott lakók nevében fogalmazza meg a
kérdését: a Mezei utca és a Kossuth utca sarkán lévő varrodánál ki engedélyezte az autók számára
a parkolók kialakítását? Az utca nagyon keskeny, két autó egymás mellett nem is fér el.

Kérdése: az önkormányzat nem gondolkodik-e abban, hogy a keskeny utcákat egyirányűsítsa?
Ezt egyszer már kérték, de nem történt semmi. A Mezei utca elég forgalmas, hisz sokan járnak
azon az utcán óvodába, a Pennybe, a LIDL-be, gyógyszertárba.
Mucsi András képviselő: Úgy tűnik, hogy a békési 7-es választókerület jelent meg a
közmeghallgatáson. Kérte Baji Mihály és Török Emília békési lakosokat, hogy keressék meg őt
személyesen. Van egy újságja, amit rendszeresen eljuttat a lakosok felé, és abban megtalálhatók
az elérhetőségei is. A Polgármesteri Hivatal Titkárságán a telefonszámát is megadják, ha kérik.

A Mezei utcával kapcsolatban már kapott megkeresést, így ő maga is szeretné tudni, hogy ki
engedélyezte a parkolást a szóban forgó területen, ami hasonlóan keskeny, mint a Mezei utca
másik vége, ahol sövényt ültetett valaki. Kíváncsi arra is, hogy ezt ki engedélyezte? Mint aktív
autóhasználó tudja, hogy ez a sövény problémát okoz a közlekedésben és egyirányúvá teszi az
utcát, hiszen még egy autó sem fér el, nemhogy kettő.
Tudomása szerint az egyik cég létesített parkolót, így jogos a Mezei utcán lakók felvetése, és az
egyirányúsítás iránti igény is. Ezeket a témákat újra és újra tárgyalják, illetve kikérik a rendőrség
véleményét is.
Kérte, hogy keressék meg, személyesen kimegy, hiszen nem fogadóórákat tart, hanem mindig a
helyszínen beszéli meg a problémákat a választóival.
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Baji Mihály békési lakos: E-mailben írt Mucsi András képviselőnek, de nem kapott v1aszt. Azt

szeretnék, ha rendeződne a probléma, mert sem a kukásautó, sem pedig a mentő nem tud bemenni
az utcába.
Kálmán Tibor polgármester: Az érintett cég vezetőjével már tavasszal egyeztettek, de közben

bejött a járványhelyzet, ezért a további beszélgetést későbbre halasztották a vezető munkahelyi
elfoglaltsága miatt.
Véleménye szerint a szóban forgó területen nem parkoló van, hanem csupán egy megálló hely,
ahol parkolnak az autókkal.
Egyes utcák egyirányűsításával Baji Mihály békési lakos nyitott kapukat dönget, hiszen többször
felmerült már ez a kérdés. Komoly döntést igényel az egyirányúsítás városközlekedés
szempontjából, hiszen sok keskeny utca van a városban, ahol esetleg a legjobb sofőrök tudják
megoldani, hogy egymás mellett elmenjenek autóval, de sokan lehúzódnak a padkára.
Az egyirányúsítással kapcsolatos témát nagyon elő kell készíteni, át kell tekinteni az egész várost,
hiszen sok ember mindennapi életét befolyásolja majd.
A képviselő-testület egy későbbi napirendi pontban tárgyalja majd a városképi rendelettel
kapcsolatos témát. A tévéközvetítést kihasználva, felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy mielőtt
bármilyen felújításba, építésbe kezdenének, ami befolyásolja a városképet (új tető, kerítés
építése, tetőcsere, légkondicionáló, napelem felszerelése, stb.), keressék fel a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Osztályát és egyeztessenek a kérdésben. Ide tartozik a fák, bokrok ültetése is.
Ezzel elkerülhetik, hogy ha valamit esztétikusan megcsinálnak, el kelljen bontani, vissza kelljen
állítani az eredeti állapotot, mert az Új nem illik a városképbe.
Földesi Mihály képviselő: Többen megkeresték, hogy a Jantyik utcán gondok vannak a
közvilágítással, ezért az elmúlt testületi ülésen interpellációban felvetette ezt a problémát. Az
interpellációs válaszban az szerepel, hogy az önkormányzat a bejelentést megtette a
közszolgáltató felé.
Kérdése Török Emíliához: van-e közvilágítás a Jantyik utcán? Esti időszakban lehet-e látni?
Mert, ha igen, akkor elfogadja az interpellációjára adott választ.
Török Emília békési lakos: Nincs tudomása a közvilágítással kapcsolatos jelzésről, hiszen a
Jantyik utcán van világítás.
Kálmán Tibor polgármester: A megjelent lakosok részéről további kérdés, észrevétel,

hozzászólás nem volt, így megköszönte a részvételt és a közmeghallgatást befejezettnek
nyilvánította. A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával
folytatja munkáját.
Napirend tárya:

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

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az anyaggal
kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl 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
294/2021. (X 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő :

Napirend tárya:

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

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az anyaggal
kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosítójavaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató
elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavaásnáljelenlévó’ képviselők száma. 1 Ofő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
295/2021. (X. 28.) 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 tárya:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal
Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az anyaggal
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 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormáni’zaÍa Képviselő-testületének
296/2021. (X. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:
Napirend tár2ya:

Kálmán Tibor polgármester
azonnal
Tájékoztató a Békés Városban működő óvodák, általános és középiskolák
2020/2021 tanévben végzett munkájáról és a 2021/2022. tanév
elindításáról
.

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen megjelent igazgatókat,
intézményvezetőket, illetve külön köszöntötte a tankerület részéről Teleki-Szávai Krisztina
igazgató képviseletében megjelent dr. Sódar Mária osztályvezetőt, illetve Béres Istvánné
igazgatót.

Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
A jelenlévő igazgatók, intézményvezetők nem kívánták szóban kiegészíteni az írásos anyagot.
Földesi Mihály képviselő: Megköszönte beszámolókat, hiszen a hét intézményből nem
mindegyik tartozik az önkormányzathoz közvetlen irányítás szempontjából, mégis nagyon
részletes anyagot juttattak el a képviselőkhöz. Mindegyik intézmény törekszik arra, hogy az
önállóságon túl, egyedi legyen. A beszámolók színesek, olvasmányosak voltak számára. Volt
olyan beszámoló, amit kétszer is elolvasott, mert annyira tetszett az, amit leírt az intézmény.
Megköszönte a pedagógusok munkáját.

Örül, hogy a képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja a beszámolókat, hiszen Békés
városában azok a szülők, akik keresik, melyik iskolába írassák be a gyerekeiket, helyben is
tudnak iskolát választani. Nem kell a békési gyerekeket Békéscsabára vagy Mezőberénybe
beíratni iskolába, hiszen Békésen legalább olyan színvonalú oktatásban részesülhetnek a
gyerekek, mint a szomszédos települések óvodáiban, iskoláiban.
Mindegyik intézmény megemlítette a beszámolóban a pandémiás időszakot. Leírták, hogy ez az
időszak milyen nehéz volt számukra. Ez valóban nehéz volt, és tényleg köszönetjár érte. Egy 10
év alatti gyermeknek nehéz azt mondani, hogy tartsa be a 1 ‚5 méteres távolságot. Egy
óvodapedagógus, egy tanítónő ezt nem tudja megtenni, ugyanis, ha a gyereknek szeretetre van
szüksége egy adott pillanatban, akkor azt meg kell adni neki. A pedagógusok munkáját kiemelte,
hiszen örül, hogy olyan csapat van Békés városában, akik szívükön viselik ezt a munkát. Ő maga
is gyakorolta ezt a munkát 1 3 tanéven keresztül, és tudja, mit jelent a háttérben, és azt is tudja,
hogy miért hagyta el a pályát. Atalakult az a fajta munka, ami látványos, a nevelői, oktatói munka
háttérbe szorult, és olyan adminisztratív munka jelent meg a pedagógusok számára, amire nem
biztos, hogy feltétlenül és ilyen mértékben szükség van. Ennek ellenére azt látja, hogy a
pedagógusok maximálisan mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legmagasabb
színvonalon végezzék a munkájukat.
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Az önkormányzat részéről el kellene gondolni a továbbképzési rendszeren. Az anyagban szerepel
a 7 évente sorra kerülő kötelező továbbképzési részvétel, amit az óvodapedagóguoknak és
pedagógusoknak saját költségen kell megoldaniuk. Meg kellene vizsgálni, hogy az
önkormányzat, miként tud segíteni a pedagógusoknak a kötelező részvételek tekintetében.
Ahhoz, hogy még több pedagógus Békés városába jöjjön, meg kell oldani a lakhatásukat. El
kellene gondolkodni azon, hogy tudnák a fiatal pedagógusok akár egyedül élnek, akár családdal
lakhatását segíteni. Ennek célja az lenne, hogy minél több fiatal pedagógus legyen a városban
és még színesebb legyen az oktatás.
-

-

Ha már a pedagógusok munkáját megköszönte, nem szeretné kihagyni a háttérben dolgozókat
sem. Megköszönte az ő munkájukat is, hiszen a takarítók, karbantartók, iskolatitkárok, stb.
feladata is nagyon fontos. Természetes dolog sokszor, hogy tiszta a tanterem, vagy az, hogy a
pedagógusok munkájához szükséges háttér elő van készítve, de ha ezek nem lemének, akkor
nem tudnának olyan eredményesek lenni.
Megköszönte a munkát és a beszámolókat is.
Kálmán Tibor polgármester: Az intézményvezetők nevében is megköszönte Földesi Mihály
képviselő által elmondott dicséreteket.
Mucsi András képviselő: Megköszönte Földesi Mihály képviselő felvetéseit, azonban néhány
dolog tisztázásra szorul. A képviselő úgy fogalmazott, hogy nem mindegyik intézmény tartozik
az önkormányzathoz. Tájékoztatta Földesi Mihály képviselőt arról, hogy egyik intézmény sem
tartozik az önkormányzat fenntartása alá. A békési önkormányzatnak nincs köznevelési
intézménye, az óvoda sem hozzátartozik, de bízik abban, hogy ezt a képviselő is tudja. A Békési
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
amelynek november 1 -j étől Deákné Domonkos
Ju1iamia képviselő lesz az elnöke, és ehhez jó munkát kívánt neki tegnap tartotta az ülését,
amelyen a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde beszámolója elfogadásra került. O maga csak
vendégként vett részt az ülésen.
-

-

Az önkormányzat már korábban is segítette a pedagógusok lakhatását. Az nem úgy történik, hogy
most Földesi Mihály képviselő felvetette, hogy ajövőben segítse az önkormányzat lakáshoz jutni
a pedagógusokat, és innentől így lesz. Mindenki mdja, hogy korábban ő maga a lakásügyi
bizottság elnökeként felaj ánlotta az intézményvezetőknek, hogy ha tudnak a városba szakembert
hozni, akkor a lakhatását biztosítani fogják. Deákné Domonkos Julianna igazgatójelezte egyszer,
hogy az egyik pedagógusnak lakásra lenne szüksége, amit két hónapon belül teljesített is az
önkormányzat. Ez ugyanígy működikjelenleg is, azzal a különbséggel, hogy most Balog Zoltán
képviselő vezeti a lakásügyi bizottságot. Az intézményfenntartó társulás ülésén a tegnapi napon
meg is erősítették, hogy a városbajövő szakemberek számára, ha szükséges, a lakhatást biztosítja
az önkormányzat. Ovónői szinten nagy problémák vamnik. Ahol az egyik ismerőse végzett, egy
teljes fal tele volt álláshirdetésekkel, jobbnál jobb lehetőségekkel. Az a legkevesebb, ha Békés
város önkormányzata a szakemberek számára lakhatást biztosít. Béres Istvnrié igazgatóval
megbeszélték, hogy ha a városba óvónőt tud hozni, akkor az önkormányzat a lakhatását
biztosítani fogja.
Földesi Mihály képviselő továbbképzésekkel kapcsolatos mondandóját a választási kampánynak
tudja be. A református iskolában például a továbbképzések biztosításának két lehetősége van:
vagy az, hogy a 120 órát teljesíti a pedagógus, vagy egy másik szakot tanul ki. Abban az esetben,
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ha valamelyik pedagógus másik szakot tanul ki, akkor segítenek neki, hogy olyan szakot
válasszon, amiből az intézményben hiány van, és ilyen esetben a költségeket a református iskola
80-100 %-ban fedezi. Ennek mérlegelése az igazgató hatáskörébe tartozik.
Az, hogy ez az állami iskolában miként működik, Deákné Domonkos Julianna képviselő
igazgatói minőségében elmondja majd. Az önkormányzat a továbbképzésekben nem tud segíteni,
maximum abban, hogy egyeztet az intézményfenntartókkal.
Nagyon komoly probléma, hogy az óvónők esetében az átlag életkor nagyon magas. Sokan
elmentek nyugdíjba, viszont az óvodapedagógusok és a pedagógusok is folyamatosan elérik a
nyugdíj korhatárt, és az ő pótlásuk nagyon nehéz. Emellett, az intézményfenntartó társulási
ülésen is felvetődött az, hogy a gyógypedagógusok, illetve a pedagógiai munkát segítő
szakember pótlása is problémát jelent. A békési önkormányzatra maximálisan lehet számítani
ebben, hiszen akár közcélú munkatársakat is biztosítanak fenti célra.
Az önkormányzat a békési köznevelési intézményeket, illetve a békési családokat a nevelési
évkezdési támogatással is segíti. Orül annak, hogy sokan visszajeleztek és megköszönték ezt a
támogatást. Az önkormányzat nem tudja más gyerekét beiskolázni, de a nevelési évkezdési
támogatással hozzá tud járulni a zökkenőmentes beiskolázáshoz.
Jelenleg folyamatban van annak a felmérése, hogy az elkövetkező 3 évben kik mennek nyugdíjba
(pedagógusok, technikai dolgozók) és egy stratégiát dolgoznak ki a pótlásukra. Osszefognak az
óvoda vezetésével és áttekintik, hogy miként tudják pótolni a rendszerből kilépőket. Megnézik,
hogy tudnak leigazolni jó pedagógusokat, hogy tudnak a főiskoláról Békésre hozni
szakembereket, és átgondoltan cselekszenek, nem ad hoc jelleggel.
Deákné

Domonkos Julianna képviselő: A társadalom számára fontos, hogy az
óvodapedagógusokat, pedagógusokat kiemelten elismerjék. Ebben kapcsolódna Földesi Mihály
képviselőhöz: erkölcsi és anyagi elismerésről egyaránt beszélni kell. Ugy gondolja, hogy az idei
és a következő évben várható előrelépés ezen a területen, bár a pedagógus társadalom még
nagyobb léptékű elismerést szeretne, azonban tudják, hogy a társadalomnak sok-sok rétege van,
sok olyan foglalkoztatás van még, ahol szükséges lenne az anyagi elismerés.

A tegnapi napon a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás igen részletesen tárgyalta a
Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde beszámolóját. Lehetőségük volt kérdéseket feltenni,
amelyeket az igazgató és a gazdasági vezető megválaszolt. Valóban vannak olyan felvetett
problémák, amelyekről Mucsi András képviselő is beszélt. A társulás tagjai azon fáradoznak,
hogy a problémákat minél hamarabb orvosolják, illetve a felvetett kérdésekre megnyugtató
válaszokat adjanak.
Különösen fontos számára, hogy a város köznevelési, közoktatási intézményei nagyon jó
együttműködésben, harmóniában dolgozzanak. Hangsúlyozta, hogy egyébként ez így is van. A
kistérségi óvoda, az általános és középiskolák pedagógusai mind szakmai, mind emberi
kapcsolatokat ápolnak egymással, és bízik abban, hogy ez ajövőben is így lesz majd.
Az utánpótlással kapcsolatban örömmel számolt be arról, hogy a dr. Hepp Ferenc iskolában a
Klebelsberg ösztöndíjas kollegájuk is tevékenyen részt vesz a munkában szeptember 1-jétől. Ez
az ösztöndíj program biztosít arra lehetőséget, hogy az intézményvezetők, ha szemfülesek, akkor
a friss diplomás kollegák közül meg tudnak nyerni maguknak szakembert. Igy történt ez náluk
is.
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A továbbképzéssel kapcsolatban példaként említheti az állami iskolák fenntartóját, a Gyulai
Tankerületi Központot, hiszen a Békési EGYMI-t, az Alapfokú Művészeti Iskolát és a dr. Hepp
Ferenc iskolát is gondozza, mivel a tankerület a fenntartója az intézményeknek. A tankerület
minden Olyan segítséget biztosít az intézmények számára, amelyek az előrelépést és a szakmai
megújulást biztosítják. A Hepp Ferenc iskola 70 %-ban támogatja a pedagógusaik
továbbképzését, továbbtanulását, azonban megragadják azokat az alkalmakat, lehetőségeket is,
amikor ingyenes képzéseken vehetnek részt. itt kell megemlíteni a Békés Megyei Pedagógiai
Oktatási Központot, amelyik nagyon sok ingyenes továbbképzést biztosít a pedagógusok
számára. Ezzel a lehetőséggel élnek is a pedagógusok, így a kötelező képzéseket ilyen módon is
teljesíteni tudják.
Megköszönte a képviselő-testületnek és a bizottságok tagjainak, hogy ellátogattak a Hepp
iskolába. Nagyonjó néven vette, hogy érdeklődnek az intézményük munkája iránt. Ez a látogatás
folytatódni fog, hiszen Mucsi András képviselő már tájékoztatta őket arról, hogy mikor és hol
lesz a következő látogatás, hiszen minden intézménybe ellátogatnak és személyesen is
meggyőződnek az ott folyó munkáról.
Mucsi András képviselő: Megragadta a lehetőséget és minden képviselőt és bizottsági tagot
meghívott a látogatásokra, amelyekről már e-mailben értesítést is kaptak. A következő
időszakban végig látogatják a köznevelési intézményeket. Az egyik képviselő-társuk kérésére
ezeket a munkalátogatásokat mindig csütörtök 1 6.00 órára tervezik. Ennek megfelelően
novemberben az alábbiak szerint alakulnak a látogatások:
november 4. (csütörtök) 1 6.00 óra: Reményhír Intézmény
november 1 1 (csütörtök) 1 6.00 óra: Református Gimnázium
november 1 8. (csütörtök) 1 6.00 óra: EGYMI.
-

-

.

-

Ezt követően elkészítik a városban lévő óvodák látogatására vonatkozó ütemtervet is. Fontosnak
tartja, hogy tudjanak találkozni személyesen a vezetőkkel és így beszéljenek át dolgokat. A
jövőben az intézmények beszámolóját ütemezni fogják, külön, bizottsági hatáskörben tárgyalják
meg augusztus-szeptember-október hónapokban, amikor kihelyezett munkalátogatásokat is
tartanak. A beszámolók áttanulmányozása, feldolgozása a nagy mennyiség miatt embert próbáló
feladat, emiatt tárgyalják majd külön csoportosítva az intézményeket.
Megköszönte, hogy az intézmények, amelyeknek az önkormányzat nem is fenntartója, komolyan
veszik a képviselő-testületet és részletes beszámolót készítenek.
Van olyan képviselő, aki már visszajelzett, hogy melyik látogatáson tud részt venni és melyiken
nem. Ezt is meg is köszönte. Kérte, hogy minél többen vegyenek részt a munkalátogatásokon.
Balo2 Zoltán képviselő: Mint a lakásokkal foglalkozó bizottsági elnöke elmondta, hogy az
elmúlt időszakban is több szakember kapott önkormányzati lakást. Az új lakásrendelet
megalkotásával egyszerűsödött a szakember lakások kiutalása, ugyanis az önkormányzati
lakások között vannak olyan lakások, amelyeket szakember lakásokká minősített az
önkormányzat.
Kálmán Tibor polgármester: Az elmúlt időszakban is volt egy olyan EFOP-os pályázat,

amelynek keretében fiatalokat segítettek. Osztöndíjra lehetett pályázni, de 1 9 önkormányzati
lakás is felújítást került, amelyekben 2-3 pedagógus is elhelyezést nyert. Bízik abban, hogy az
elkövetkező ciklusban is tudnak hasonló pályázatokon részt venni és nyerni, hogy támogatni
tudják a fiatalok és szakemberek elhelyezését.
11

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásná/jelenlévó’ képviselők száma. 1 Ofő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
297/2021. (X. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a
Békés Városban működő óvodák, valamint általános és középiskolák 2020/202 1.
tanévben végzett munkájáról és a 2021/2022. tanév elindításáról” című előterjesztést, és
a tájékoztatókat az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Beszámoló a Madzagfalvi Napok rendezvény 202 I évi lebonyolításáról
.

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelent dr. Pappné Darida Andrea
igazgatót. Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Aki kilátogatott a Madzagfalvi Napokra, az egy
nagyon színvonalas rendezvényen vehetett részt. Kérte az igazgatót, tolmácsolja a képviselőtestület köszönetét a munkatársai felé.
Földesi Mihály képviselő: Gratulált a rendezvénysorozathoz, ami 3 nap helyett 4 napig tartott.
A rendezvény tartalmas volt, esténként olyan látogatottság volt a szomszédos településekről,
mint még korábban soha. Ez azért volt így, mert olyan programokat sikerült biztosítani, ami
széles tömegeket érdekelt. Kiemelte a Madzagfalvi Napokat, hiszen erre a négy napos
rendezvénysorozatra városi szinten is büszkék lehetnek. Ehhez gratulált a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ igazgatójának és dolgozóinak.
Mucsi András képviselő: Ez volt az első olyan Madzagfalvi Napok, amelyik lakossági
szavazatok alapján került megrendezésre. Számukra fontos, hogy ne csak a képviselők, de a
lakosság véleményét is kikérjék. Ennek megfelelően strukmrálták a békési kulturális kínálatot.
A szavazás kapcsán a lakosság azt szerette volna, ha a Madzagfalvi Napokat augusztus 20-a körül

tartanák a városban. Ez több problémát is felvetett, a lakosság érdekében mégis megoldották,
hogy úgy legyen, ahogy kérték. Orül annak, hogy dr. Pappné Darida Andrea és csapata profi
módon levezényelte ezt a rendezvénysorozatot. Csak zárójelben jegyezte meg, hogy sajnálatos
módon, amikor az igazgató asszony átvette a tisztségét, akkor őt is sikerült az interneten keresztül
sárba tiporni egy bizonyos körnek, akiknek mindenről van véleményük. Az igazgató asszony a
vállalkozói szemléletével az üzleti és kulturális szférából vett tapasztalatát nagyon jól
érvényesítette a rendezvény megvalósítása kapcsán. A kulturális központban egy nagyon jó,
fiatalos csapat dolgozik jelenleg. Egyetért azzal, hogy büszkék lehetnek az idei Madzagfalvi
Napokra. Az a víziójuk, hogy Békés kulturális szinten legyen a megye szíve. Ha a Madzagfalvi
Napokhoz hasonló programokat szerveznek, akkor ez a víziójuk meg is valósulhat.
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Bizonyos számítások szerint egyes koncerteken 1 O ezren isjelen voltak, amihez az is hozzájárult,
hogy jó előadókat hívtak meg. Kálmán Tibor polgármester pontos számadatokkal reridelkezik,
hogy összesen hányan voltak a Madzagfalvi Napokon, de ez nem a számok versenye, hiszen a
lényeg az, hogy olyan minőségi programokat kínáljanak, amelyek között a lakosság megtalálja a
saját igényének megfelelőt. Az is fontos azonban, hogy a környékbeli településekről is eljöjjenek
a békési rendezvényre.
A maga, illetve a FIDESZ-KDNP frakciója nevében gratulált dr. Pappné Darida Andrea
igazgatónak és munkatársainak a sikeres rendezvényhez.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: A második nagy lélegzetvételű előterjesztést tárgyalja
a testület, amiben nagyon egyformán gondolkodnak a képviselők. Felesleges lenne

megismételnie, hogy mennyire sikeres volt a Madzagfalvi Napok rendezvénye, amit megköszönt
az igazgató asszonynak és munkatársainak. A felújított, gyönyörű kulturális központ egyrészt a
város lakossága számára nyitva áll, másrészt sok sikeres rendezvény (p1. Rózsaszín szalagos
felvonulás, Edesség show, stb.) is volt már a kulturális központban a Madzagfalvi Napok után is.
Az ott dolgozók nyitottak, egy új szellemiség, a korábbihoz képest teljesen más hangulat uralja
a kulturális központot az utóbbi hónapokban, amit szintén megköszönt az igazgató asszonynak.
Megköszönte még dr. Pappné Darida Andrea igazgatónak azt is, hogy a dr. Hepp Ferenc
Altalános Iskola tanévnyitó ünnepségét megrendezhették a kulturális központban. Büszkén
mutatta meg a kollegáinak a felújított helyszínt, aminek nagyon örültek.
Rácz Attila képviselő: Nagyon örül annak, hogy az igazgató asszony a bemutatkozása során jó
magasra tette a lécet, és bízik abban, hogy ugyanilyen hőfokon végzi a munkáját a jövőben is.
Valóban a visszajelzések alapján ez volt az eddigi legsikeresebb rendezvény.
Az időpont kapcsán többször beszéltek arról, hogy mikor lenne a legjobb megtartani a
rendezvényt. Mindig az volt a véleménye, hogy a szeptember egy kései időpont, de megvolt az
oka annak, hogy akkor rendezték meg a Madzagfalvi Napokat, ugyanis a vállalkozónak, aki a
rendezvény mögött állt és a programokat szervezte, ez már holtszezonra esett, így mindig tudott
olyan fellépőket beszervezni, akik a nyári időszak alatt foglaltak voltak. Erdemes lenne
továbbgondolni az időpont kérdését, mivel augusztus 20-án nagyon sok rendezvény van a
környező településeken: Mezőberényben akkor tartják a városnapokat, Békéscsabán is van
rendezvény. Az időpont kérdését tovább kellene gondolni a Madzagfalvi Napok kapcsán, és akár
lehetne nyárnyitó rendezvényként is megszervezni, amiből kevés van a környező településeken.
Korábban volt egy április 30-ai nagyrendezvény a városban, és talán ez az időpont lehetne az,
amiben gondolkodnak elsőként, hiszen ekkor általában már jó idők vannak. Ha már
elmozdították a szeptemberi időpontról a Madzagfalvi Napokat, akkor ne álljanak meg az
időpont keresésben azért, mert volt egy sikeres augusztus időpont. Javasolta, hogy találjanak egy
olyan új időpontot, ami abban az időszakban, abban az időpontban egyedüli a megyében.

Gratulált dr. Pappné Darida Andrea igazgatónak, és további jó munkát kívánt neki.
Mucsi András képviselő: Nem ért egyet Rácz Attila képviselővel, mert az ő víziója az, hogy ne
Békés menjen Mezőberénybe, hanem Mezőberényjöjjön Békésre. Nem tudja azt elfogadni, hogy
mindig Békés alkalmazkodjon mindenkihez és mindig mások utána kullogjon. Augusztus 20-án
olyan rendezvény volt Békésen, ami miatt a főtéren dugó alakult ki. Ilyen még nem volt a
városban. A mostani rendezvényre átjöttek szórakozni Békéscsabáról, Mezőberényből, a
környező falvakról, de jöttek Gyuláról, Szarvasról, Gyomaendrődről is. Az lesz a mérce, hogy
Békés olyan programokat kínáljon, hogy a megyéből Békésre jöjjenek szórakozni. Ezt most a
Madzagfalvi Napok kapcsán sikerült megvalósítani.
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Koncepciójuk szerint tavasszal, április 30-május 1-jén lenne egy nagyobb rendezvény, júniusban
rendeznék meg a BETAZEN-t, augusztus 20-án lenne a Madzagfalvi Napok, majd október elején
tartanának egy gasztronómiai programot, mint a kolbászvigalom, ami szintén sikeresnek
mondható. A városi kulturális életnek ez a négy pillére lenne, amibe bele lehet még szőni
hagyományápoló programokat is, mint amit a Nefelejes Egyesület is szervez tavasszal és ősszel.
A gasztronómiai vonalat igyekeznek erősíteni különböző frontokon.
Kálmán Tibor polgármester: Az időponttal kapcsolatban mennek a saját elképzelésük szerint
úgy, ahogyan Mucsi András képviselő azt elmondta. Nem elfutnak egy szarvasi szilva nap elől,
hanem jobbak lesznek. Rácz Attila képviselő megemlítette, hogy van egy vállalkozó, aki
oroszlánrészt vállal abban, hogy Békésen milyen rendezvényt tudnak csinálni. Ez a vállalkozó
nem más, mint Szatmár László. Polgár Zoltán alpolgármestemek és Szatmári Lászlónak is
nyilvánosan megköszönte a Madzagfalvi Napok rendezvénybe fektetett munkájukat, ami
példaértékű, hiszen nem véletlenül sikerült ennyire jól ez a rendezvény. Az is igaz, hogy már
megkezdődtek a következő évi szervezési feladatok is.
Tapasztalták, hogy a Majka koncertnél beállt a város, és tömény dugó volt a főtéren, amit a
következő évben a rendőrséggel együttműködve kezelni kell, és meg kell oldani a parkolást.
Rácz Attila képviselő: Nem alárendelt viszonyt próbált felvázolni, és a sunnyogás nem a
beszédéből kiértendő magyarázat volt. Korábban is beszélték már azt, hogy milyen pillérekre
lehetne ráhelyezni a programokat, akkor is ugyanaz volt a véleménye, amit fentebb elmondott.
Kérdése: a jövőben az Új Madzagfalvi Napok rendezvényét augusztus 20-án tartják majd?
Kálmán Tibor polgármester: Várhatóan igen, ez marad az időpont.
Rácz Attila képviselő: Megértette a választ, és elfogadhatónak tartja.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
298/2021. (X 28.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madzagfalvi Napok 2021 évi
lebonyolításáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
.

Felelős : Kálmán Tibor polgármester
Határidő :azormal
Napirend tár2ya:

Békés Város Önkormányzata Új vagyonrendeletének megalkotása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.
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A korábbi vagyonrendelet az elmúlt 1 O évben számos módosításon átesett, mr eléggé
szétszabdalt, nehezen kezelhetővé vált. A mellékletek is felülvizsgálásra kerültek, és ennek
megfelelően egy letisztult, egységes rendelet elfogadását j avasolta a képviselő-testületnek.
Földesi Mihály képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítéssel kíván élni. Több mint
egy 1 éve megegyeztek abban, hogy ha ingatlant értékesítenek, akkor annak árából ingatlant
vásárolnak. Ezt az elvet nem találta meg a vagyonrendeletben. Ha valamit eladrak, azzal
szegényebbé válik az önkormányzat.
Végig nézte a mellékleteket, és azt látta, hogy közel 50 hektár szántófZ5ld, gyep, erdősség szerepel
benne. Kérdése: ez kinek a kezelésében van, illetve hogyan hasznosítja ezt az önkormányzat?
Tudja, hogy ez nem a vagyonrendelethez tartozik, de ha már ebben az anyagban olvasta, akkor
szeretne erre a kérdésére választ kapni.
Kálmán Tibor polgármester: Az az elv, miszerint az ingatlanok értékesítéséből befolyt összeget
ingatlan vásárlására fordítják, nem a vagyonrendeletben van rögzítve, hanem egy másik
rendeletben. A jövőben is tartják magukat ehhez az elvhez.
Nánási Zsolt osztályvezető: Az önkormányzat fZldterületeinek egy részét mezőgazdasági Start
program keretében hasznosítja az önkormányzat, ami kb. 20 hektár körül lehet. Ezt
közmunkásokkal művelik, amiből bevétel is származik. A bevételt visszaforgatják gépek,
eszközök karbantartására, vásárlására. A földterület másik részét bérbe adás útján hasznosítja az
önkormányzat. Ebből is vannak bevételek, amit szintén mezőgazdasági gépek, eszközök

vásárlására fordítanak.

Kálmán Tibor polgármester: Ha Földesi Mihály képviselőt részletesebben is érdekli ez a dolog,
akkor Nánási Zsolt osztályvezető a rendelkezésére áll.

További kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így szavazást rendelt el a rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. lOfő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:

-

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2021. (XI. 02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 109.
(4)
bekezdésében, 143. (4) bekezdés i) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 201 1 évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1 8.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 évi
CLXXXIX. törvény 107. -ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1 991 évi XX. törvény 1 3 8
(1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében elj árva a
következőket rendeli cl:
.

.

.

.
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I. Fejezet
Altalános rendelkezések
1. Rendelet hatálya, fogalmak

1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonában lévő, tulajdonába kerülő vagy orman kikerülő
a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan
és ingó vagyon), továbbá
b) a tagsági jogot megtestesító’ értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, közhasznú
társaságban és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megilletó’ egyéb társasági
részesedésekre (portjolió vagyon).
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére, amelyet külön rendelet szabályoz.
2. A rendeletben használtfogalmak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (ci
továbbiakban: Nvtv.) és az államháztartás számviteléró’l szóló 4/2013. (I. 1].) Korm. rendelet
értelmezó’ rendelkezései szerint értelmezendó’k
2. Törzsvagyon

3. (1) A forgalomképtelen vagyontárgyak felsorolását a rendelet 1 melléklete tartalmazza.
(2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyont nem határoz meg.
(3) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján
lefolytatott telekrendezési eljárásban megváltozik az ingatlan jellege, vagy a
telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak.
.

4.

A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak felsorolását a rendelet 2. melléklete

tartalmazza.
(1) A törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak a képviselő-testület minősített többséggel
hozott egyedi döntésével sorolhatók át az üzleti vagyon körébe, amennyiben a
vagyontárgy rendeltetése vagy jogi helyzete megváltozik.
(2) Korlátozottan forgalomképes vagyont elidegeníteni vagy rendeltetésétől eltérő célra
hasznosítani a képviselő-testület minősített többségű döntése alapján csak akkor lehet, ha az
önkormányzati feladat ellátásához már nem szükséges vagy a feladat ellátása más módon is
biztosítható, és a vagyontárgy értékesítése, más célú hasznosítása nem veszélyezteti az
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
5.

3. Üzleti vagyon

6.

Üzleti vagyon mindaz a vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az üzleti
vagyontárgyak felsorolását a rendelet 3 melléklete tartalmazza.
.

4. Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának közös szabályai

7. (1) A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben
a polgármester gyakorolja.
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(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyontárgyait e rendelet keretei között
bízhatja másra, adhatja át üzemeltetésre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a) a tulajdonosi jog gyakorlója döntései alapján a szerződéseket megkösse,
b) ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megtegye azokat a
jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányulnak, vagy
érvényesítse az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás megindítását is,
c) önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi
rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,
d) közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy szolgalmi
jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosítson, amelyek
az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem befolyásolják,
e) vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat, mint
jogosult javára egymillió forint értékhatárig önállóan megkössön,
f) a mezőgazdasági rendeltetési fZ5ldterületeket hasznosítson, a képviselő-testület által
megállapított haszonbér alkalmazása mellett,
g) a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár alatti építési telkeket és a mezőgazdasági
rendeltetésű Fóldterületeket értékesítsen az értékbecslő által megállapított ár mellett,
h) egymillió Ft alatti vagyonelem hasznosításáról, tulajdonjogának átruházásáról döntsön,
utólagos beszámolás mellett.
(4) A közterületek hasznosítása külön rendelet szabályai alapján történik.
(5) A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanokból a városban élő és alkotó
képzőművészek számára egyedi döntés alapján a rezsiköltségek megtéríttetése mellett ingyenes
helyiséghasználatot biztosíthat.
II. Fejezet
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
5. Általános szabályok

(1) Az önkormányzati vagyon gazdálkodásának célja Békés Város önkormányzatának
kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.
(2) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás alatt érteni kell egyebek mellett a
hasznosítást, a tulajdonjog átruházást, a vagyonkezelésbe adást, valamint a
haszonélvezeti jog alapítását.
(3) Hasznosítás alatt az egyes vagyontárgyak használata, bérbe, használatra, haszonbérbe vagy
haszonkölcsönbe, üzemeltetésbe adása, biztosítékul adása, valamint megterhelése
értendő.
8.

(1) Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás jogát jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában
a) legfeljebb 100.000,- Ft nagyságú követelés esetén a polgármester,
b) 100.000 Ft feletti érték esetén a Képviselő-testület gyakorolja,
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előzetes egyetértésével.
9.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát minden évben legalább egyszer elvégzi a
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya, az eredményről pedig beszámol a
Képviselő-testületnek a zárszámadás elkészítését megelőzően.
(3) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha az behajthatatlan követelésnek minősül és nem
veszélyezteti az Onkormányzat likviditását. A követelés elengedésére jogosult az
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eljárása során mérlegeli különösen az adós pénzügyi helyzetét, személyi
körülményeit, az önkormányzattal, önkormányzati intézménnyel, gazdasági
társasággal fenntartott üzleti és egyéb kapcsolatait, tartós jogviszony esetén a
megállapodások, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos magatartását,
teljesítési készségét és képességét, az elengedés esetleges előnyeit és htrányait.
(4) A kisösszegű követelések behajtását előírni nem kell, de követelés törtése előtt
dokumentáltan meg kell kísérelni a bevétel beszedését.
(5) A rendelkezés hatálya kiterjed az önkormányzat valamemyi önállóan működő, valamint
önállóan működő és gazdálkodó intézményére, gazdasági társaságára is, azzal,
hogy követeléseiről való lemondás jogát
a) a legfeljebb 1 00.000,- Ft nagyságú követelés esetén az intézmény, vagy gazdasági
társaság vezetője gyakorolja, amelyről a beszámolójában utólagosan tájékoztatja a
Képviselő-testületet,
b) a 1 00.000,- Ft feletti érték esetén a Képviselő-testület a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság véleményének kikérése után gyakorolja.
6. Önkormányzati vagyon hasznosítása

10. (1) A képviselő-testület a 25 millió forint értékhatár alatti önkormányzati tulajdonú vagyon
hasznosításának jogát átengedheti.
(2) 25 millió forintos értékhatárt meghaladó értékű önkormányzati vagyontárgy hasznosításának
átengedése csak a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés alapján lehetséges.
(3) A versenytárgyalás lefolytatása az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság
hatáskörébe tartozik. A versenyeztetési eljárást e rendelet 4. melléklete alapján kell lefolytatni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott döntés kizárólag az Nvtv. törvényben meghatározott
feltételekkel, minősített többséggel elfogadott döntéssel lehetséges.
(5) Az ingyenes hasznosításról nyilvántartást kell vezetni.
(6) 25 millió forintos értékhatár alatti önkormányzati vagyon hasznosítására irányuló kérelem
beérkezése esetén a Képviselő-testület minősített többségű döntéssel a pályáztatás alól
felmentést adhat.
11. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat csak hitelfelvétel és pályázat benyújtása,
valamint egyedi kérelem alapján szolgalmi jog bejegyzése céljából lehet megterhelni.
7. Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása

12.
(1) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy tulajdonjogának átruházása esetén a
képviselő-testület minősített többséggel dönt a vagyontárgy forgalomképessé nyilvánításáról és
a rendelet 3 mellékletébe történő átvezetésről.
(2) Forgalomképes vagyontárgyak esetén a képviselő-testület minősített többséggel dönt az
értékesítésre kerülő vagyontárgyak köréről, az értékesítés módjáról, és a szerződés lényeges
elemeiről.
(3) A 25 millió forintos értékhatár fölötti önkormányzati vagyontárgyat elidegeníteni csak az
Nvtv. 1 3 -1 5 -ban meghatározott módon lehetséges.
(4) A versenytárgyalás lefolytatása az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság
hatáskörébe tartozik.
.

.

13. A 25 millió forintos értékhatár alatti önkormányzati vagyontárgy elidegenítése az alábbi
szabályok szerint, vagy e rendelet 7. (3) g) pontja alapján történhet:

a) A nyílt és feltételhez nem kötött értékesítési eljárás során a legmagasabb összegű ajánlatot
tevő részére történik az értékesítés. A vagyontárgy értékesítéséről szóló pályázati felhívást 15
napon keresztül helyben szokásos módon közzé kell tenni, valamint legalább egy alkalommal
a helyi médiában meg kell hirdetni.
b) A pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület eltekinthet, ha a vagyontárgy
elidegenítése államháztartási körbe tartozó szervezet, egyház, vagy más társadalmi szervezet,
illetve az önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság részére
történik közérdekű célból valamint ha az elidegenítés más önkormányzat részére történik
feladat- és hatáskör átszállása kapcsán, közérdekű feladat ellátása céljából.
c) Független értékbecslővel értékelést kell végeztetni a vagyontárgyra, és az így megállapított
áron történhet a vagyontárgy értékesítése.
d) A pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület abban az esetben is eltekinthet, ha a
vagyontárgy értékesítése magánszemély, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő
gazdálkodó szervezet részére történik. Ebben az esetben a képviselő-testület által
megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése.
e) Ha az értékbecslő által megállapított ár nem érhető el, a vagyontárgy a megállapított árhoz
képest 5 %-kal alacsonyabb áron is eladható.
Amennyiben
a csökkentett vételáron sem értékesíthető a vagyontárgy, Új értékelést kell
O
készíteni.
g) Az értékesítéshez közérdekű kötelezettségeket is lehet kapcsolni, feltéve, hogy minden
potenciális vásárló köteles és képes azokat teljesíteni.
—

—‚

8. Onkormányzati vagyonra haszonélvezeti jog alapítása

14. (1) Az önkormányzati vagyonon haszonélvezeti jog kizárólag törvényben meghatározott
személyek részére alapítható, és kizárólag általuk gyakorolható.
(2) A haszonélvezeti jog alapítása a képviselő-testület hatásköre.
III. Fejezet
Onkormányzati vagyon kezelésének szabályai
9. Vagyonkezelői jog alapítása
l5. (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan
forgalomképes és üzleti vagyonát a Mötv. 109. (1) bekezdése és a Nvtv. 11. *-a, valamint e
rendelet keretei között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében ingyenesen, vagy
ellenérték fejében vagyonkezelésbe adhatja.
(2) A vagyonkezelői jog ingyenes átadásához a Képviselő-testület minősített többségű döntése
szükséges.
(3) A vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló döntés joga és szerződés tartalmának
meghatározása kizárólagosan a Képviselő-testület hatásköre.

(1) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati
közfeladatot, feladatkört, amelynek ellátása hatékonyabban látható cl a
vagyonkezelő által.
(2) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Nvtv. 1 1
(1) bekezdésének megfelelő szervezet
lehet.
(3) A vagyonkezelő szerv a szerződéssel reá ruházott jogok gyakorlását saját szervezete útján
vagy az önkormányzattal kötött szerződéssel összhangban más, a Nvtv. 1 1
(1 1) bekezdése
c) pontjának megfelelő szereplők közreműködésével látja el, azonban az általa alkalmazott
16.

.

-

—

.
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harmadik személy (alvállalkozó) eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el és azokat a
jogosultnak be kell jelentenie.
10. Vagyonkezelési jog gyakorlása

17. A vagyonkezelőt ha jogszabály eltérően nem rendelkezik megilletik a tulajdonos jogai,
és terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti
meg, nem engedélyezheti harmadik személynek, hogy az az ingatlant széldielyként,
telephelyként vagy fióktelepként használja, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem
ruházhatja át.
-

18.

-

A vagyonkezelő köteles:
a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket,
b) teljesíteni a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt, az
önkormányzati vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási
kötelezettséget,
c) a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő
értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni,
d) gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes
állapotának fenntartásáról, a szükséges felúj ítási munkák elvégzéséről,
e) tűrni az Önkormányzatnak a vagyonkezelésre vonatkozó ellenőrzéseit illetve
közreműködni az ilyen ellenőrzésekben,
1) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, illetve jogszabály alapján fennálló
egyéb kötelezettségeket.

19.
(1) A vagyonkezelési szerződésben rögzíteni kell az érintett vagyonelem esetleges
védettségét, rendeltetését és a vagyonkezelő ehhez kapcsolódó kötelezettségeit.
(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződése lejártánál hosszabb kötelezettséget a
vagyonkezelésébe adott vagyonra vonatkozóan nem vállalhat.
1 1 Vagyonkezelői jog ellenértéke
.

20. (1) Az Önkormányzat vagyonkezelői jogot a (3) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag
ellenérték fejében alapíthat.
(2) A vagyonkezelői jog ellenértékének megállapítása során figyelembe kell venni különösen az
adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon
értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó valamint az abból következő
kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás által előírt az Önkormányzatot terhelő
más kötelezettséget.
(3) A vagyonkezelői jog ingyenesen alapítható, ha az Mötv. 1 09. ( 1 ) bekezdésében, valamint e
Rendelet 20. (2) bekezdésében foglalt körülmények figyelembe vételével megállapítható, hogy
a vagyon kezeléséhez kapcsolódó feladat ellátása hosszútávon csak veszteségesen biztosítható.
12. A vagyonkezelés ellenőrzése
21
(1) Önkormányzati vagyon kezelőjét az őt megillető jogok gyakorlásának
szabályszerűségét, célszerűségét a tulajdonosi joggyakorló ellenőrzi.
(2) Az ellenőrzés célja a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonosi érdekeket sértő
joggyakorlás, az önkormányzati érdekeket sértő gazdálkodás, az e körbe sorolható intézkedések
.
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feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá a vagyonnyilvántartás hitele sségének,
teljességének és helyességének biztosítása.
(1) A tulajdonosi ellenőrzést végző személy jogosult:
a) az ellenőrzött helyiségeibe, ingatlanaiba belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt
készíttetni,
c) az ellenőrzött vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban
felvilágosítást, tájékoztatást kérni.
(2) Az ellenőrzött szerv vezetője, illetve dolgozója jogosult:
a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentés-tervezetre észrevételt tenni.
(3) Az ellenőrzött szerv vezetője, illetve dolgozója köteles:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást,
nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,
c) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.
(4) A tulajdonosi ellenőrzés nyomán a tulajdonosi joggyakorló kezdeményezheti az ingatlannyilvántartási, vagyon-nyilvántartási állapot rendezését vagy más intézkedés megtételét
(5) A vagyonkezelő ellenőrzésével kapcsolatos a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület
gyakorolja.
22.

Iv. Fejezet
Civil szervezetek támogatása

23.
(1) A képviselő-testület egyedi határozat vagy pályázati rendszer alapján támogatást
nyájthat a városban működő civil szervezetek, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok és
sportegyesületek részére.
(2) A támogatás formája lehet céljellegű pénzügyi támogatás, kedvezményes helyiséghasználat.
(3) Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott vagy támogatott szervezetek illetve
magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A képviselő-testület a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottságot felhatalmazza a támogatások ellenőrzésére és a számadás elfogadására. Amennyiben
a finanszírozott vagy támogatott szervezet vagy magánszemély az előírt számadási
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további
finanszírozást, támogatást fel kell fggeszteni.
(4) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, és ha
számadási kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, a felhasználót visszafizetési
kötelezettség terheli.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
24.

E rendelet 202 1 november 2-án lép hatályba.
.

25.
Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati
vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati
rendelete.
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B é k é s, 2021. október 28.
Kálmán Tibor
polgármester

Támok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021 november 2.
.

Tárnok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról
szóló 6,’2015. (II. 26.) rendelet módosítása

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

A Kormányhivatal a 202 1 évi célellenőrzési munkaterve alapján elvégezte a megyében működő
települési önkormányzatok által megalkotott rendeletek törvényességi vizsgálatát, és Békés város
esetében is a rendelet módosítására tett javaslatokat, amelyet az előterjesztés részletesen
tartalmaz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a rendelet-tervezet elfogadásáról
.

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

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19/202 1 (XI.02.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakositott ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
.

Békés Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1 993 évi III.
törvény 32.
(3) bekezdésében és a 92.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/201 5. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
bevezető részének helyébe a következő bevezető rész lép:
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkorrnáriyzatairól
szóló 201 1 évi CLXXXIX. törvény 42.
1 pontjában, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, a 26. -ában, a 32.
(3) bekezdésében, a 62. (2) bekezdésében, a 92. (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. (3) bekezdés b) pontjában,
a 45
( 1 ) bekezdésében, a 48 (4) bekezdésében, a 1 32 (4) bekezdés d) pontjában,
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl.
.

.

.

.

.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 4.
(2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
4.
(2) Az Szt. 45. -a szerinti települési támogatásnak minősül az önkormányzati
lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás és az önkormányzati
adósságkezelési szolgáltatás, rendkívüli települési támogatásnak minősül a települési
krízistámogatás és a temetési támogatás.”
‚‘

3. A Rendelet 4. (3)bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4. (3) Békés Város Onkormányzatának e rendeletben szabályozott szociális ellátáscii:
a) pénzbeli szociális támogatások
a. települési krízistámogatás,
„

b) temetési támogatás

“

4. A Rendelet 4. (3) bekezdés b) pont d. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4. ‚s (3) b) d. települési krízistámogatás”
„

5. A Rendelet 5. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. (1) Az e rendeletben meghatározott, alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskört a polgármester gyakorolja:
a) települési krízistámogatás,

b) temetési segély
c) köztemetés,
d) közmíívesítési támogatás,
e) az Szt. 7.
(1) és (2) bekezdései alapján az arra rászorulónak tekintet nélkül
hatáskörére és illetékességére települési krízistámogatást, étkeztetést, illetve szállást
biztosít, amely megtérítését követelheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
szervtől.”
‘

-

-

6.
A Rendelet 6.
(2) bekezdésében
települési krízistámogatás szöveg lép.

„

az önkormányzati segély

“

szövegrész helyébe

„

a

“

7. A Rendelet 1 1
c) és e) pontjaiban az
települési krízistámogatás” szöveg lép.
.

„

önkormányzati segély

“

szövegrész helyébe a
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58. (1) Á személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az igény/ó’ vagy
törvényes képviselóje az intézmény vezetójénél terjesztheti elő
(2) A kérelemhez csatolni kell az ellátásra irányadó, ágazati jogszabályban meghatározott
iratokat, igazolásokat. A térítésmentesen biztosítandó ellátások esetén jövedelemnyi[atkozatot
nem kell csatolni.
(3) Az intézményvezetó’ az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást
igénylővel/törvényes képviselóével írásban megállapodást köl, amely tartalmazza
a) az igénybevevó’ ellátáshoz szükséges személyazonosító adatait,
b) az ellátás kezdetének idópontját,
c) az ellátás időtartamát, határozott vagy határozatlan időtartamban megjelölve,
d) az igénybevevó’ számára nyújtott szolgáltatások körét, tartalmát, módját, formáját,
e) amennyiben az ellátáshoz kapcsolódik, a személyi térítési dij megállapítására,
megfizetésére vonatkozó szabályokat
00 az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat
g) a panasztétel lehetőségét, a kivizsgálás módját.
(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles a szeméLyes gondoskodást nyjtó ellátások
bármelyikét biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan, a késedelem a
rászorulónak életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetné, vagy súlyos nélkülözésnek tenné ki.
Az intézményvezető az intézkedésétfeljegyzésben rögzíti, majd az akadály megszűnését követó’ 8
napon belül az ellátásra irányadó eljárást lefolytatja.
(5) Az intézményvezető kivételesen, külön eljárás keretében biztosíthatja az ellátást a következő
esetekben:
.
háziorvos, szakorvos írásba foglalt szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás
biztosítása indokolt,
.
az ellátott egészségi állapotában, szociális helyzetében olyan kedvezőtlen változás
következett be, amely gyorsított eljárást igényel.”
„

23. A Rendelet 62. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
62. (1) Az intézményijogviszony megszűnésére az Szt. 100-101. -ait és a 103-104. -ait kell
megfelelően alkalmazni.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszüntetésének esetei:
a) ha az igénybevevő vagy törvényes képviselője a megszüntetést kérelmezi,
b) a szolgáltatást igénybevevő részéről ajogosultságjogszabályifeltételei már nem állnak
fenn,
c) az intézmény házirendjében meghatározott szabályok súlyos megsértése,
d) az ellátott az ellátást egybefüggően 30 napon át, bejelentés nélkül nem veszi igénybe.”
„

24. A Rendelet 63 (1) bekezdésében a Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke szövegrész helyébe a Békés Város Képviselőtestülete Humán és Szociális Bizottságának elnöke szöveg lép.
25. Hatályát veszti a Rendelet 50. -a.
26. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
.

„

“

„

“

Békés, 2021 október 28.
Kálmán Tibor
polgármester
.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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A rendelet kihirdetésre került: 2021. november hó 02. napján
Tárnok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
önkormányzati rendelet módosítása

1 1/2012.

(III.

30.)

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja akipján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság, és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Ebben az esetben is kormányhivatali ellenőrzés
alapján feltárt hiányosságok kerültek pontosításra a rendeletben.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a rendelet-tervezet elfogadásáról.

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

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
20/2021. (XI. 02.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Békés Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 1 8. (2) bekezdésében és a 29. (1 ) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 1 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) bevezető részének
helyébe a következő bevezető rész lép:
„Békés Város Önkormányzatának Képviseló’-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201 1. évi CLXXXIX törvény 42. 1. pontjában, valamint a gyermekek védelméró’l és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, a 29. -ában, továbbá a 131.
5 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21/A. (3) bekezdés a,) ponijában és az (5 bekezdés b,) pontjában, a 94. (1,) és
(2) bekezdéseiben, a 148.
(5) bekezdésében és a 151.
feladatkörében eljárva a következó’ket rendeli el.”

2.
„

11.

(2J) bekezdésében meghatározott

A Rendelet) 1 1 -a a következő (2) és (3) bekezdésekkel egészül ki:
.

(2) A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele külön eljárás nélkül történik.
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(3) Az ellátás megszűnése a segítő folyamat lezárását követően, a jogszabályban előírt erektronikus
nyilvántartási rendszerben történő rögzítéssel valósul meg.”

3. A Rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Gyermekek napközbeni ellátása
12. (1) A gyermekek napközbeni ellátását a Társulás az általafenntartott Békési Kistérségi Óvoda és
Bölcsó’de (a továbbiakban: Intézmény) bölcsődei intézményegységének tagbölcsődéiben biztosítja.
„

(2) Az ellátásra vonatkozó kérelmet a gyermek törvényes képviselóje az Intézmény igazgatójánól
terjesztheti elő aki határozattal dönt az intézményifelvételró’l. A kérelemhez csatolni kell az ellátásra
irányadó, ágazatijogszabályban meghatározott iratokat, igazolásokat.

(3) A kérelem elbírálásának szempontjai a Gyvt. 42/A. -ában, a Gyvt. 43.
és a Gyvt. 68. (3) bekezdés ci) pontjábanfoglaltakon túl az alábbiak:
ci) szabadférőhely megléte,
b) elhelyezés sürgőssége, krízis jellege..

(3) bekezdésében,

(4) Az Intézmény igazgatója szabadféró’hely esetén külön eljárás nélkül biztosítja ci gyermek
bölcsó’dei ellátását, ha a gyámhatóság a gyermek részére munkavégzésre irányulójogviszonyban
álló családbafogadó gyámot rendel. Az ellátás családbafogadás tárgyában folyamatban lévő’
eljárás során is biztosítható.”
-

-

4. A Rendelet 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
13. (1) Békés Város Onkormányzata a gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/A. (3,) bekezdés a,)
pontjában szabályozott intézményekben,
ci) a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsődében,
b) a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskolában és
c) a Dr. Illyés Sándor Ovoda, Altalános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztó’ Iskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben
biztosítja.
‚‘

(2) Az ellátás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője a nevelési-oktatási intézmény
vezetőjénél terjeszti eló’.
(3) Békés Város Önkormányzata az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a naponként
fizetendő nettó intézményi térítési c4jat a következők szerint határozza meg:
a) Bölcsó’dei ellátás
300, Ft,
b) Ovodai napközis ellátás
284, Ft,
c) Általános iskolai menzai ellátás
220, Fi
cl) Általános iskolai napközis ellátás
323, Ft,
e) Középiskolai menzai ellátás
248,- Ft,
348, Ft,
f Középiskolai ellátás háromszori étkezéssel
Kollégiumi
g)
óvodai ellátás ötszöri étkezéssel
534, Ft,
íz) Kollégiumi általános iskolai ellátás ötszöri étkezéssel 59 7, Ft,
i) Kollégiumi középiskolai ellátás háromszori étkezéssel
620, Ft,
j) Kollégiumi középiskolai ellátás ötszöri étkezéssel
664, Ft.
-

-

-

-

-

-

-

-

•

-
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(4) A Társulás fenntartásában működő Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsó’de vezetője az
intézménybenjogviszonnyal rendelkező gyermekek egyéni rászorultsága alapján 50% 1 00%-ig
terjedő kedvezményt állapíthat meg a gyermekétkeztetés térítési dijának megfizetésére, ha a
megfzetés a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, vagy szociális
körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt a térítési dij egy részét, vagy aniiak teljes
összegét átmenetileg nem tudja megfizetni. Dijkedvezmény vagy dijmentesség gondozás i-nevelési
éveként legfeljebb egy alkalommal, három hónap időtartamra adható.
-

(5) A személyi étkezési térítési dij csökkentésére vagy elengedésére irányuló kérelmet írásban,
indokolással ellátva a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsó’de vezetójéhez kell benyújtani. A
kérelemhez csatolni kell az indokoltságot alátámasztó dokumentumokat.”
5.

Hatályát veszti a Rendelet ‘7.

6.

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

(8) bekezdése.

Békés, 202 1 október 28.
.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 202 1 november hó 2. napján
.

Támok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/l 998. (III. 27.)
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 javasolja a képviselő-testületnek.
Ez is egy elég régi rendelet, és mivel időközben magasabb szintű jogszabály rendelkezik a
természetvédelmi bírságolás szabályairól, ezért szükséges a módosítás.
Mucsi András képviselő: A képviselő-testület figyelmébe ajánlotta, hogy este 1 6.30 órakor
kerül megrendezésre a Békési Kalendárium ünnepélyes átadása, amelyre mindenkit szeretettel
meghívott.
A kalendáriumban van egy érdekes cikk a kunhalmokról. A kunhalmok olyan jelenség az
AWőldön, ami legközelebb Moldovában található. Ezek nagyrészt rézkori, illetve kőkori
létesítmények. A kunokhoz túl sok közük nincsen, viszont kulturális emléket jelentenek ezen a
mocsaras vidéken, ahol az emberek több ezer éve laknak!laktak. Szomorú számára, hogy ezek a
kunhalmok nincsenek helyi védelem alatt. Mivel a kunhalmok magántulajdonban vamak,
folyamatosan szántják azokat. Például Békéscsaba felé menet található Békés leghíresebb
kunhalma a Bódisné halma. Minden évben szántják és minden évben pusztul, ami számára
nagyon szomorú. A Berényi úton is van egy kunhalom, amin egy vagy két ingatlan található.
Ennek a neve Egető halom. Híres kunhalom még a Jantyik kápolna a katolikus temetőben, ami
az Akasztó halmon van rajta. Tarhos felé is van egy kunhalom, amit épp az országút szel ketté,
és annak idején nem is öntötte el az árvíz a Csarnahelyi dombot.
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El kellene gondolkodni szakemberek bevonásával ezeknek a kunhalmoknak a helyi védelem alá
helyezésén, ahogyan Csárdaszállás és több település is tette. Ha meg akarják óvni egyik-másik
kunhalmot, amelyiknek helytörténeti jelentősége van, akkor ezeket elő kell készíteni és érdemes
lenne bevomii a védendő értékek közé, mint helyi értékeket. Ezekhez történelmi események
kapcsolódnak, hiszen katonai térképeken tájékozódási pontok voltak.
El kell gondolkodni a helyi közterületek elnevezésén is, hiszen néhány helyen félresiklottak a
történelmi városrészek nevei. Például a Fekete-Körös sor véletlenül Malomvéghez sorolták, ami
Bánhidának egy ősi utcája. Ezeknek a
pénzbe kerül. A lakcímkártyákon nincs ugyan
rajta, hogy melyik városrészhez tartozik egy-egy utca, de a szép, zománcos táblákon rajta van,
de sajnos rosszul.
javítása

A városvédőket és egyéb szakembereket be kellene vonni az általa felvetett kérdések
rendezésébe.
Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Mucsi András képviselő által elmondottakat. A
probléma rendezésében mindenképpen támaszkodni szeretne a képviselő tudására, és ha valaki
szeretne a fenti munkában részt venni, kérte, jelezze.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a
rendelet-tervezet elfogadásáról.

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

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
21/2021. (XI. 02.) önkormányzati rendelete
a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/1998. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Békés Város Képviselő-testülete az 1996. évi LIII. tv. 24.
(1) bek. b.) pontja előírásaival
összhangban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1
CLXXXIX törvény 13.
( 1 ) 1 1 pontj ában kapott felhatalmazás alapj án a következőket rendeli el:
1. * A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti
értékek védelméről szóló 4/1998. (III. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
preambuluma az alábbiak szerint módosul:
„Békés Város Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a város területén lévő helyi
jelentőségű
értékeket megőrizze, ezért az 1996. évi LIII. tv. 24.
(1) bek.
b.) pontja előírásaival összhangban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1.
évi CLXXXIX törvény 1 3 ( 1 ) 1 1 pontj ában kapott felhatalmazás alapj án a következő
rendeletet alkotja:”
.

.

évi

.

-

-

természeti

.

.

2.
3.

.

Hatályát veszti a Rendelet 8. -a.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2021 október 28.
.
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Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021 november hó 2. napján
.

Tárnok Lászlóné
jegyző
Napirend tárya:

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

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Az elmúlt testületi ülés végén Vámos Zoltán lemondott alpolgármesteri tisztségéről, ezért
szükséges a szervezeti és működési szabályzat módosítása, mivel a jövőben egy alpolgármester
segíti majd a polgármester munkáját.
Földesi Mihály képviselő: A legutóbbi testületi ülésen nagyon meglepte, hogy Vámos Zoltán
képviselő lemondott az alpolgármesteri tisztségéről. A lemondás nagyon egyszerű és rövid volt,
amit most ismét felolvasott.

A levél felolvasása után várta, hogy Vámos Zoltán párttársai majd mondanak valamit. Számára
ez az egész lemondás bűzlik kicsit, Ugyanis a képviselő nem írt semmilyen indoklást. Van egy
olyan érzése, mintha Vámos Zoltán képviselőt felkérték volna a lemondásra. Meglepte Vámos
Zoltán képviselő párttársainak nagy hallgatása is. Az is igaz, hogy Vámos Zoltánnak
alpolgármesterként nem volt udvartartása. Amíg a városban kettős udvartartás van, addig Vámos
Zoltán könnyen és gyorsan elérhető volt, lehetett volna konstruktívan együttműködni. Annak
idején nemmel szavazott az alpolgármesterek megválasztásánál, mert valahogy nem illett ebbe a
képbe Vámos Zoltán képviselő, és ez meg is erősödött benne, de úgy tűnik, hogy a volt
alpolgármester is úgy érezte, hogy neki mennie kell, idegen testnek bizonyult ebben a csapatban.
Nagyon sajnálja, hogy lemondott, hiszen vannak érdemei Vámos Zoltánnak ebben a testületben.
Sajnálja, hogy a FIDESZ frakciója egy árva szót nem szólt a lemondás után, és még csak egy
köszönetet sem mondott az elmúlt időszakban végzett munkájáért.
SzomorCian vette tudomásul, hogy Vámos Zoltán képviselő így döntött, de biztos, hogy nem
véletlenül hozta meg ezt a döntést, bár nem tudja annak okát.
A társadalmi alpolgármesternek jár tiszteletdíj és költségtérítés is. Kérdése: a felszabaduló
összeget a jövőben mire használja fel az önkormányzat?
Az előterjesztésben alpolgármesterként van nyilvántartva Polgár Zoltán, de azután, amikor végig
olvasta a szerződést, látta, hogy társadalmi alpolgármesterként folytatja tovább a munkáját pedig
azt hitte, hogy főállású alpolgármester lesz Polgár Zoltán, de úgy tűnik, hogy nem.
Mucsi András képviselő: Ha Vámos Zoltán képviselő jelen lenne az ülésen, akkor napirend előtt
megköszönte volna a munkáját. Vámos Zoltán volt alpolgármester továbbra is a csapatuk tagja
és nem idegentest. A szeptemberi testületi ülésen utolsó napirendi pontként került felolvasásra a
3

lemondás. Megköszönik Vámos Zoltán volt alpolgármester munkáját, aki segített a BÉTAZEN
szervezésében, de segített az árammal kapcsolatos dolgok intézésében is. Vámos Zoltán
képviselő nagyon sokoldalú ember, akit nagyon tisztelnek azért a munkáért, amit az ő
szakmájában végez. Látható volt, hogy rengeteget volt távol a munkája miatt. Orülnek annak is,
hogy Vámos Zoltán képviselő szívélyes kapcsolatot épített ki a képviselő-testület minden
tagjával, frakciótól függetlenül, és ez így van jó.
Az „udvartartással kapcsolatban” elmondta, hogy nincs udvartartása neki se, mint ahogy Deákné
Domonkos Julianna képviselőnek, vagy épp más képviselőknek sem. Kálmán Tibor
polgármesternek vagy Polgár Zoltán alpolgármestemek sincs udvartartása, de vannak
munkatársaik, akiket nem kellene „udvartartásnak” minősíteni. A mai napon is vannak olyan
képviselői feladatai, amit a „saját maga titkárságával” old meg, ami azt jelenti, hogy saját maga
írja meg, amit akar, saját maga viszi ki a képviselői újságjait a lakosokhoz. Nem állja meg a
helyét Földesi Mihály képviselő által „udvartartásnak” nevezett fogalom.
Még egyszer megköszönte Vámos Zoltán képviselőnek alpolgármesterként végzett munkáját.
Földesi Mihály képviselő: Javasolta Mucsi András képviselőnek, hogyjárjon nyitott szemmel a
titkársági irodákban, és majd látja, miről beszél. O ezt látja, pedig nem jár annyit a hivatalba,
mint Mucsi András képviselő.
Kálmán Tibor polgármester: Vámos Zoltán képviselővel személyesen tárgyalt, átbeszélték a
helyzetet és elfogadta a képviselő döntését. Ugy emlékszik, hogy a szeptemberi ülésen
megköszönte Vámos Zoltán alpolgármesterként végzett munkáját, de ha nem volt elég
hangsúlyos, akkor most még egyszer megköszöni Vámos Zoltán alpolgármesteri munkáját, amit
a város érdekében tett. Nem lezártak egy dolgot, hanem kicsit variáltak rajta. Vámos Zoltán
képviselővel abban maradtak, hogy a jövőben is segíti a saját választókerületét, és a várost is
azokon a speciális területeken, amikhez ő ért a legjobban. Ezekben ajövőben is támaszkodni fog
az ő tudására, kapcsolataira és munkájára. Itt nincs vége semminek, bízik abban, hogy mindenki
dolgozik tovább, és ha majd lezárják ezt az önkormányzati ciklust, akkor reméli, hogy minden
képviselőnek sok mindent meg tud majd köszönni, így Vámos Zoltán képviselőnek is.

A lemondással nyilván változik Vámos Zoltán tiszteletdíja, és a felszabaduló összeg egyelőre
bent marad a költségvetésben, és amikor év végén áttekintik az összegeket, akkor az
aktualitásoknak megfelelően módosítj ák a költségvetést.
Csibor Géza képviselő: A FIDESZ-KDNP frakció meg lett vádolva, de nem érti, hogy Földesi
Mihály képviselő miért őket kérdezi, és miért nem kérdezi meg személyesen Vámos Zoltán
képviselőt? Miért a FIDESZ-KDNP-nek kellene tolmácsolnia Vámos Zoltán képviselő
véleményét? Ha már Földesi Mihály képviselő nem jár be a Polgármesteri Hivatalba, akkor ne
őket kérdezze ebben a témában, hanem magát Vámos Zoltán képviselőt.
Kálmán Tibor polgármester: Ami az „udvartartást” illeti van a hivatalban egy műszaki osztály
udvartartása, egy pénzügyi osztály udvartartása, egy gazdálkodási osztály udvartartása, van egy
ún. gondnokság udvartartása, de van udvartartáson kívüli udvartartása is. De ezeket nem
udvartartásnak tekinti, mert neki kollegái vannak, akik mindenben segítik és támogatják a
munkáját, így azok a kollegái is, akik éppen Polgár Zoltán alpolgármester irodája előtti irodában
ülnek, mivel ott van hely, és segítik az alpolgármester munkáját, így a polgármester munkáját is.
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További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
rendelet-tervezet elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: lOfő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
22/2021. (XI. 02) önkormányzati rendelete
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
20 1 1 évi CLXXXIX. törvény 53
( 1 ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Békés Város
Onkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/20 19.
(X. 29.) önkormányzati rendelet 29.
(2) bekezdés b) pontjában biztosított vélernényezési
jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
1.
A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete (ci továbbiakban: Rendelet) 38.
-a az alábbiak szerint módosul:
.

.

„38.
( 1 ) A képviselő-testület 1 fő társadalmi megbízatású önkormányzati képviselő
alpolgármestert választ a polgármester általános helyettesítésére, munkájának segítésére.
Feladatkörét a polgármester határozza meg.
(2) Az alpolgármester az alábbi időpontokban a polgármesteri hivatalban végzi munkáját:
a) kedd:
b) szerda:
c) péntek:

1 5- 1 6 óráig,
15-18 óráig,
8- 1 1 óráig.

(3) Az alpolgármester kéthetente minden páros hét hétfőn 14 és 16 óra között fogadónapot
tart a Polgármesteri Hivatalban, ahol az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak hozzá
kérdéseikkel.”
2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Békés, 2021.
Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021. november hó 2. napján
Támok Lászlóné
jegyző
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Napirend tárya:

Békés Város Önkormányzata és intézményei 202 1 . évi költségvetéséről
szóló 3/202 1 (II. 1 5 .) rendeletének módosítása
.

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja atapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság és elfogadásra
javasolják a rendelet-tervezetet.

A rendeletmódosítási javaslat a következő előterjesztéshez kapcsolódik, illetve azért szükséges,
hogy az átszervezés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a femitartói támogatás időarányos
részénél hamarabb kiutalásra kerülhessen az intézményfrnanszírozás. Ezek az összegek be voltak
tervezve az intézmények költségvetésébe, csak hamarabb megkapják, hogy tudjanak gazdálkodni
és számlákat fizetni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el rendelet-tervezet elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2021. (XI. 02.) önkormányzati rendelete
az Onkormányzat 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
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.
Hatályát veszti az Önkormányzat 2021 . évi költségvetésről szóló 3/2021 . (II. 1 5.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26. -a.

2.

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

Békés, 202 1 . október 28.
Kálmán Tibor
polgármester

Támok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 202 1 . november hó 2 . napj án
Tárnok Lászlóné
jegyző
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Napirend tárya:

Békés Város kulturális intézményeinek átszervezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság és a határozati javaslatok elfogadását
javasolják a képviselő-testületnek.

Az előterjesztés egy hosszas előkészítő munka eredménye. 2022. január 1-től a kulturális
intézményeik nem külön intézményi formában működnek tovább, hanem összevontan, gazdasági
társasági forma keretei között. A szeptemberi testületi ülésen is tárgyalták már ezt a témát, azóta
Tárnok Lászlóné jegyző és dr. Bocskay Arpád aljegyző irányításával nagyon sok egyeztetést
folytattak, javaslatokat, véleményeket kértek be. Ennek a munkának az eredménye az
előterjesztés, ami illeszkedik a mindennapi élethez és a 21. századhoz.
Mucsi András képviselő: Az előterjesztés egy hosszabb előkészítő munkának a gyümölcse. Az
volt az alapelv, hogy olyan koncepciót hajtsanak végre, ami hosszú távon működőképes.
Megnézték a gyulai és kőbányai modellt, és ezt próbálták helyi szintre adaptálni. Dr. Pappné
Darida Andrea igazgató asszony is körüljárta ezt a témát, hiszen az egyik településen már az ő
javaslatára lett egy hasonló modell bevezetve, ami kiállta az idő próbáját, hiszen néhány éve már
sikeresen működik az a kulturális intézmény. A gyulaiak is hasonló modell szerint dolgoznak, és
láthatják is a gyulaiak anyagaiban, hogy ez jól működik.

Megnéztek egy jobb oldali (gyulai önkormányzat) és egy bal oldali (kőbányai önkormányzat)
önkormányzatnál működő modellt. Emellett több egyeztetést is lefolytattak, így a politikusokat
is összehívták, és aki élt a lehetőséggel és részt vett a megbeszéléseken, az elmondhatta a
véleményét. Megköszönte, hogy a felállítandó felügyelő bizottság munkájába Molnár Gábor
képviselő is részt vesz, mivel elfogadta a felkérést. Igaz, hogy Molnár Gábor képviselő
szocialista politikus, de szeretnék azt az irányelvet követni, hogy a különböző felügyelő
bizottságokba minden politikai pártból felkérjenek képviselőt. Mindenkinek meg kell adni a
bizalmat.
Buzdította a képviselőket arra, hogy vegyenek részt a munkalátogatásokon, és mondják el
véleményüket.
A munkavállalókkal az egyeztetéseket lefolytatták, így véleménye szerint zökkenőmentes lesz
az átállás. Jogi formulát cserélnek, amiből a munkavállalók annyit éreznek majd, hogy az épület
falán más lesz a név a táblán, de minden ugyanúgy megy tovább. Színvonalas, gördülékeny
munkát várnak el mindenkitől.
A gazdasági társaságnak számos előnye van. Ha így működtek volna korábban, akkor már az idei
Madzagfalvi Napok előtt egy szinte erre a programra kiírt 25 millió forintos NEA-s pályázaton
részt tudtak volna venni. Sok olyan pályázat van, amelyen csak gazdasági kht. vehet részt. Nem
utolsó szempont az sem, hogy az AFA-t is vissza tudják igényelni.
Földesi Mihály képviselő: A marketing szöveg mellett továbbra is hiányolja a számszaki oldalt.
Augusztusban azt mondták, hogy a következő előkészítésnél az anyagban szerepel a számszaki
rész is. Az augusztusi testületi ülésen kérte, hogy legyen előzetes egyeztetés, és jó lett volna, ha
ez még augusztusban megtörténik. Mucsi András képviselő azt mondta, hogy szeptember l-jén
1 5.00 órakor tartanak egy megbeszélést, amire szabadnapot vett ki, de nemhogy meg sem jelent,
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még nem is jelezte, hogy ez az egyeztetés elmarad. A múlt héten hétfőn kaptak a képvi selők egy
e-mailt, hogy szerdán 1 1 .00 órakor lesz megbeszélés. Az e-mailt továbbította a főnökének, aki
felhívta telefonon és azt mondta, hogy „ide Figyelj, Misi, 1 1 órától komoly összejöveteleket nem
szoktak szervezni. Vagy 8 és 9 óra közé teszik, hogyha számít a véleményed, ha nem, akkor úgy
gondolom, hogy ez a 1 1 óra neked szól.” Ezért nem tudott részt venni az egyeztetésen. Többször
jelezte már, hogy ha tartanak egyeztetést, vagy munkalátogatások vannak, akkor azok és 9 óra
között legyenek, mert akkor lehet érdemben részt venni azokon.
Az iskolákban is megmondják tanév elején az órarendet, ők is 2-3 hétre vagy 1 hónapra
terveznek. Nehéz úgy átszervezni a programjait, hogy hétfőn kap egy e-mailt, hogy szerdán
egyeztetés, miközben neki már előre le varmak kötve az időpontjai, hogy mikor, kivel, hány
órakor találkozik. Ezeket az időpontokat még pénteken megerősítik, és erre hétfőn kap egy
meghívót egy olyan témában, ami a város életében jelentős mérf5ldkövet jelent, hiszen három
intézmény összevonásra kerül. Jó lett volna, ha a tapasztalatokat a másik oldal is hallotta volna.

Örül annak, hogy a felügyelő bizottságba már nemcsak saját emberek kerülnek be, hanem az
ellenzék közül is választanak, mint ahogy az MSZP képviseletében felkérték Molnár Gábor
képviselőt. Gratulált ehhez Molnár Gábor képviselőnek. Reméli, hogy sűrűn beszámol majd
arról, hogy mi történt a felügyelő bizottsági ülésén. Bízik abban is, hogy a „vízfelület” nem
befolyásolja majd Molnár Gábor képviselő gondolatait.
Továbbra is várja az átszervezéssel kapcsolatos számszaki részt, ami segíti a tovább
gondolkodást, bár látja, hogy az összevonás kőbe vésett, és január l-jével a három intézmény
összevonása megtörténik.
Annak is örül, hogy az anyagból kikerült a közös megegyezéssel történő kilépés azok esetében,
akik nem akarnak a nonprofit kft-nél dolgozni, ugyanis ez nem így szokott lenni. Ha valaki
intézmény átszervezésnél nem kíván tovább az Új szervezetnél dolgozni, akkor az megkapja a
végkielégítést. Bízik abban, hogy lesz egy névsor arról, hogy kik mennek át az Új szervezethez
dolgozni és reméli, hogy 2023 januárjában is látnak majd egy
amiből látni lehet, hogy
kik maradtak meg, és kik mentek cl, bár a „marketing szövegben” az szerepel, hogy mindenkire
szükség van. A 2023. januári testületi ülésen örülne, ha láthatna egy névsort, amiből kiderül,
hogy tényleg átvettek-e mindenkit és ők meg is maradtak hosszú távon.
névsort,

Kálmán Tibor polgármester: Minden évben készül költségvetés, minden intézmény és kft.
esetében, így az új cégnek is lesz majd költségvetése és támogatási szerződése is. Ha semmi más
indok nem szólna az összevonás mellett, csak az, hogy az áfát meg tudják spórolni, már akkor is
megéri, ráadásul egy sokkal rugalmasabb intézménye lesz a városnak. Földesi Mihály képviselő
be akarja szorítani őket egy olyan csapdába, hogy 1 év alatt hányan maradnak. A hivatalban 1 év
alatt 2-3 fő elment szülni, akkor 2022. január 1 -jén neki, mint polgármesternek, mit kell tennie,
hogy azok nem szerepelnek a névsorban? Vannak olyanok, akik azért mennek el a
munkahelyükről, mert jobbat találtak több fizetésért, vagy összevesztek a főnökükkel, stb. Ezer
és egy indoka lehet annak, hogy valaki máshova megy dolgozni. Mit vár Földesi Mihály
képviselő, ha valaki nem szerepel a következő év névsorában? Mit kellene tenniük?
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Intézményvezetőként és képviselőként is megköszönte
a most még önállóan működő intézmények vezetőinek és dolgozóinak a munkáját. Ahogyan
eddig is jól működtek együtt, ezután is így lesz.
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Az első pillanattól kezdve támogatta az összevonást, még akkor is, ha úgy gondolja, hogy az
eddigi működés is jó volt. Felajánlotta a közös munka segítését a kulturális tanácsnoki feladatai
mellett. Dr. Pappné Darida Andrea igazgató az elmúlt időszakban is igényelte a támogatását, a
segítségét, a véleményét, így ezután is számíthat rá. A jövőben is őszinte szívvel támogatja majd
az összevont intézményt.
Molnár Gábor képviselő: Amikor dr. Pappné Darida Andrea igazgató lett, akkor elkérte Mucsi
András képviselőtől az elérhetőségét, és 3 hét múlva már személyesen is beszélt az igazgatóval.
Véleménye szerint az ellenzék részéről ő kereste meg először az igazgató asszonyt, és nem figyelt
oda arra, hogy ki mit írogat a facebookon vagy bárhol máshol. Azt gondolta, személyesen
szeretné megismerni, ezért megkereste. A megbeszélésen az igazgató asszony már felvázolta
neki, hogy miben gondolkodik, és azt most az előterjesztés is tartalmazza, így nem lepődött meg
azon, hogy konkrétummá vált az összevonás. Akkor is azt mondta az igazgató asszonynak, hogy
támogatja a három intézmény összevonását, hiszen ez ajövő.

Amikor Kálmán Tibor polgármester megkereste, hogy vállalná-e a felügyelő bizottsági tagságot,
akkor nem kellett győzködnie, hiszen megtiszteltetésnek tartotta a felkérést.
A kihelyezett bizottsági üléseken egyedül érzi magát, hiszen az ellenzék részéről rajta kívül más
nem szokott elmemii. Ha ő meg tudja oldani, hogy a mezőberényi kollegája átmegy Békésesabára
2 óra hosszára őt helyettesíteni, hogy ő részt tudjon venni az intézmény látogatásokon, akkor más
is meg tudná oldani. Természetesen Rácz Attila képviselőt megérti, mert a temetést nem
hagyhatja ott. Az intézmény látogatások 1-2 órahosszáig tartanak, mégis 10-ből 9-szer az
ellenzék részéről csak ő vesz részt ezeken. Voltak kérdései, amikre korrekt választ kapott, voltak
javaslatai, amelyek befogadásra kerültek. A kihelyezett látogatásokon sok mindent meg tudnak
beszélni.
Úgy gondolja, hogy a választásokat követően ő már elsősorban nem MSZP-és képviselő, hanem
Békés város önkormányzati képviselője. El szeretné felejteni, hogy pártvonalon mozogjon
képviselőként, sokkal inkább szeretne a városért tenni. Ha úgy látja, hogy a polgármester és
csapata jó ötlettel állnak elő, és az a város érdekét szolgálja, akkor nem fog kötekedni, hanem
támogatni fogja. Ha úgy látja és úgy tapasztalja, hogy Földesi Mihály képviselő javaslata jó, a
város érdekét szolgálja, akkor őt is támogatja. Számára az a fontos, hogy Békés város előre
haladjon. Nagyon régóta ismerik egymást a képviselőkkel, és együtt tud mindenkivel működni
rnggetlenül attól, hogy ki milyen párthoz tartozik. Ha a polgármestert kell támogatni ahhoz, hogy
haladjon a város, akkor támogatni fogja, de ha valamelyik bal oldali képviselőt kell támogatni
ehhez, akkor azt is megteszi.
Kálmán Tibor polgármester: Molnár Gábor képviselő jól összefoglalta a lényeget, amit meg is
köszönt neki. Az intézményi átszervezéshez is kapcsolódik az, amit a képviselő elmondott,
hiszen arra is azért kerül sor, mert ezt gondolja a legjobb döntésnek a város érdekében.
Mucsi András képviselő: Ha 1 1 órára vagy 1 6 órára hív össze egyeztetést vagy megbeszélést,
akkor az azért van, mert csak akkor ér rá.

Juhos János képviselőnek nagyon korrekt a viselkedése. A képviselő a Humán és Szociális
Bizottság tagja. A képviselőknek és minden bizottsági tagnak küldött egy e-mailt, hogy
novemberben mikor, hány órakor, hova mennek intézményt látogatni. Erre Juhos János képviselő
reagált, és leírta, hogy melyik látogatáson tud részt venni és melyiken nem. Ehhez képest Földesi
Mihály képviselőtől nem szokott visszajelzést kapni, kivéve még a ciklus elején, amikor egyszer
jelezte, hogy nem tud részt venni a megbeszélésen.
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Ha júniusban tartanak kihelyezett bizottsági munkalátogatást azért, hogy a képviselők és
bizottsági tagok tájékozottak legyenek, akkor azért kap negatív kritikát, ha 1 1 órára hhrja össze
a megbeszélést, akkor az sem jó. A jövőben 16 órakor mennek a köznevelési intézményekhez
látogatni, hogy mindenkinek jó legyen. Kíváncsi lesz arra, hogy Földesi Mihály képviselő
hányszor vesz részt ezeken a munkalátogatásokon. Nem szokott részt venni ezeken, de rajtuk
kéri számon. Ezzel a viselkedéssel nem tud mit kezdeni. A kihelyezett látogatásokat,
egyeztetéseket azért csinálják, hogy mindenki cl tudja mondani a véleményét. Szeptember 1 -jén
volt egyeztetés, csak épp az intézményvezetőkkel, mert Olyan anyagot akartak elkészíteni, ami
szakmailag megállja a helyét. Elmondta mindenki az aggályait, feltették a kérdéseiket, amelyekre
a munkatársak választ kerestek, ajogászok pedig tapasztalatokat gyűjtöttek. Második körben újra
egyeztettek az intézményvezetőkkel, majd harmadik körben egyeztettek a gyulai és kőbányai
önkormányzattal, és csak ezután terjesztették a testület elé a már kiérlelt anyagot. A
képviselőkkel csütörtökön tárgyalták meg a témát, mivel az egyik képviselő jelezte, hogy akkora
kért szabadnapot. Neki is ezeken a napokon (csütörtökön) van szabadnapja, egyébként pedig 8től 15.00 óráig dolgozik. Minden képviselő arra készülhet, hogy ha hozzá kapcsolódó szakmai
programra kerül sor, akkor az várhatóan csütörtökön lesz megtartva.
Minden képviselő véleménye fontos, ezért kérte, hogy minden képviselő vegyen részt a
különböző egyeztetéseken.
Csibor Géza képviselő: Földesi Mihály képviselő felvetette, hogy az előterjesztésből hiányolja
a számszaki oldalt. Az összevonást követően az állami támogatás összege nem változik, nem lesz
magasabb a támogatás összege, azonban több lehetősége lesz az új cégnek.

A képviselő aggodalmát fejezte ki az intézményeknél dolgozókkal kapcsolatban. Már harmadik
éve tart a pandémia, mégsem küldtek el egy dolgozót sem az intézményektől, akkor kérdés
számára, hogy az átszervezés után miért küldenének el bárkit is? Amikor pénzügyileg is nagy
probléma volt szinte mindenhol, vigyáztak arra, hogy senki ne veszítse el a munkáját. A három
intézmény helyett egyjobban működő szervezetet hoznak létre, de ettől a munkatársakra szükség
lesz.
Földesi Mihály képviselő azt mondta, hogy az átszervezéssel kapcsolatos gondolatait nem tudta
elmondani, miközben voltak bizottsági ülések. voltak egyeztetések, ahol megtehette volna. A
képviselő most is csak azt mondta el, hogy mit nem tudott elmondani, de konkrét kérdés nem
hangzott el részéről.
Po1ár Zoltán alpolgármester: A Madzagfalvi Napok rendezvény kapcsán teljes joggal
felmagasztalták a kulturális központot, illetve az igazgató asszonyt. Az átszervezésnél ugyanaz
történik: a tartalom nem változik, csak a forma.
Az, hogy 2023-ban kik szerepelnek a névsorban, mint ott dolgozó, nem lehet megjósolni. Ha

mindenki megfelelően végzi a munkáját, ahogy eddig is, akkor nem lesz változás a névsorban.
Majdnem mindennap látja az intézmények munkatársait személyesen, és elmondható, hogy
mindenki profi módon végzi a munkáját. Ha valaki talál egy jobb munkahelyet, vagy máshova
megy, mert több fizetést kap, azzal nem tudnak mit kezdeni. Az ő feladatuk, hogy pótolják ezeket
az embereket.
Természetesnek veszik, hogy mindig minden anyagot megkapnak, de megköszönte Támok
Lászlónéjegyzőnek és dr. Bocskay Arpád aljegyzőnek a munkáját, akik nagyon sok időt, energiát
fektettek bele ennek az egy előterjesztésnek az elkészítésébe, hiszen őkjárták végig a modellként
szolgált városokat, és ők folytatták le az egyeztetéseket is. A képviselőkkel is egyeztettek
bizottsági üléseken és egyéb fórumokon is.
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A felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatban jó munkát kívánt a tagoknak. de azt nm szabad
elfelejteni, hogy az Új cégnek lesz könyvvizsgálója és belső ellenőre is. A gazdasági rész úgy
meg lesz támogatva, hogy nem lesznek problémák.
Földesi Mihály képviselő által említett „marketing szöveget” értelmezni sem tudja és nem is akar
ezzel foglalkozni, mert nem érti, hogy egy testületi anyagban mi lehet „marketing szöveg”, de
megérti Földesi Mihály képviselőt, hiszen kampány üzemmódba kapcsolt, bár attól még dolgozni
is kell.
Októberben több egyeztetés volt csak a kulturális központtal, voltak bizottsági ülések,
megtartották a 48. ünnepi testületi ülést, amelyeken Földesi Mihály képviselő nem vett részt,
majd hónap végén a testületi ülésen számon kér mindenkit, miközben semmilyen egyeztetésen,
ülésen nem vett részt. Ha az időponttal vannak problémák, akkor emlékeztet mindenkit arra, hogy
2 éve mindig a hónap utolsó keddjén vannak a bizottsági ülések, erre lehet készülni, de már azon
sem vett részt Földesi Mihály képviselő.
Javasolta a Humán és Szociális Bizottság elnökének, hogy kérje el Földesi Mihály képviselőtől
a főnöke elérhetőségét, és egyeztesse le vele, hogy mikor kellene az üléseket tartani.
Mivel ebben a hónapban egyszer sem találkozott Földesi Mihály képviselővel az egyeztetéseken,
bizottsági üléseken, amin mások részt vettek, kíváncsi arra, hogy az egyéb bejelentéseknél a
képviselő melyik egyesületnek ajánlja fel a tiszteletdíját.
Rácz Attila képviselő: Ennél a napirendi pontnál nem kívánt szólni, mert egyetért az

átszervezéssel, de van egy gondolat, amit szeretne megosztani a képviselőkkel. Az, hogy a
kulturális központ végfelhasználónak minősült és áfa visszaigénylésre ahogy az önkormányzat
nem volt jogosult, már ez az egy pont alátámasztaná gazdaságilag azt, hogy az átszervezés
mellett döntsenek. A forma változik csak. Sokszor lehet hallani, hogy egyes pályázatokon csak
akkor vehetnek részt, ha kht. formájában működik egy kulturális intézmény.
Nagyon sok ok támasztja alá, hogy az 1 990-es évek után Békésen is elérkezzen a rendszerváltás,
szerinte már meg is késtek ezzel, hiszen 30 év eltelt azóta. Az új igazgató asszonyjelenléte hozta
meg ezt az igényt, amit támogatni tud.
-

-

Kálmán Tibor polgármester: Az állami támogatás nem fog változni bármilyen formában is
működnek tovább. Az önkormányzatnak ezt az összeget kell kiegészitenie szerződés keretében.
Az eddigieknél nagyobb összeget az önkormányzat nem tud biztosítani, ezért a kft-nek kell
mindent megtennie annak érdekében, hogy minél több forrást bevonjon ahhoz, hogy a kulturális
életet tovább tudják fejleszteni.

Az intézményeknél dolgozókra a jövőben is számítanak. Az augusztus előterjesztésben az
szerepelt, hogy ha valaki nem akar az Új cégnél dolgozni, akkor közös megegyezéssel
megszüntetik a munkaviszonyát. Ettől függetlenül azokat, akik maradnak, az elkövetkező 4
évben is megilletik a közalkalmazotti jogok, amire kb. 1 évvel ezelőtt jogot szereztek. Ha valaki
ennek ellenére úgy dönt, hogy nem szeretne az új kft. keretein belül dolgozni, annak kifizetik a
végkielégítést. Eddigi információi alapján nincs olyan személy, aki nem kívánja folytatni a
munkaviszonyt az Új cégnél, de január 1-jéig dönthet úgy bárki, hogy mégis elmegy a cégtől.
Az Új cég felépítésében számít a jelenlegi intézményvezetőkre és szakemberekre is. A titulus itt
is más lehet, de a munka ugyanaz marad, és bízik benne, hogy még nagyobb hatékonysággal
tudják folytatni a munkát.
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Földesi Mihály képviselő: Örül, ha úgy lesz, ahogyan Kálmán Tibor polgármester ehnondta, és
reméli, nem kell a szaván fogni.
Elhangzott, hogy nem vesz részt az üléseken. Kérdése: kapott meghívókat mindegyilcre különkülön? Nem kapott meghívókat. Jó lenne, ha megnéznék, hogy mire kap meghívót és mire nem.
Mucsi András képviselőnek abban igaza van, hogy előfordult, hogy nem küldött választ egy-egy
e-mailre.
Az ürmepi testületi ülésen azért nem vett részt, mert nem értett egyet a családtagok kitüiitetésével,
de küldött maga helyett mást, aki képviselte. Nem akart részt venni a családtagok és párttársak
megjutalmazásán.

Az is elhangzott Polgár Zoltán alpolgármester részéről, hogy ajánlja fel a tiszteletdíját. Ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy akiktől ők elveszik a pénzt, azok alapítványainak, szokott adni a
tiszteletdíj ából.. Nem saj át céij aira hasznáij a fel a tiszteletdíj át.
Polgár Zoltán alpolgármester részéről az is elhangzott, hogy majd megkeresik a főnökét, hogy
mikor legyenek az ülések, egyeztetések. Nem mindenkinek van három állása, és nem
mindenkinek sikerül az állásaiban olyan szépen lavíroznia, mint Polgár Zoltán
alpolgármestemek. Neki nincs ennyi állása, ő a saját szabadideje terhére intézi a dolgait.
Kálmán Tibor polgármester: Meg lehetne nézni, hogy ki kezdte a személyeskedést, de kérte,
hogy maradjanak a napirendi pont tárgyalásánál.

Az időpontok kapcsán elmondta, hogy mindenkinek pörög az élete, mindenkinek sok feladata
van. O szokott visszajelzést kapni nem minden esetben hogy egy-egy testületi vagy bizottsági
ülésre valamelyik képviselő nem tud eljönni, és azt továbbítja a jegyzőnek. Mindenki mdja a
telefonszámát, cl lehet érni őt, de ha nem veszi fel, akkor általában mindenkit visszahív. Szívesen
áll mindenki rendelkezésére bármilyen kérdésben. Véleménye szerint Mucsi András képviselő is
visszahívja Földesi Mihály képviselőt is, ha valami ügyben keresi és nem veszi fel a telefont.
-

-‚

Mucsi András képviselő: A testület ülésen jelen van Rabatin-Farkas Hajnalka titkársági
ügyintéző, aki a meghívót ki szokta küldeni, és évtizedek óta a közigazgatásban dolgozik. A
munkájával sem az előző, sem a mostani hiszen egészen eddig kettő munkahelye volt
munkahelyén nem volt probléma, ezért visszautasítja Földesi Mihály képviselő azon állítását,
hogy nem kap meghívókat. Az e-mail rendszerben van egy címlista, amelyikben külön
szerepelnek csoportok, mint p1. képviselők, pénzügyi és városfejlesztési bizottság, stb. és
ezeknek a tagjai névvel és e-mail címmel ellátva szerepelnek, így egy gombnyomással mennek
ki a meghívók. Senkit nem lehet kihagyni a levelezésből.
-

-

Visszautasítja Földesi Mihály képviselő megfogalmazását, amikor „családtagok és párttársak
megjutalmazásáról” beszél. A köszönet kultúráját nem árt gyakorolni. Ha valaki tett a városért,
mint például dr. Pálmai Tamás, aki szabadidejében, kapcsolatrendszerében, saját pénzéből, akkor
megérdemli az elismerést, és az, hogy ezt megköszönik neki, nem megjutalmazást jelent. Ez a
megjegyzése a képviselőnek nagyon ízléstelen volt. és bízik benne, hogy visszavonja azt.
Polár Zoltán alpolgármester: Egyetért Mucsi András képviselővel, hiszen ő is azt akarta
mondani, hogy mindenki megkapja a meghívókat. Földesi Mihálytól évek óta azt hallgatják,
hogy nem kap meghívót, amikor kiderül, hogy mégis kap meghívót, akkor azt mondja, hogy „na
jól van azért nem mentem, mert.
Miért nem lehet őszintén beszélni? Először Földesi Mihály
képviselő azt mondta, hogy nem kap meghívót, utána azt mondta, hogy azért nem ment az ünnepi
ülésre, mert problémája volt a kitüntetettekkel.
. . .“.
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Egyetért azzal, hogy Földesi Mihály képviselő felajánlja a tiszteletdíját, mert a tartilom nem
tükrözi.
A munkahelyekkel kapcsolatban elmondta, hogy annyira nem követi Földesi Mihály képviselő
munkásságát, de ha csak a politikai életet nézi, akkor van egy munkahelye, ahonnan a főnöke
nem engedi el soha, emellett a Békés Megyei Önkormányzatnál képviselő, illetve ott a Pénzügyi
Bizottság elnöke, Békés városában önkormányzati képviselő, illetve annak pénzügyi
bizottságának tagja, illetve a „Mi Hazánk Mozgalom” helyi fenntartója, illetve megyei elnöke.
Hirtelen vagy 7 tisztséget sorolt fel, ami Földesi Mihályhoz kapcsolódik, de nem ez az irány. Itt
nem azt kell mutogatni, hogy ki mennyit dolgozik, hiszen nagyon jó az, ha sokat dolgozik valaki
és elvégzi a feladatait.
Csibor Géza képviselő: A Sas utca elején, amikor megy az édesanyjához, midig lát egy nagy
táblát, ami Földesi Mihály képviselő munkájához kapcsolódik, de megfordult benne, hogy ha
felveti, hogy kinek hány munkahelye van, akkor ő biztosan lemondott azokról a munkákról és
neki már csak egy állása van.

A kitüntetésekről a képviselő-testület dönt, amelyekről vagy egységesen szavaznak vagy nem.
KálMán Tibor polgármester: Mindenkinek felhívta a figyelmét arra, hogy az aktuális napirendi
pont „Békés város kulturális intézmény átszervezése”.
Rácz Attila képviselő: Véleménye szerint elég ebből a személyeskedésből. Ez a hangnem nem
méltó a békési képviselő-testülethez. Minden képviselő mögött szavazópolgárok állnak, így
egymás sértegetése nem csak személyes dolog, hanem a mögötte lévő választók megsértését is
jelenti. Kérte, hogy állítsák vissza a képviselő-testület méltóságát, és térjenek vissza az aktuális
napirendi pont tárgyalására. A képviselőség, a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség annál
sokkal magasztosabb, mint hogy ezen a helyszínen ilyen viták legyenek. Kérte a képviselőket,
zárják le a személyeskedést, és ne is térjen vissza soha ide a terembe ez, mert ez méltatlan. A
képviselők a város vezetői, akiknek példát kellene mutatniuk a magatartásukkal azoknak, akik a
televízión keresztül nézik a testületi ülést. Az, ami most történik olyan példa az emberek számára,
amit Ő nem szívesen vállal magára.
Kérte a képviselőket a testület méltóságának visszaállítására.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Egyetért Rácz Attila képviselővel abban, hogy példát
kell mutatniuk, mint ahogy az a három díjazott is tette, aki „Békés Város Díszpolgára” címet,
illetve Békés Városért kitüntetést kapott. Mind a három személlyel, Izsó Gábor volt
polgármesterrel, dr. Pálmai Tamás alpolgármesterrel és Barkász Sándor képviselővel sok éven
keresztül együtt dolgozott és együttműködött önkormányzati képviselőként. Számára nagy
megtiszteltetés volt az, hogy az egyikük méltatását megírhatta és felolvashatta. Nem lehet vita
tárgya, hogy megérdemelték az elismerést, ezért mind a három kitüntetettnek ezúton is gratulált.
Balo2 Zoltán képviselő: Földesi Mihály képviselő azt mondta, hogy csak azok a kihelyezett
murikalátogatások, egyeztetések, stb. fontosak, amelyek 8-9 óra között zajlanak. Véleménye

szerint a kihelyezett munkalátogatásoknak alkalmazkodnia kell az adott intézmény
murkarendjéhez. Elég furcsa lenne, ha reggel 8 órakor megjelennének egy iskolában 6-8 fős
delegációval és akkor beszélgetnének, amikor a pedagógusok tanítanak, a diákoknak órájuk van,
és senki nem érne rá. Emiatt varmak a délutáni időpontok, mert alkalmazkodnak ahhoz, hogy az
adott intézmény munkáját ne hátráltassák.
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Kálmán Tibor polgármester: Mindenképpen alkalmazkodniuk kell ahhoz a helyszínhez, ahová
mennek az időpontok tekintetében is. Mindig lesz olyan valaki, akinek valamelyik időpont nem
jó, de aztjelezni lehet.

Mucsi András képviselő által szervezett munkalátogatásokra kiment a meghívó e-mailen,
amelyben benne van, hogy mikor melyik intézménybe mennek látogatni. Ha valaki nem tud részt
venni, akkor azt tudják jelezni akár neki, akár Mucsi András képviselőnek telefonon vagy e
mailen.
Elhangzott, hogy Földesi Mihály képviselő nem kívánt részt venni az Ünnepi testületi ülésen a
„családtagok kitüntetése” miatt. O maga Békés városát egy nagy családnak tekinti, amiben
vannak testvérek, mostohatestvérek, unokatestvérek, közeli, távoli barátok. Végig nézte még az
átkos időszakot is, hogy kik voltak kitüntetve, és véleménye szerint mindenki tett valamit a
városért, ami miatt megérdemelte a kitüntetést. A mostani kitüntetettek is tettek a városért, ismert
a közéleti tevékenységük. Ha kiemeli a díszpolgárt, Izsó Gábort, akkor úgy gondolja, hogy
abszolút megérdemelte a kitüntetést. O maga 1 1 éves kora óta ismeri Izsó Gábort, végig követték
egymás tevékenységét, és boldog volt amiatt, hogy ő adhatta át neki a díjat.
A napirendi ponthoz több hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelet el a határozati javaslatról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 1 Ofő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
299/2021. (X. 28.) határozata
1

.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv (5630 Békés, Jantyik
Mátyás utca 23-25., PIR szám: 583561) 2021. december 31. napjával történő jogutód
nélküli megszüntetéséről és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogutód nélküli
megszűnés érdekében a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, ill. a jogutód nélküli
megszűnéshez szükséges eljárást indítsa meg.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum költségvetési szerv (székhely: 5630 Békés, Széchenyi tér 4., PIR szám: 686727)
202 1 december 3 1 napjával történő jogutód nélküli megszüntetéséről és felhatalmazza
a Polgármestert, hogy a jogutód nélküli megszűnés érdekében a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, ill. a jogutód nélküli megszűnéshez szükséges eljárást
indítsa meg.
.

.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár költségvetési szerv (székhely: 5630 Békés, Széchenyi tér 4. PIR szám: 686738)
202 1 december 3 1 napjával történő jogutód nélküli megszüntetéséről és felhatalmazza
a Polgármestert, hogy a jogutód nélküli megszűnés érdekében a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, ill. a jogutód nélküli megszűnéshez szükséges eljárást
indítsa meg.
.

.
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4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy nonprofitként
működő gazdasági társaságot alapít Békés Város kulturális feladatainak, könyvtári,
valamint múzeumi feladatainak ellátása céljából melynek neve Békés Városi Kulturális
Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
rövidített neve: Békési Kulturális Nonprofit Kit, cégformája: egyszemélyes korlátolt
felelősségű társaság, 3.000.000,- Ft-os törzstőkével, melyet a cégbírósági kérelem
benyújtásáig teljes egészében, készpénzben bocsát a társaság rendelkezésére, a társaság
székhelye: 5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 23-25. (Kulturális Központ), telephelyei:
5630 Békés, Széchenyi tér 4. (Felnőtt és Gyermek könyvtár, Múzeum), 563 O Békés,
Széchenyi tér 6. (Nagyház), 5630 Békés, Durkó utca 8. (Békési ház), 5630 Békés, Petőfi
utca 41 (Iskolamesteri lakás), 5630 Békés, Szarvasi utca 34. (Városi sportpálya) és 5630
Békés, Jantyik Mátyás utca 21-25. (Városi sportcsarnok), 5630 Békés, Hőzső utca 4.
művészeti
Digitális Tudásközpont), főtevékenysége TEAOR 9004
(Civil Ház
TEAOR
tevékenységi
:
91O1
ellátandó
kötelezően
létesítmények működtetése,
könyvtári levéltári tevékenység, TEAOR 9 I 02 múzeumi tevékenység, TEAOR 93 1 I
sportlétesítmény működtetése. Az egyéb tevékenységi körök: TEAOR 4724 KenyérEttermi, mozgó vendéglátás,
‚pékáru-, édesség-kiskereskedelem, TEAOR 56 1 O
TEAOR 5629 Egyéb vendéglátás, TEAOR 5630 Italszolgáltatás, TEAOR 6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, TEAOR 9321 Vidámparki,
szórakoztatóparki tevékenység, TEAOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység. Az egyéb jelen döntésben nem felsorolt tevékenységek felvétele és
törlése vonatkozásában az ügyvezető az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően szabadon
rendelkezhet. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapításhoz
szükséges jognyilatkozatokat megtegye és az 1 melléklet szerinti alapító okiratot aláírja.
.

-

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:1 12. -a alapján, a Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár,
Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata aláírásának
napjától (a cég bejegyzésének feltételével) kezdődően 2024. december hó 3 1 napjáig
terjedő határozott időtartamra a társaság ügyvezetőjévé választja a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ jelenlegi igazgatóját Dr.
Pappné Darida Andreát (született: Orosháza, 1974.05.28.) 5904 Orosháza, Barátság
Polgári Törvénykönyvről szóló 20 1 3 évi V.
utca 2 1 szám alatti lakost. Az
törvény 6:272. -a alapján az alapító okirat aláírásának napjától (a cég bejegyzésének
feltételével), 202 1 december 3 1 napjáig bruttó havi 1 00.000,- Ft megbízási díj
ellenében, ez követően 2022. január 1 napjától 2024. december 3 I napjáig a Munka
Törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó
rendelkezései alapján a feladatait bruttó 600.000,- Ft/hó munkabér ellenében látja el. Az
ügyvezető önálló aláírási joggal rendelkezik.
.

ügyvezető

.

.

a

.

.

.

.

6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy 2022. január 1 napjától
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:1 13. (1) bekezdése alapján
2022. január 1 napjától kezdődően, 2024. december 3 l-ig terjedő határozott, 3 éves
időtartamra cégvezetőnek, egyben az ügyvezető általános helyettesének választja Vigné
Darányi Berta (született: Békéscsaba, 1989.07.08.), 5630 Békés, Kürt utca 12. szám alatti
lakost. Vigné Darányi Berta feladatait munkaviszonyban látja el, munkabérét a
Képviselő-testület havi bruttó 400.000,- Ft-ban határozza meg. A cégvezető együttes
gyakorolhat.
aláírási joggal rendelkezik, amelyet bármely másik cégvezetővel
.

.

együtt
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7. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy 2022. január 1 napjától
kezdődően 1 éves határozott időtartamra, 2022. december 3 1 napjáig a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:1 13. (3) bekezdése alapján az 5630 Békés,
Széchenyi tér 4. (Felnőtt és Gyermek Könyvtár) telephely vonatkozásában cégvezetővé
választja a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárjelenlegi igazgatóját Erdősné Sági Mária
(született: Dévaványa, 1 962. 1 2.29.), 5600 Békéscsaba, Orosházi út 30/1 szám alatti
lakost, aki feladatait munkaszerződés alapj án látj a el, bruttó 320.000,-Ft/hó munkabér
ellenében. A cégvezető együttes aláírásijoggal rendelkezik, amelyet csak Vign Darányi
Bertával együtt gyakorolhat.
.

.

8. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy 2022. január 1 napjától
kezdődően 1 éves határozott időtartamra, 2022. december 3 1 napjáig a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 1 13. (3) bekezdése alapján az 5630 Békés,
Széchenyi tér 4. (Múzeum), az 5630 Békés, Széchenyi tér 6. (Nagyház), az 5630 Békés,
Durkó utca 8. (Békési ház), az 5630 Békés, Petőfi utca 41. (Iskolamesteri lakás) szám
alatti telephelyek vonatkozásában a Békés Város Jantyik Mátyás Múzeum megbízott
igazgatóját Sápiné Turcsányi Ildikó (született: Budapest, 1959.04.30.) 5630 Békés, Zrínyi
utca 32. szám alatti lakost, aki feladatait munkaszerződés alapján látja el bruttó 365.000,Ft/hó munkabér ellenében. A cégvezető együttes aláírásijoggal rendelkezik, amelyet csak
Vigné Darányi Bertával együtt gyakorolhat.
.

.

9. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. (4) bekezdése alapján a társaság
bejegyzésének napjától kezdődően 2024. december hó 3 1. napjáig terjedő időszakra
Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja Balog Zoltán László
(született: Békés, 1966.09.22.) 5630 Békés, Hajnal utca 60. szám alatti lakost, Molnár
Gábor Zsolt (született: Békéscsaba, 1971.01.31..) 5630 Békés, Táncsics Mihály utca
18/1. szám alatti lakost, valamint Csibor Géza (született: Békés, 1965.1 1.02.) 5630
Békés, Irányi Dániel utca 6/1 szám alatti lakost.
.

10. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a Békés Városi
Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság könyvvizsgálójává választja Krizsán Miklós könyvvizsgálót (anyja neve:
Kriván Rozália, lakcím: 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13 könyvvizsgálói kamarai
száma: 002823) a társaság bejegyzésének napjától kezdődően 2024. december hó 31.
napjáig terjedő időszakra.
.‚

1 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megszűnő
intézmények fennmaradó kötelezettségeinek teljesítését, követelései beszedését,
valamint az intézmények még futó pályázataival kapcsolatos kötelezettségeinek
teljesítésért a Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság felel.
.

12. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2-es számú melléklete
szerint jóváhagyja az újonnan megalakuló Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár,
Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
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1 3 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 3- as számú
mellékletként csatolt Feladatellátási szerződést a Békés Városi Kulturális Központ,
Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
.

14. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a Békés Városi
Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Fe lelősségű
Társasággal a megalakulás napjától kezdődő és 202 1 december 3 1 napjáig szóló, a
határozat 4-es melléklete szerinti Támogatási szerződést köt.
.

.

15. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a Békés Városi
Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Feklősségű
Társasággal a határozat 5-ös melléklete szerinti Vagyonkezelési szerződést köt.
1 6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2 és 3-as pont
szerint jogutód nélkül megszűnő intézményeinek munkavállalóit a Békés Városi
Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság változatlan feltételekkel tovább foglalkoztatja. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy erre vonatkozóan részletes táj ékoztatást tartalmazó
írásos ajánlatot küldjön ki valamennyi munkavállalónak.
‚

1 7. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a Dánfoki ingatlan
(Békés, 6929/50 hrsz.) vagyonkezelésbe adásáról a I 00 %-ban önkormányzati
tulajdonban álló Békés Turisztika Kft-vel (székhely: 5630 Békés, iwsz. 6929/50) részére,
a határozat 6-os melléklete szerinti Vagyonkezelési szerződés szerinti feltételekkel.
Határidő :
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: A következő napirendi pont tárgyalása előtt 5 perc szünetet rendelt
el.
SZÜNET

Napirend tár2ya:

Folyószámla hitelkeret engedélyezése

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. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan az
önkormányzat és intézményei biztonságos működéséhez szükséges a hitelkeret megújítása,
rendelkezésre tartása, változatlan feltételek mellett. Azokban az időszakokban, amikor még az
adók nem érkeznek be, segítség lehet a folyószámla hitelkeret.

Molnár Gábor képviselő bizottsági ülésenjelezte, hogy az előterjesztés felvezető szövegében van
elírás történt, de a határozati javaslatban a dátum helyesen szerepel.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. lOfő
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Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi httározatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
300/2021. (X 28.) határozata
1 Békés Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetétől az ERSTE BANK HLJNGARY
Nyrt-től 2022. január 1 napjától 2022. december 3 1 napjáig terjedő időszakra, riiaximum
100.000.000,- Ft felső határú, 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel változatlan feltételekkel.
A hitelfelvétel célja a 2022. évi költségvetés likviditásának biztosítása.
.

—

.

—

.

2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a folyószámlahitel szerződés
megkötésére.
Határidő :
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárva:

Helyi hulladékgazdálkodási terv

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Az önkormányzatnak kötelező
hufladékgazdálkodási tervvel rendelkeznie, amely ebben az évben lejár. A hulladékgazclálkodási
terv felülvizsgálata megtörtént, és az előterjesztés melléklete szerintjavasolja a 2022-2027. évre
vonatkozó
elfogadását.
terv

A hulladékgazdálkodási tervben foglaltakat csak annyira tudja betartani az önkormányzat,
amennyire a lakosság partner ebben. A televízión keresztül is kérte a lakosságot, segítsenek
megfékezni az illegális hulladéklerakókat, illetve a tömbök körül lévő hulladékszigetek
megfelelő használatára is kérte a lakókat. Ugy látja, mintha mostanában több lenne az illegális
szemétlerakás, csak azt nem érti, hogy miért. Véleménye szerint több energiába kerül kivinni a
város szélére a hulladékot, mint a megfelelő helyre. Az illegális szemétlerakók esetében az
önkormányzat megteszi a feljelentéseket. Kérte a lakókat, hogy jelezzék, ha illegális
szemétlerakással találkoznak.

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

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
301/2021. (X. 28.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022-2027 időszakra szóló
hulladékgazdálkodási tervet a határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya:

Településképi rendelet módosítására vonatkozó szándék

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőköivvvhöz az Mötv. 52. (1) beltezdésJ) pontja ahipján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

20 1 7. év végén került elfogadásra a településkép védelméről szóló helyi rendelet. Az elmúlt pár
év tapasztalatait, és a lakosság igényeit figyelembe véve került megfogalmazásra a módosítás,
amelyet a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kell előkészíteni és lefolytatni, és csak utána
lehet a rendeletet módosítani.
A városbanjelenlévő és nem rossz képet mutató lemezkerítések, cserepes lemezek hasziiálatának
teremtik meg a lehetőségét. Napelemet is egyre többen szeretnének feltenni az ingatlanj aikra, így
az 50 %-os korlátot eltörlik. Emellett a zöldfelület kezeléssel, a fák ültetésével, stb. kapcsolatos
melléklet is belekerül a rendeletbe. Továbbra is kéri a lakosságot, hogy mielőtt bármilyen
felújításba, építkezésbe kezdene, keresse meg a Műszaki Osztályt és egyeztessen a terveiről, így
nagyon sok probléma elkerülhető lesz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a savazásnáljelen1évó’ képviseló’k száma. lOfő
-

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

Békés Város Önkormányzata Kéyviselő.testületének
302/2021. (X 28.) határozata
1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy módosítani
kívánja a településkép védelméről szóló 43/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi rendelet
módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 3 14/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet eljárási szabályai,
valamint a településképi rendelet módosítása során szükségesség váló partnerségi
egyeztetési eljárást a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/201 8. (III. 01 .) önkormányzati
rendelete alapján folytatja le.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Napirend tár2ya:

PEA Együttműködési megállapodás

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (i) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A PEA
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projekthez kapcsolódón a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal kötnek megállapodást a
projektjavaslatok előkészítésére. Ez azt jelenti, hogy a következő Európai Uniós ciklus TOP
Pluszos pályázatainál a megyei önkormányzatnak van egy külön kerete, amiből segíti a
hozzátartozó önkormányzatokat a tervezésben. Erre köt most a békési önkormányzat
megállapodást a békés megyei önkormányzattal, így az egyik projekthez nem a békési
önkormányzatnak kell kifizetnie a tervezési költségeket, ami napjainkbanjelentős összeg szokott
lenni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
303/2021. (X 28.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzati
Hivatallal a belterületi utak aszfaltozásának PEA forrásfinanszírozással megvalósuló
tervezése tárgyában kötendő Együttműködési szándéknyilatkozatot és megállapodást a
határozat melléklete szerintjóváhagyja, felhatalmazza polgármesterét azok aláírására.
Határidő :
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Napirendi tárya: Interpellációk, bejelentések
Tárv:

Balog Zoltán képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Balog Zoltán képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Balo2 Zoltán képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Táry:

Földesi Mihály képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Földesi Mihály képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Táry:

Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Molnár Gábor képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Molnár Gábor képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
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Tár%T:

Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Rácz Attila képviselőhöz: az interpellációj ára adott
v1aszt elfogadja-e?
Rácz Attila képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Kálmán Tibor polgármester: Kérte. hogy akinek van interpellációja, bejelentése, az mondja el.
Mucsi András képviselő: Korábban beszékek arról, hogy akik eddig megkapták a „Békés Város
Díszpolgára” címet, illetve a „Békés Városért” kitüntetést, azoknak a nevét a Városháza
épületében nyilvánossá tennék, akár a kapualjban is. Kérte, hogy ezt gondolják át és tárgyalják
meg.

Nagyon felzaklatta, amit Földesi Mihály képviselő mondott, hogy nem értett egyet a
kitüntetésekkel és ezért nem ment el az ünnepi testületi ülésre. Végig nézte, hogy kik kaptak
díjat, és el kell mondja, hogy mindenkire büszke.
Lehet, hogy korábbi ciklusokban felvetődik, hogy valaki azért kapott kitüntetést, mert párttag,
de véleménye szerint mindenki, aki eddig díszpolgári címet, vagy Békés Városért kitüntetést
kapott, az a városért végzett tevékenysége miatt kapta, és mindenkire büszke tud lenni Maga is
több méltatást is megírt, és úgy gondolja, hogy ezek az emberek megérdemelték az elismerést.
.

Va’óban ül a testületben olyan, aki valamelyik kitüntetettnek a rokona, de soha senkinek nem
jutott eszébe, hogy azt az orra alá dörgölje. Lehet, hogy egymás mellett ülnek rokonok, de ez egy
adottság, azonban az életművük és munkájuk minősítik őket és nem az, hogy ki kinek a rokona.
Kérte, hogy ezzel ne jöjjenek elő a testületi ülésen, mert ez nagyon ízléstelen volt.
A közmeghallgatáson elhangzott, hogy a Mezei utcán ki engedélyezte a parkoló kialakítását az
autóbusz pályaudvar felőli sarkon? Kérte, hogy erre adjanak választ az érintettek.
A Jantyik utcai takarítással kapcsolatban megkeresi majd a különböző intézményeket, de kérte,
hogy az önkormányzat is segítsen a BKSZ Kft-én keresztül összeszedni a zöld hulladékot.
A városban problémák vannak a házak számozásával, illetve azzal, hogy egyes ingatlanokon
nincs kirakva a házszám. Ez elsősorban az ingatlan miajdonosát minősíti. Nagyon sokszor nehéz
megtalálni egy-egy ingatlant, mert egymás után négy-öt ingatlanon sincs kirakva a házszám.
Megkeresték a Maróthy utcáról, hiszen három részletben vannak az ingatlanok. Az utca két
végére ki kellene tenni, hogy p1. az egyik szakasz 2-től 8-ig tart, a másik szakasz pedig 10-től
16-ig, hogy egyáltalán odataláljanak azok, akik keresik. O maga is keresett ebben az utcában egy
ingatlant, de nagyon nehezen találta meg.
Hasonló probléma van az Epresköz utcánál is. Az utca végén van Takács Ernő tanár Úr ingatlana,
ami még az Epresköz utcához tartozik, csak kicsit beljebb található. Valahogy jelezni kellene,
hogy az Epresköz utca nem ér véget a sarki ingatlannal, hanem beljebb folytatódik.
Több olyan utca is van, amit nagyon nehezen lehet megtalálni. Kérte, hogy a fent említett két
utca esetében jelezzék, hogy hol folytatódik az utca.
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Rácz Attila képviselő: A rokonokra büszkék lehetnek, meg büszkéknek is kell lenniük, főleg
úgy, hogy már 2006-ban a rokon megkapta a Békés Városért kitüntetést is.

A Kopasz utcai lakosokjelezték felé, hogy nem tudják, miért épült fekvőrendőr az utca közepén.
Ezen a területen kőtörmelékből egy fekvőrendőr kerül kialakításra. Kérdése: ezt ki kérte? A
Kopasz utcai lakók magyarázatot kérnek erre.
Balo2 Zoltán képviselő: Örül annak, hogy Dánfokon a Kökény utca aszfaltozásra került.
Dánfokon található a Révhajó utca, amelyik korábban aszfaltburkolattal volt ellátva, de szinte
teljes egészében megsemmisült. Az egyik lakos sittel próbálja feltölteni a lyukakat. Kérte, hogy
ennek az utcának az útburkolat javítását oldja meg az önkormányzat. Ez egy kivezető utca, és a
Bodoki Károly utcáról is ott közlekednek, nagy forgalmú utcáról van szó.

Volt szó arról, hogy azokon a helyeken, ahol nem megoldott a közvilágítás, ott napelemes lámpák
kerüljenek felszerelése. A Révhajó utca is meglettjelölve. Kérdése: itt mikor lesznek a napelemes
lámpák kihelyezve, hiszen ezen az utcán nagyon sötét van.
Csibor Géza képviselő: A körzetében az egyik legproblémásabb nagy utca a Lengyel Lajos utca.
Az árkokkal kapcsolatos problémák kapcsán a tisztítást sikerült megoldani. Kérte, hogy ha a
BKSZ Kft-nek lesz lehetősége, akkor az átereszek tisztítását végezzék cl, mert eddig nem
lehetett, hiszen teljesen be voltak temetve az árkok.

A Kecskeméti utcától lefelé a Lengyel Lajos utca felé pályázatból az árkot újra kellene csinálni,
mert beszakadt, majdnem hogy életveszélyes, és a víz sem folyik el. Ez olyan nagy munka, amit
csak pályázati pénzből lehet elvégezni.
Ha van idő, keret és lehetőség, akkor kéri, hogy a Lengyel Lajos utca jobb oldalán lévő kis
utcákban azokat a csöveket vomázzák, amelyek még nem voltak vomázva. Javasolta, hogy
szintén pályázati pénzből valami más formát csináljanak, mert a jelenlegi keresztmetszet már
nem elég.
Földesi Mihály képviselő: Megkeresték a Váradi utcáról azzal, hogy leállt az aszfaltozás.
Kérdése: ez átmeneti vagy végleges leállást jelent? Minden lakost megkerestek azzal, hogy a
bejáró bekötéséhez saját erőből hozzájárulhatnak. A lakosoknak az a kérdése, hogy miért áll le
az aszfaltozás a Váradi utcán, illetve folytatódik-e aszfaltozás vagy sem?
Kálmán Tibor polgármester: Először azokat az utcákat aszfaltozzák le, amelyek a mostani
ütemtervben szerepelnek. A bejárókra majd az utcák aszfaltozása után kerül sor. A képviselő
írásban kap pontos választ az interpellációjára.
Molnár Gábor képviselő: A Teleki utcán, a használat ruha bolt előtt, kicsit a gimnázium fele
található három nagyobb lyuk, ami a kerékpárosok számára akár életveszélyes is lehet. Kérte,
hogy ezt javítsák ki.

A Kőrösi Csoma Sándor utca, az Asztalos utca és a Vári utca szakaszán, a bolt előtt van egy
átvágás, ami előtt vagy után szintén található egy nagyobb lyuk, ami belelóg a köves útba és a
kerékpáros sávba is. Kérte, hogy ezt is javítsák ki, hiszen ez is veszélyes az autósokra és
kerékpárosokra egyaránt.
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Kálmán Tibor polgármester: További interpelláció. bejelentés nem volt, így a képviselő-testület
nyilvános ülését 1 O óra 45 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.

I
Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lásié
jegyző
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