
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 2 5. napján
megtartott nyilvános üléséről.

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

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

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Balog Zoltán képviselő.

Tanácskozási josgal vett részt:

Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
dr. Tanai Judit jogász
Kovács Szilvia osztályvezető

. dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Nánási László ügyvezető
dr. Szabó László hivatalvezető
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató
Juhos Józsefné belső ellenőr
Kovács András civil koordinátor
Boros Attila üzleti vezérigazgató-helyettes
Szabóné Szabó Erzsébet BKSZ Kft. részéről
Szegfű Katalin Békési Ujság

Az ülés kezdésének időpontja: 8.30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 fő képviselőből 10 főjelen van, így a nyilvános ülést
megnyitotta. Balog Zoltán képviselő előzetesen bej elentette távolmaradását.

Táry:Napirend elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy Boros Attila üzleti
vezérigazgató-helyettes jelezte, hogy részt kíván venni az ülésen, az érkezése Budapestről kb. fél
10 körül várható. Javasolta, hogy az Ny!l 1 . jelzésű, „Közétkeztetési szerződés módosítása”
tárgyú napirendi pontot ‚ akkor tárgyalja testület, amikor a vezérigazgató-helyettes megérkezik.
Ezzel a módosító javaslattal szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljeleniévó’ képviselők száma. lOfő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:



Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
308/2021. (XL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021 . november 25 . napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el, azzal a módosítással, amely szerint az Ny/1 1.
jelzésű, a „Közétkeztetési szerződés módosítása” tárgyú napirendi pontot a képviselő-testület
Boros Attila üzleti vezérigazgató-helyettes megérkezésekor tárgyalja:

NAPIRENDI PONTOK:

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

értekezletekről
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

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

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

4. Beszámoló az ügyeleti munkáról, orvosi ügyeleti feladatok ellátására feladat
átadási/átvállalási szerződés megkötése
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

5. Szakorvosi rendelések szünetelése
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

6. Tájékoztató Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. III. negyedéves
költségvetésének teljesítéséről, valamint az önkormányzat 202 1 . évi költségvetéséről
szóló 3/202 1 . (II. 1 5.) rendeletének módosítása
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

‘7. Közétkeztetési szerződés módosítása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

8. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 202 1 . évi költségvetésének
III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő’: Kálmán Tibor polgármester

9. A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

10. A 2022. évi piaci díjtételek meghatározása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

11. Köztemetés ellátása vonatkozásában vállalkozási szerződés megkötése
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
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12. A Békés Turisztikai Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

13. Ingatlanok állami tulajdonba adása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 4. A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. folyószámla hitelkeretének engedélyezése
Eló’terfesztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 5. A békési kishajó kikötő ingóságainak használatba adása
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

1 6. Részvétel a Békés Megyei Éghajlatváltozási Platform munkájában
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

l’7. Interpellációk, bejelentések

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

Írásos e1őerjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterj esztésben foglaltakat.

Mucsi András képviselő: Az anyagban nem szerepel, hogy a Humán és Szociális Bizottság
kihelyezett munkalátogatásokat szokott tartani, de nem is kell feltétlenül szerepelnie ebben az
előterjesztésben. Az idei évben sok helyre eljutottak és jó kapcsolatokat tudtak kialakítani.
A képviselőknek és a bizottsági tagoknak e-mailen kiküld majd egy felkérő levelet, amelyben
arra kéri őket, hogy tegyenek javaslatot arra, hogy a következő évben hova szeretnének
ellátogatni. A három bizottság munkalátogatásait, a polgármester felkérése alapján, koordinálja.
Az ülés előtt néhány képviselővel egyeztetett már ebben a kérdésben, voltak javaslatok és
meghívást is kaptak. A javaslatok alapján összeállít majd egy látogatási listát, amely alapján a
képviselők és a külső bizottsági tagok is látogatást tesznek minél több helyen. Mindenkinek jó,
ha testközelből ismerkednek a város ügyeivel.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterj esztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
309/2021. (XI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről” tárgyii előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
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Napirend tárya: Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és
rendeletek végrehajtásáról

Írásos elóerjesztés 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.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma: lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
310/2021. (XL 25.) határozata

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

Napirend tárya: Tájékoztató a fontosabb j ogszabályi változásokról

Írásos elóerjesztés 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’ képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
311/2021. (XL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterj esztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárya: Beszámoló az ügyeleti munkáról, orvosi ügyeleti feladatok ellátására
.

feladat átadási/átvállalási szerződés megkötése

Írásos elberjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását
javasolják a képviselő-testületnek. Az ügyeleti feladatokat továbbra is az AlfZ1d Ambulance Kft.
látja el, és az önkormányzati hozzájárulás összege sem változik.

Mucsi András képviselő: Felhívta a figyelmet arra, hogy úgy kötik meg a békési ügyelettel
kapcsolatos szerződést, hogy az Békés mellett Muronyt, Tarhost és Bélmegyert is érii-iti. Ezzel
szemben az orvosok nem mondhatják azt egy Battonyáról érkező betegnek, hogy nem látják el,
azonban ennek a költségét is a békési önkormányzatnak kell fizetnie. Hajól működik egy orvosi
ügyelet, akkor azt más települések lakói is igénybe szeretnék venni.

Az önkormányzati képviselők szoktak maguk között is beszélgetni arról, hogy milyen a békési
ügyelet. Mindig előkerül az a mondat is, hogy „azt mondják az emberek, hogy ‘ . Az ilyen
mondatokkal nem tudnak mit kezdeni, ezért kéri a lakosokat, hogy ha panaszuk van, akkor
névvel, dátummal ellátva mondják el a konkrétumokat.

Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy annak érdekében, hogy a panaszokat minéljobban tudják
kezelni, ezért az Összes telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, és az ügyeleti helyiségben kamera is
el van helyezve. Korábban volt egy panasz, amit kivizsgáltak, ezért visszahallgatták a
hangfelvételt és kiderült, hogy nem egészen úgy történtek a dolgok, ahogy azt a panaszos
elmondta. A panaszokat a rögzített hangfelvételek és a kamerafelvételek alapján pontosan ki
tudják vizsgálni az ügyeket. Ez a rendszer védi az orvosokat is, de védi a betegeket is.

Hozzá, mint szakbizottsági elnökhöz, 2021 -ben nem érkezett panasz. Ez azt is mutatja, hogy az
orvosi ügyelet közmegelégedéssel végzi munkáját.

Deákné Dornonkos Julianna képviselő: Megerősítette a Mucsi András képviselő által
elmondottakat. Az AlfZMd Ambulance Kft. dolgozói lelkiismeretesen és szakszerűen végzik a
munkájukat. Személyes érintettsége is van, hiszen idős, beteges szüleihez az idén többször is
ügyeletet kellett hívni. Megköszönte a kft vezetőjének és az ügyeletes orvosoknak a munkáját.

Kálmán Tibor polgármester: Figyelemre méltó az is, hogy a korábbi a pénzügyi feltételekkel
kötik meg a szerződést, így az ügyeleti díjak nem emelkednek amellett, hogy a szolgáltatást
magas színvonalon látják el. A környező településekről hallanak problémákat, panaszokat, ami
miatt több településről is Békésen veszik igénybe az orvos ügyeleti ellátást.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
határozati javaslatok elfogadásáról.

Szavazás előtt 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
312/2021. (XI. 25.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló az ügyeleti munkáról”
című előterjesztést, és a beszámolót az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
orvosi ügyelet feladatának ellátására 2022. január hó 1 . napjától 2022. december hó 3 1.
napjáig terjedő időtartamra feladat-ellátási szerződést kössön a 2. melléklet szerint az
ALFOLD AMBULANCE Kft.-vel (székhely: 5600 Békéscsaba, Széna u. 4.).

3 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati támogatás összegét
56 Forint/lakos/hó, azaz ötvenhat Forint/lakos/hó összegben állapítja meg.

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ALFÖLD
AMBULANCE Kft. közvetlenül kössön szerződést a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő területileg illetékes hivatalával aiinak érdekében, hogy a cég közvetlenül
kapja meg a finanszírozást.
Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Szakorvosi rendelések szünetelése

Írásos elóedesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) ponija alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Erdélyi Imola igazgató asszonyt, aki
az írásos anyagot nem kívánta szóban kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a Humán és
Szociális Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő keretein belül működtetett valamennyi
szakrendelés a szakorvosok szabadsága alatt, 202 1 . december 27-3 1 . között szünetel. A betegek
sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál
tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el az előterjesztés elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
313/2021. (XI. 25.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési elj árásról szóló
96/2003 . (VII. 1 5.) Korm. rendelet 1 8. (1 ) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő keretein belül működtetett valamennyi
szakrendelés a szakorvosok téli szabadsága alatt, 2021 . december 27-3 1 . között
szüneteljenek.

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Erdélyi Imola Erzsébet igazgató a lakosság felé történő tájékoztatásért, illetve az

engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek határidőben történő
bejelentésért
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Napirend tárya: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021 . III.
negyedéves költségvetésének teij esítéséről, valamint az önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) rendeletének módosítása

Írásos elberjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja aítipján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság, és a határozati
javaslat, valamint a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Az
előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelet-tervezetet tartalmaz, amelyekről a testület
külön-külön szavaz.

Az előterjesztés részletesen tartalmazza az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a
költségvetés háromnegyed évi teljesítését, amely alapján megállapítható, hogy az önkormányzat
gazdálkodása stabil, fegyelmezett, illetve takarékos gazdálkodás jellemző minden intézményre.

Földesi Mihály képviselő: Az első háromnegyed éves bevételek és kiadások alakulása a
terveknek megfelelően, sőt fölötte alakult. Javításként elmondta, hogy ez az előterjesztés nem a
harmadik negyedéves tájékoztató, hanem az 1.-III. negyedéves tájékoztató. Kérte, hogy
legközelebb ez szerepeljen az előterjesztés tárgyaként.

Reméli, hogy az 5. sz. mellékletben a számok csak azért vannak negatív előjellel feltüntetve,
mert a múltkor ezt javasolta azért, hogy körmyebb legyen ellenőrizni az adatokat. Ebben a
mellékletben szerepel a tűzoltósági kölcsön, a sportjáték klub, a civil frdő, az áfa beflzetés is.
Bízik abban, hogy nem azért vannak negatív előjellel ellátva, mert a likvidhitelből fedezték a
kiadásokat. Kérdése: az önkormányzatnak mennyi volt a likvidhitele szeptember 30-án?

A 1 1 . számú melléklet: a féléves értékelésnél megjegyezte, hogy nagyon magas a személyi
juttatáshoz beírt összeg. Akkor azt a választ kapta, hogy technikai okokból szerepelt itt. A a
rendelőintézetnél, a könyvtámál és a kulturális központnál is látszik, hogy a személyi juttatás
átkerült a dologi kiadások közé. Kérte, hogy ennyire nejátszadozzanak a számokkal. Biztos meg
van emiek is a magyarázata, de arra még nem jött rá az első két negyedéves, a féléves és a
harmadik negyedéves tájékoztatónak az átvezetéseinél, hogy ez miért így van.

Egyebekben egyetért Kálmán Tibor polgármester által elmondottakkal.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztés az első háromnegyedévről szóló adatokat
tartalmazza. A tűzoltóság, a szabadidős sportjáték klub tartozásával kapcsolatban elmondta, hogy
december 3 1-én jár le a tartozás visszafizetésének határideje.

Tudomása szerint az önkormányzat szeptember 30-án nem volt likvidhitelben, de kérte, Kovács
Szilvia osztályvezetőt, adjon választ Földesi Mihály képviselő kérdéseire.

Kovács Szilvia osztályvezető: Az önkormányzat szeptember 30-án nem volt likvidhitelben, a
táblázat az eddig igénybe vett hitel összegét tartalmazza.

A negatív előjelek a tartalék felhasználásának céljátjelzik azért, hogy nyomon követhető legyen.

Az államháztartási törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a bér és járulékok kiadásaiból
átcsoportosítsanak a dologi és beruházási jellegű kiadásokra abban az esetben, ha arra szükség
van. Indokolt volt az átcsoportosítás. Minden pluszban beérkezett bevételt bér és járulékra
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szoktak előirányzatként megcímkézni pontosan a rugalmas felhasználás miatt, tehát bérbe már
nem tudnak visszacsoportosítani. Igyekeztek a táblázatokat átláthatóbbá tenni. Kérdése: ez nem
sikerült?

Kálmán Tibor polgármester: Sikerült átláthatóbbá tenni a táblázatokat, csak pontosítások
történtek.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el
először a határozati javaslat elfogadásáról.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
314/2021. (XI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021 . III. negyedévi
költségvetésének teljesítéséről szóló táj ékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2021 (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 20 1 1.
évi CXCIX. törvény 234. (3)—(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021 . évi központi
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. (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. (1) A Képviselő-testület a 202 1 . évi költségvetés kiadás I bevételi főösszegét
5.981.202.084 Ft-ban, azaz Otmillió — kilencszáznyolcvanegyezer — kettőszázkettőezer -

nyolcvannégy forintban állapítja meg.
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(2) A bevételek bontása:

Sorszám Megnevezés Melléklet Összeg Ft

1 Működési bevételek összesen 4 126 492 061

2 Állami támogatások 1. mellékelt 1. oldal / C oszlop 9. sor 1 61 1 364 608

3 Közhatalmi bevételek 1 . mellékelt i. oldal / F oszlop 9. sor 471 421 637

4 Intézményi működési bevételek 1 . mellékelt 1 . oldal I I oszlop 9. sor 403 144 477

5 Működési célú átvett pénzeszközök 1. mellékelt 1. oldal I L oszlop 9. sor 923 841 186
Működési célú finanszírozási bevételek

6 (pénzmaradvány, állami 1 . mellékelt 2. oldal ! C oszlop 9. sor 716 720 153
megelőlegezés)

7 Felhalmozási bevételek összesen 1 854 710 023

8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 . mellékelt 3. oldal I c oszlop 9. sor 1 1 78 524 676

9 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. mellékelt 3. oldal 1 F oszlop 9. sor 59 392 047

Felhalmozási célú finanszírozási10 ‚ ‚ ‚ 1. mellekelt 3. oldal I I oszlop 9. sor 616 793 300bevetelek (penzmaradvany)

1 1 Bevételek főösszege 5 981 202 084

(3) A kiadások bontása:

Sorszám Megnevezés Melléklet Összeg Ft
1 Működési kiadások összesen 4 107 190 362

2 Személyi jellegű kiadások 2. mellékelt 1 . oldal / C oszlop 9. sor I 245 327 561

3 Munkaadókat terhelőjárulékok 2. mellékelt 1 . oldal I F oszlop 9. sor 205 841 782

4 Dologi kiadások 2. mellékelt 1 . oldal I I oszlop 9. sor 904 307 487

5 Szociális kiadások és egyéb juttatások 2. mellékelt 2. oldal I C oszlop 9. sor 1 1 6 020 000
Pénzeszközátadások és egyéb6 ‚ ‚ 2. mellekelt 2. oldal I F oszlop 9. sor 1 1 62 1 88 884tamogatasok

7 Működési tartalék 2. mellékelt 2. oldal / I oszlop 9. sor 120 619 065

8 Működési célú finanszírozási kiadások 2. mellékelt 2. oldal ! L oszlop 9. sor 352 885 583

9 Felhalmozási kiadások összesen 1 874 011 722

10 Beruházások, felújítások 2. mellékelt 3. oldal I C oszlop 9. sor 502 569 352

1 1 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. mellékelt 3. oldal I E oszlop 9. sor 90 974 661

12 Fejlesztési célú tartalék 2. mellékelt 3. oldal ! I oszlop 9. sor 1 252 689 709
Felhalmozási célú finanszírozási13 . ‚ 2. mellekelt 4. oldal I B oszlop 9. sor 27 778 000kiadasok

14 Kiadások főösszege 5 981 202 084
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A prezentációjában Szó lesz a státuszról, a beruházásokról, az étkeztetés fejlődéséről, a gazdasági
környezetről és a 2022-es évre vonatkozó ajánlatukról. Készített egy táblázatot is, amelyen
keresztül bemutatja majd, hogy áll most a város a környékbeli közétkeztetés áraihoz képeset.

Az első szerződés 2016-tól 2019-ig tartott. Ajelenlegi szerződés pedig 2019-tő! 2024. április 9-
ig tart. A várostól 20 fő alkalmazottat vettek át, akik közül 1 9 főt továbbra is alkalmaznak.

Jelenleg 43 1 óvodás, 653 általános iskolás, 1 04 középiskolás és 48 felnőtt étkeztetést biztosítanak
naponta. Altalában összemosódik, ezért hangsúlyozza, hogy ezek között a számok között nem
szerepel a békési református egyház étkeztetése.

A 2016. évi átvétel idején a konyha állapota kifogásolható volt, a NÉBIH ellenőrzés alapján 2-
es minősítést kapott 2016. februárjában és márciusában is. Ez azt jelentette, hogy majdnem
bezárás előtt állt az önkormányzati konyha. A pályázati kiírásban jelzett fejlesztéseket elvárt
mértékben elvégezték. A konyha új fejlesztése során új berendezéseket, a munkát elősegítő
eszközöket vásároltak, új hűtőket tettek be, és az elavult polcrendszert kicserélték
rozsdamentesre. Elmondható, hogy jelenleg a modern kor követelményeinek megfelelő
rendszerben látják el az étkeztetést.

A konyha jelentősen fejlődött mind minőségben, mind pedig egyéb szempontból. Ezt a NÉBIH
ellenőrzés is folyamatosan alátámasztott.

‘Látható, hogy 2016. február 22-én a konyha elégséges értékelést kapott, majd a rossz eredmény
miatt újra vizsgálták az átalakítások és a dolgozók átképzése előtt, és ismét 2-es eredményt
kapott. Ezután 2018-tól egészen mostanáig jelentős javulás történt. Az utolsó NEBIH értékelés
szeptember 2-án volt, ahol majdnem 90 %-os eredményt ért el a konyha. Az átvétel óta csak 4-
es és 5-ös osztályzatot kap a békési konyha. Erdemes megnézni a NEBIH honlapján, hiszen
nyilvános adatokról van szó. A békési konyha az országos átlagban bőven az ország élmezőnyébe
tartozik a hatóság megítélése alapján.

Az EMMI rendelettől messze elmaradt az ételek minősége, de jelenleg 1 00 %-ban az EMMI
rendelet szerint szolgáltatnak, amit a fogyasztók is megszoktak. Idén szeptembertől ismét
módosult az EMMI rendelet. Tulajdonképpen ez volt az utolsó módosítás, és ez alapján szinte
nulla a hozzáadott só, amit az ételekbe beletesznek. A cég is tudott fejlődni, folyamatosan
fejlesztik a termékeiket és csak természetes anyagokat használnak, így ennek az előirásnak eleget
tudnak tenni. A hatósági bevizsgálás eredményeként a gyerekek nem is érezték, hogy itt helyben
is szinte teljesen kivezették az ételekhez hozzáadott sót.

A cég továbbra is biztosítja a szülők és intézményvezetők számára a folyamatos kóstolást,
aminek alkalmával lehetőség van a visszajelzésre is az ételek minőségére, állagára és
mennyiségére vonatkozóan.

A covid idején is fenntartották a kóstoltatás lehetőségét úgy, hogy külön kültéren egy sátrat
állítottak fel a szülők számára, akik pontokkal osztályozták, hogy mennyire elégedettek az ételek
mennyiségével, állagával, ízével, fűszerezésével, látványával és hőmérsékletével. A
végeredmény egy súlyozott pontszám alapján kerül megállapításra.

201 9-ben volt az első olyan felmérés itt Békésen, amikor átvették a konyhát és már az ő cégük
szolgáltatott. A városban eléggé kiverte a biztosítékot, amikor elkezdték az EMMI rendeletet
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radikálisan betartani. Nagyon sok támadás érte őket az ételek ízvilágával kapcsolatban, de mára
megszokták a gyerekek és a város is beállt a rendeletet betartók sorába. Amikor elkezdték a
szolgáltatást, akkor sem volt rossz az eredményük, hiszen (74, 1 %-os elégedettséget mutatott.
Az országos megítélése a közétkeztetés tekintetében 67 %-os, ami elég gyatrának nevezhető.

A 2020-as felmérés jelentős változást mutatott a város étkeztetésében. A felmérés alkalmával
egy felállított sátorban biztosították a kóstolást. A szülők körében az ételek minősége 90 %-os
elégedettséget mutatott. Mindössze 1 db legrosszabb, 8 db 2-es értékelés, 1 9 db 3-as, 53 db 4-es
és 1 34 db jeles értékelést kaptak az ételeik tekintetében.

Ahogy javult az ételek minősége, úgy csökkent a részvétel a kóstolásokon. Ma már el sem
mermek a szülők a kóstolásra, mert maga a megítélés is változott. Itt helyben teljesen jó a
megítélése a közétkeztetésnek.

A legutolsó kóstoltatásnál nem álltak meg, hiszen viszonylag kevesen vettek részt rajta, ezért
kérték az intézményvezetőket - akik a legnagyobb kritikusaik, és tőlük kapják a legtöbb
felkérését, hogy innovációkat hajtsák végre -‚ hogy ők véleményezzék az ételeket. Ez 94 %-os
elégedettséggel zárult.

Ismertette a gazdasági környezetet, ami miatt az áremelést is kérik. A cég 2 éve nem emelt árat,
miközben brutális környezeti változások voltak az élelmiszeriparban és a közétkeztetésben is.
2022-től a minimálbérjelentős mértékben emelkedik majd, illetve 200 ezer forintra nő a garantált
bérminimum, valamint a szakmai minimálbér 26 1 ezer 550 forint lesz. Ez majdnem 20 %-os
minimálbér növekményt jelent, ami magával rántja az összes többi bért is. A cégnél mindig év
elején emelnek bért, de ahhoz, hogy ne legyen komoly elvándorlás 2021. november 1-jétől egy
átlag I 3-%-os bérfejlesztést is végre kellett hajtaniuk, amit követ majd egy februári béremelés
is.

A Statisztikai Hivatal adatai alapján 7,2 százalékos élelmiszer áremelés volt tapasztalható a
tavalyi évben, ami önmagában is nagyon jelentős növekedést jelent.

Az idei évben a beszállítók 12-33 % közötti árernelést realizáltak, ami óriási szám. Tavalyi is
magas volt, de akkor 20 százalék körül mozgott, idén már most 33 % is volt. A privilégiumuk
az, hogy az ő cégük az ország harmadik legnagyobb közétkeztetője és válogathatnak a beszállítók
között. Maga a szállító mondja meg a cégnek, hogy szó sincs semmilyen féléves ártartásról, jelen
pillanatban 2-3 heti ártartást vállalnak irányukban a szállítók és ha nem fogadják cl, akkor nem
visznek nekik árut. Teljesen fordítottan működik Magyarországon a rendszer: a szállítók
diktálnak és az ár határoz meg mindent. Szinte heti szinten vannak áremelkedések.

A PICK Szegedtől kaptak egy tájékoztató levelet, amelyben leírják a cégnek, hogyjanuártól 100
%-os disznóhús áremelés várható.

Leginkább az energiaárak elszabadulása viselte meg a céget. Amikor 2,5 hónappal ezelőtt az
MVM megküldte számára a következő évre vonatkozó új szerződést, akkor visszaküldte nekik
azzal, hogy elírás történt. Erre reagáltak, hogy nem írtak cl semmit, így kiderült, hogy a f5ldgáz
ára 1 72 %-kal nőtt a mostanihoz képest, mint nagy fogyasztóknak, ami majdnem az idei év
háromszorosát teszi ki. A villamosenergia 72 %-kal nőtt, ami a cégük vonatkozásában 87 millió
forint kiadást jelent éves szinten. Altalában 6-8 millió forint között szokott lenni az éves hatása
az áremelkedésnek, és azon is ki voltak akadva, de a 87 millió forint összeg kalkulálhatatlanná
teszi az árakat.
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Összességében ezek a hatások azt jelzik, hogy a 1 00 forint önköltségük 12 1 forintra nő majd.
Hallotta, hogy Kálmán Tibor polgármester 10 %-os emelést javasol, a cég azonban 12 %-os
emelést szeretne kérni Békés vonatkozásában. A cég 8,23 %-kal a várostól rnggetlenül emelhette
volna az árakat, hiszen a békési önkormányzattal kötött szerződés infiációkövető, és iagyjából
ennyi lesz az élelmiszereknek az inflációja is. Plusz 3,77 %-os emelést szeretne kérni az
inflációhoz képest. Ez azt jelenti, hogy az árnövekmény 2/3-át a cég maga nyelné be, és az 1/3-
át terhelné rá a városra.

A konyhát folyamatosan karbantartják. A 201 6-os szerződés szerint 8350 adag ingyen ebédet
biztosítottak a Hét Krajcár Program keretén belül a városnak. A térségben Békésnek biztosítják
a legjobb áron az étkeztetést.

Az összesítő táblázat bemutatja a szolgáltatási árakat. Igyekeztek azokat a településeket
beletenrii, ahol az elmúlt évben közbeszerzés volt. Ebből látható, hogy ha 12 %-kal megemelnék
az árat, akkor a háromszori iskolai étkeztetés 797 forintra változna Békésen.

Tavaly évvégén volt Kápolnásnyéken közbeszerzésük, amelynek keretében 1 3 00 Ft-ra tettek
árajánlatot háromszori étkeztetés biztosítására. Ha ma Békésen közbeszerzés lenne, akkor a
mostani ámak majdnem a duplájára tennének árajánlatot.

Velence esetében, amelyik adagszámban picit kisebb, mint Békés, 1257 forintba, Budapesten a
Xx. kerületben 1200 forintba, Medgyesegyházán 1 082 forintba, Vésztőn 1 047 forintba,
Dévaványán pedig 980 forintba kerül a háromszori étkeztetés.

Békés város számára emocionális hely is, hiszen ez volt az első település, ahol a szolgáltatásra
teret kaptak, ezért megígérte Izsó Gábor akkori polgármesternek, hogy ezt az árakban is
igyekszik éreztetni majd. Ezt az ígéretét eddig be is tartotta, hiszen a környéken a legalacsonyabb
árat Békéstől kérik.

Megköszönte a prezentációra kapott lehetőséget, és ha bárkinek kérdése van, arra szívesen
válaszol.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Boros Attila üzleti vezérigazgató-helyettes által
elmondottakat.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Megköszönte a vezérigazgató-helyettesnek, hogy
Budapestről eljött Békésre megtartani ezt a prezentációt.

Mint a dr. Hepp Ferenc Általános Iskola intézményvezetője elmondta, hogy sok mindenben
megegyezik a véleménye Boros Attiláéval.

A cég a város rendezvényeinek, programjainak támogatásában is részt vesz. Az iskolájuk is kap
a cégtől támogatást (apró figyelmességet, együttműködést, korrekt kommunikációt), amit szintén
megköszönt. Kiemelte Jantyik Tibomé helyi koordináló szerepét, aki az intézményüket gyakran
látogatja. Ha rendezvényük, programjuk van, akkor akár soron kívül is egyeztet a helyi
koordinátorral, aki nagyon odafgyel Békés városára. Több telephelyük is van, és ha valahol
segítséget kérnek a gördülékenyebb tízóraiztatáshoz, étkeztetéshez (több pohár, kancsó igény,
stb.), akkor azormal reagálnak a kérésükre.
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Megköszönte az ételek kóstolására vonatkozó lehetőségét is. Saját maga is az iskolában étkezik,
így mindennap szembesül azzal, hogy milyen étel kerül az asztalra. Egy menzai vagy iskolai
gyermekétkeztetést nem lehet összehasonlítani az éttermi étkeztetéssel. A szolgáltató mindent
megtesz annak érdekében, hogy közmegelégedés legyen az étkeztetés kapcsán. A pontszámok
tükrözik az elégedettséget is. O maga is ki szokta tölteni az értékelőlapokat, és szokott 4-est is
adni egy-egy ételre. Jantyik Tibomé szokta mondani, hogy bátran lehet kritizálni is, mert az viszi
előre a dolgokat.

A további fejlesztésekhez sok sikert kívánt. Megköszönte az együttműködést és azt is, hogy az
észrevételeiket figyelembe veszik és beépítik a szolgáltatásba.

Boros Attila üzleti vezérigazgató-helyettes: Megköszönte a pozitív hozzászólást.

Földesi Mihály képviselő: A legutóbbi testületi ülésen igen feszült hangulatban váltak el, és
akkor Boros Attila vezérigazgató-helyettes azt mondta, hogy feljelentést tesz ellene, ami nem
történt meg, de ez biztosan nem véletlen.

El kell ismernie, hogy az elmúlt időszakban csökkent a panaszok száma. Ez azt jelenti, hogy a
képviselő-testületi ülésen történt „kardozásuk” hatására változás történt. Látszik az
önkormányzat részéről is a kapcsolattartás. Ez azonban nem azt jelenti, hogy elégedettek
lehetnek, de az tény, hogy nincs annyi panasz, mint korábban volt. Az, hogy ez most a
pandémiának tudható be vagy a tényleges minőségi javulásnak, nem tudja, de bízik abban, hogy
javult a minőség.

A 1 O %-os emelést még ő is megszavazta a bizottsági ülésen. Egyetért azzal, hogy brutális
áremelések voltak az elmúlt időszakban, és ahhoz, hogy a minőséget tovább lehessen fejleszteni
a szülők megelégedésére, ahhoz árat kell emelni.

Kérte a szolgáltatót, hogy törekedjenek továbbra is a színvonal emelésére.

A panaszok áradatát összehasonlította, és a bizottsági ülésen beszélt is erről. A legnagyobb
panaszáradt a békéscsabai konyha vonatkozásában érkezett a szülők részéről, de kiderült, hogy
ebben a vonatkozásban nem a békési önkormányzat kötötte a szerződést, hanem a református
egyház.
Kérdése: megoldható-e - a cégnek költségcsökkentést is jelentene -‚ hogy a békési konyha
kapacitásának bővítésével minden Békésen lévő intézményt a békési konyháról lássanak el?
Biztos abban, hogy maximálisan betartják az előírásokat, ennek ellenére ízletesebbnek tartják a
békési konyhán készült ételeket. Békési ember békésinek kicsit a saját szájíze szerint főz, és ez
észrevehető. Ez tapasztalható a minőségi értékelésekben is.

Megköszönte, hogy lehetőséget biztosítanak a szülőknek a kóstolásra, bár erre szükség is van.
Minden egyes panaszos szülőnek szokta mondani, hogy menjen be az iskolába, kóstolja meg az
ételt és töltse ki az értékelőlapot.

Nem mondaná azt, hogy a panaszos szülők olyan jó pontokat adnának, ezért meglepte az a
táblázat, amelyik az ételre adott értékeléseket tartalmazta.

Deákné Domonkos Julianna igazgatótól elfogadja a minőség emeléséről szóló véleményt, hiszen
az ő iskolája a legkedvezményezettebb, mivel ott kétféle menüből (A és B menü) lehet választani,
minden más iskolában csak egy választási lehetőség van.
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A 10 %-os emelést elfogadhatónak tartja. Ajövőben éves szinten beszélni kell az árewielésről
és a minőségi étkeztetésről.

Boros Attila üzleti vezérigazgató-helyettes: A cég is tervezi, hogy áthozza a főzést a békési
konyhára. Emocionális oka van armak, hogy jobbnak érzik a békési konyhán főzött ételek ízét.
Nem kapott olyan visszajelzést, hogy a békési konyhán főzött ételek jobbak, mint amit a
békéscsabai konyhán főznek.

Medgyesegyházán a pandémia elején volt egy haláleset, meghalt a 38 éves szakács covidban, és
emiatt áthozták a főzést Békéscsabára, és annyira elégedettek voltak a minőséggel, hogy nem is
kérték a konyha Újra nyitását helyben.

Elindítottak egy fejlesztést a konyha vonatkozásában, amihez szeretnének uniós támogatást is
igénybe venni. Várják a pályázat eredményét, de az összes uniós támogatás megfeneklett és nem
kaptak választ egyelőre. Bízik abban, hogy ez ajövő év elején megoldódik.

Tervezik, hogy áthozzák a főzést a békéscsabai konyháról, ezért is fejlesztenék a békési konyhát,
hogy egy helyen főzzék az ételeket.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Földesi Mihály képviselő említette, hogy a Hepp
iskolában két menüből lehet választani. Az intézményvezetés kérésére már csak egy fajta menü
áll rendelkezésre, hiszen a 6. és 7. óra utáni étkezés esetében nem mindig volt a kedveltebb
menüből a gyermekek számára, ami egy kisebbfajta konfiiktushelyzetet teremtett. A minőség
még inkább emelkedhet, ha egy fajta második fogás áll rendelkezésre. Nem a gyermekétkeztetési
cég szüntette meg a két menüből való választás lehetőségét, hanem maga az intézmény kérte ezt.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Kálmán Tibor polgármester 2 évvel ezelőtt az egyik feladatául
adta, hogy kísérje figyelemmel a közétkeztetést, így napi kapcsolatban van az
intézményvezetőkkel és a helyi vezetővel, Jantyik Tibornéval is. Amíg lehetett havonta
egyeztettek, értékelték a helyzetet, javaslatokat tettek. A cég figyelembe vette a javaslatokat.

Tapasztalta, hogy amikor nap mint nap lehetett kóstolni, kevesen mentek cl.

Földesi Mihály képviselő említette, hogy voltak és vannak is panaszok, azonban érdekes módon
a • város vezetéséhez egyetlen panasz sem érkezett az elmúlt 2 évben a városi intézmények
vonatkozásában. Bizottsági ülésen is megkérte Földesi Mihály képviselőt, hogy ha érkezik hozzá
panasz, akkor küldje cl a város vezetésnek is, hogy a cég felé tolmácsolni tudják.

Az a legfontosabb, hogy az EMMI rendeletnek köszönhetően nagyon egészséges ételeket kapnak
a gyerekek a városban.
Saját maga is mindennap megkóstolja az ételt, egyszer volt egy olyan eset, amikor nem tudta
eldönteni, hogy éppen mit eszik, ezért felhívta Jantyik Tiborné helyi vezetőt, akivel megbeszélték
az esetet. 2 év alatt ennyi panasza volt.

Gyorsan elsiklottak afelett, hogy a cég 8350 adag ételt ingyen biztosított a városnak. Ez minden
héten 1 60 adag ingyen ételt jelent.

Emellett a cég nagyon sok rendezvényt támogat, nyílt napokat szervez, amelynek keretében a
helyi vezető elviszi az óvodásokat a helyi konyhába, hogy lássák, hol és hogyan készül az étel,
amit ők kapnak.
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Véleménye szerint nagyon jó a kapcsolat a város és a cég vezetése között, a szűk 2 év alatt jól
megismerték egymást. Bízik abban, hogy hosszú távú kapcsolatot építenek ki.

Megköszönte a cég vezetésének és a szakácsoknak a munkáját.

Földesi Mihály képviselő: Mucsi András képviselő szervezte az iskolák látogatását, és ott
elhangzott, hogy mennyire leterheltek a diákok, és milyen sokáig bent vannak délután az
iskolákban. Akkor lenne igazából elégedett a közétkeztetéssel, ha a nagyon leterhelt diákok
mindegyike vállalná, hogy az iskolában étkezik. Az a gond, hogy a kötelező étkezéseken túl a
tizenév feletti korosztályból kevesen étkeznek az iskolában. Addig, amíg a környező kiR5zdékben
étkeznek a gyermekeik és a pedagógusok is, addig teljes mértékben nem tud elégedett lenni a
közétkeztetéssel, mindamellett, hogy elismerte, van minőségijavulás, de ez még nem békés város
elégedettségi szintjének megfelelő.

Boros Attila üzleti vezérigazgató-helyettes: Valóban úgy van, ahogyan Földesi Mihály
képviselő mondta. Nagyobb korban sajnos már nem olyan sikk a közétkeztetésben étkezni.
Vizsgálták is azt, hogy ennek mi az oka, ugyanis a gimnáziumban országos szinten mindössze a
gyerekek 6 % vesz részt a közétkeztetésben. Az azonban érdekes, hogy kutatásaik alapján az is
kiderült, hogy a gyerekek 30 %-a elhozza otthonról a befizetés összegét, csak elkölti máshol.
Ennyi idősen a gyerekek már inkább másra költik el a pénzt és inkább nem esznek, vagy beülnek
a Mekibe.

A cégük nem biztosít meleg vacsorát, délutáni étkezésre uzsonna van megrendelve, ami az
EMMI rendeletnek megfelelő étkezéstjelent: egy szelet kenyér, valamilyen feltétellel megkenve.
Ez a fajta étkezés már nem feltétlenül vonzó mindenki számára. Nem biztosítanak klasszikus
meleg vacsorát.

Földesi Mihály képviselő: Mindig kiakad azon, hogy „nem sikk a közétkezés.” Ő maga 1 8 éves
koráig, és még azután is közétkeztetésben evett, és biztos abban is, hogy a jelenlévők többsége
is étkezett a közétkeztetés kertében. Békésen nincs Meki, így oda nem ülhetnek be. Valami miatt
nem veszik igénybe a közétkeztetést, a 6 %-os igénybe vétel nagyon alacsony.

KálmánTibor polgármester: Megköszönte az eddigi munkát, hiszen 201 6-tól kezdődően nagy
fejlődésen ment keresztül a közétkeztetés, és több fejlesztés is történt. Az EMMI rendeletnek
való megfelelés óriási munka volt, mint ahogy annak elfogadtatása is nagy kihívást jelentett.

A hivatalba leginkább akkor jönnek az emberek, ha probléma van. ha panaszuk van. A
közétkeztetéssel kapcsolatban nem jutott el hozzá panasz, csend van, ami jót jelent.

Megköszönte Polgár Zoltán alpolgármester munkáját a közétkeztetéssel kapcsolatosan, és azokét
is, akik közreműködnek abban, hogy folyamatosan magas szinten biztosítsák az étkeztetést.

A 6 % országos adat, és nem a békési étkeztetésre vonatkozik. Ő maga is bent étkezett annak
idején, de az idők változnak. Az ő idejében gyalog meg biciklivel jártak iskolába, most meg
dugók vannak az iskolák előtt, mert a szülő szinte a tanteremig autóval akarja bevinni a gyerekét.

A jelen körülményeknek kell megfelelni és ahhoz kell alkalmazkodni is.
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Megköszönte Boros Attila üzleti vezérigazgató-helyettesnek a tájékoztatót, és azt, hogy eljött
Békésre. Továbbra is a határozatijavaslatban szereplő 10 %-os áremelést támogatja.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt a
határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
315/2021. (XL 25.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a közétkeztetési
díjtételek a 2022. évre 2021-hez képest 10 %-os mértékkel emelkedjenek.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
vállalkozási szerződés 2. sz. módosítását aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021 . évi
költségvetésének III. negyedévi telj esitéséről

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa november 23-án tárgyalta az előterjesztést, amelyet egyhangúlag
elfogadott.

1\’Iucsi András képviselő: Az előző testületi ülésen a köznevelési intézmények táj ékoztatój ának
tárgyalásakor elhangzott, hogy sem a kistérségi óvoda, sem pedig a szociális szolgáltató központ
nem tartozik közvetlen irányítás szempontjából az önkormányzathoz, azonban mégis csak a
város intézményei, hiszen Tarhossal közösen alkotják a társulást. Az Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsának elnöke Deákné Domonkos Julianna képviselő lett. Fontos, hogy
segítség a társulás munkáját.

A kistérségi óvoda részéről érkezett egy kérés az önkormányzat felé, amely szerint az egyik
dolgozójuk lakhatásában kérték a segítséget. A lakásügyekkel foglalkozó bizottság döntött is a
munkavállaló lakáshoz jutásáról.

Megyei önkormányzati képviselőként annyiban tudott segíteni, hogy a kistérségi óvoda és
bölcsőde valamennyi alapítványa 50-50 ezer forint támogatást kapott a Békés Megyei
Onkormányzattól. A mecénási kerettel a megyei önkormányzat mellett működő társadalmi
kapcsolatok bizottsága rendelkezik, aminek ő maga az elnöke. Ez a keret a forrása a fenti
támogatásoknak is.
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A képviselőség mellett vannak társadalmi megbízatásaik is, így mindenkinek kötelessége
támogatni, segíteni a városi intézményeket.

Kálmán Tibor képviselő: Megköszönte Mucsi András képviselőnek a békési kistérségi óvoda
és bölcsőde támogatása melletti lobbit.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Ahogy Mucsi András képviselő említette rövid ideje ő
a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnöke. A korábbi jó
együttműködésnek ez egy folytatása, hiszen a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde intézménye
az általa vezetett intézménnyel évtizedek ótajó kapcsolatot ápol. A BVSZSZK szintén egy olyan
intézmény a városban, ahová intézményvezetőként is bármikor fordulhatott segítségért. Az
együttműködésük is már nagyon régre vezethető vissza.

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagjai és a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tagjai is támogatták az előterjesztést. Részletesen tájékoztatták az érintetteket a
költségvetési adatokról, az intézményekben folyó pályázati munkáról, iUetve a
létszámgazdálkodásról is.

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde létszámkerete csökkent azért, mert a Hunyadi téri
tagóvoda a Reményhír Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik tovább. Bízik
abban. hogy sikeresen tudnak együttműködni az Új intézményi keretek között.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Deákné Domonkos Julianna képviselőnek az IFT
elnökeként végzett munkáját is. Eddig is jó volt az együttműködés az igazgatókkal, de ez a
jövőben még inkább erősödni fog.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
316/2021. (XI. ) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Tárulás 202 1 . III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
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A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az á11amháztartásrt felelős
miniszter által közzétett módszertani útmutatók és nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembe vételével. Az éves ellenőrzési terv úgy került összeállításra, hogy szükség esetén az
abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek.

Földesi Mihály képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is tárgyalták az
előterjesztést, ahol 5:3 arányban sikerült egy nemet kicsiholni. Bővítené a belső ellenőrzés
munkáját, amire azt mondtajegyző asszony, hogy nem látja indokoltnak, hogy 2022-ben erre sor
kerüljön. Még egyszer átnézte a belső ellenőrzési tervet, és látta, hogy intézményi átfogó
ellenőrzés van tervezve a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. Nem hiszi, hogy olyan eget
rengető probléma lerme, ha esetleg ez 1 évet csúszna. Látta a tervezett célellenőrzéseket, ami
kifejezetten tetszik neki és kíváncsi lesz a végeredményre is, ugyanis az átszervezéssel
kapcsolatos célellenőrzésre kerül majd sor a Turisztikai és Szolgáltató Kft. vonatkozásában. Ez
kifejezetten szív ügye, és örül, hogy bekerült a célellenőrzések közé.

Ennek ellenére továbbra is fenntartja azon módosító javaslatát, amely szerint bővíteni kellene a
belső ellenőr feladatát a már sikeresen lebonyolított pályázatok ellenőrzésével. Az elmúlt
időszakban a közösségi oldalon sűrűn láttak és hallottak egy-egy beruházásról, amelyekről a
lakosság úgy nyilatkozott, hogy némelyik még a ciklus végét sem éri meg. Ezek ellenőrzése
aktuális lenne. Az egyik a sétány, a másik pedig a piac beruházása. Ezt a két pályázatot be kellene
venni az ellenőrzések közé úgy, hogy a következő évben elmaradna a négy nemzetiségi
önkormányzat intézményi átfogó ellenőrzése, és arra 1 évvel később kerülne sor, így nem
terhelnék túl a belső ellenőrzést végzőt sem.

Kálmán Tibor polgármester: Jegyző asszonnyal egyeztettek ebben a kérdésben. Ahogy el is
hangzott, soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók az év folyamán. Tartaná magát az
eredeti előterjesztéshez, mivel a nemzetiségi önkormányzatok működését is fontos ellenőrizni.

A pályázatokat is lehet ellenőrizni, de azok nagyon sok szervezet, hatóság által ellenőrzésre
kerülnek. Jelenleg éppen Mezőberényben zajlik egy EFOP-os ellenőrzés. Az ellenőrzésen három
kollega és két projektmenedzser vesz részt Mezőberényben a teljes pályázati dokumentációval.
Véleménye szerint nem kellene tovább terhelni az így is leterhelt belső ellenőrt.

Tekintettel arra, hogy módosító javaslat érkezett, kérte a képviselő-testületet, hogy először
Földesi Mihály képviselő módosító javaslatáról szavazzanak.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
317/2021. (XI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el Földesi Mihály képviselő
módosító javaslatát, amely szerint a 2022. évi belső ellenőrzés terjedjen ki a piaccal és a
sétánnyal kapcsolatos pályázat ellenőrzésére úgy, hogy a nemzetiségi önkormányzatok
ellenőrzése 2022-ben maradjon el, és majd csak 2023-ban történjen meg.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterj esztésben szereplő határozati
javaslatot.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
318/2021. (XI. 25.) határozata

Békés Város Képviselő-testülete Békés Város Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési
tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2021 . évi zárszámadás időpontja.
Felelős: Támok Lászlóné jegyző

Napirend tárya: A 2022. évi piaci díjtételek meghatározása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A rendelet
értelmében a képviselő-testületnek minden év december 3 1 -ig meg kell határoznia a piacon
alkalmazandó díjszabást. Már harmadik éve nem javasolnak változást a díjtételekben.
A előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
319/2021. (XL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 1.
mellékletét képező díjszabásnak megfelelően elfogadja a 2022. január l-jétől érvényes
piaci díjtételeket, változatlan összegekkel.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend táry Köztemetés ellátás vonatkozásában vállalkozási szerződés megkötése

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság,
valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolják
a képviselő-testületnek.
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A szociális törvény alapján az önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt
személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az elteniettetésre
köteles személy, vagy az arról nem gondoskodik. A köztemetés ellátására a következa egy évre
a BEKESI-TEM Kft-vel javasolta a szerződést megkötni.

Mucsi András képviselő: A FIDESZ KDNP nevében üdvözölhetik ezt az előterjesztést. Az
indoklásban szerepel az is, hogy Békés város vonatkozásában két temetkezési szolgáltató van.
Az egyik cég tulajdonosa a képviselő-testület tagja. Mind a két szolgáltató munkájával elégedett
az önkormányzat, hiszen színvonalas szolgáltatásokat nyújtanak. Erre tekintettel úgy döntöttek,
hogy éves váltásban végezze a két szolgáltató a köztemetést Békés városában.

Korábban sem volt panasz a szolgáltatásokat illetően. A sokat kifogásolt és sokszor felvetett
együttműködésnek a jele az is, hogy az egyik képviselő-társuk cégével is szerződést kötnek a
következő évre.

Juhos János képviselő: Az előterjesztésben szereplő javaslatot gazdasági szempontból is
korrektnek és előremutatónak tartja. Ezt az együttműködési szándékot várták már régen, de nem
az üzleti oldala miatt, hiszen az nem jelent semmit, de a javaslat mindenképpen gesztus értékű,
amit az ő pártjuk is értékel.

Kálmán Tibor polgármester: Sajnos mindannyiuknak van tapasztalata mind a két szolgáltatóval,
és elmondható, hogy mind a két cég magas színvonalú munkát végez. Bízik abban, hogy ez a
jövőben is így lesz.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormánj’zata Képviselő-testületének
320/2021. (XI. 25.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 évre, a 2022. január 1 -től 2022.
december 31-ig terjedő időszakra vállalkozási szerződést köt a BÉKÉSI-TEM
Temetkezési Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 5630 Békés, Piac tér 1 .‚ képviseli: Rácz
Attila ügyvezető), köztemetési feladatok ellátására.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: A Békés Turisztikai Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzb7tönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Két felügyelő
bizottsági tag mandátuma lejárt, technikai, adminisztrációs hiba miatt a képviselő-testületnek
újból döntenie kell az Új tagok megválasztásáról.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
321/2021. (XI. 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békés Turisztikai és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, hrsz 6929/50; cégjegyzékszám:
04-09-008046) döntéshozó szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3:26. (4) bekezdése alapján a 2021. év augusztus hó 15. napjától 2026. augusztus hó 14.
napjáig terjedő időszakra a társaság felügyelőbizottsági tagjának választja Vámos Zoltán
5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 8. szám alatti lakost, illetve Tarkovács István 5630 Békés,
Déli ipari Út 92. szám alatti lakost.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására, különös tekintettel a
társaság létesítő okiratának módosítására.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Ingatlanok állami tulajdonba adása

Írásos elberjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az A’Iötv. 52. (1) bekezdés» ponija alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
megkereséssel élt az Onkormányzat tulajdonában lévő egyes csatornaszakaszok állami
tulajdonba, maj d az Igazgatóság vagyonkezelésébe kerülésének tárgyában.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás elő/t megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
322/2021. (XL 25.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az l/l tulajdoni
hányadát képező Békés külterület 0413 hrsz., Békés külterület 083 hrsz., Békés külterület
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0174 hrsz., Békés külterület 4657 hrsz., Békés külterület 0171 hrsz., Békés zártkert 11222
hrsz., Békés külterület 055 1 hrsz. alatti ingatlanokat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény 108. (2) bekezdése alapján a
Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. (3) bekezdésében meghatározott
közfeladat ellátásának elősegítése érdekében ingyenesen a Magyar Allam tulajdonába
adja.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Békés külterület
0413 hrsz., Békés külterület 083 hrsz., Békés külterület 0174 hrsz., Békés külterület 4657
hrsz., Békés külterület 0171 hrsz., Békés zártkert 1 1222 hrsz., Békés külterület 0551 hrsz.
alatti ingatlanok Magyar Allam részére történő ingyenes vagyonátadása az önkormányzat
kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az átadással érintett
ingatlanok nem szükségesek a kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz
vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési
bevételi előirányzatok teljesítéséhez.

3 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 1/1 tulajdoni
hányadát képező Békés külterület 04 1 3 hrsz., Békés külterület 083 hrsz., Békés külterület
0174 hrsz., Békés külterület 4657 hrsz., Békés külterület 0171 hrsz., Békés zártkert 11222
hrsz., Békés külterület 055 1 hrsz. alatti ingatlanok nem tartoznak forgalomképtelen
önkormányzati törzsvagyon körébe.

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Békés Város
Polgármesterét, hogy az ingyenes vagyonátruházással kapcsolatosan szükséges minden
jognyilatkozatot megtegyen.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

pirend tárya: A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. folyószámla hitelkeretének
engedélyezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőköiiyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az ügyvezető
újabb egy évre kéri a hitelkeret-szerződés megújítását, változatlan összeggel, a működés
folyamatossága és a likviditás biztosítása érdekében.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
323/2021. (XI. 25.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kft a Kereskedelmi és Hitelbanktól 2022. január 1 . napjától
2022. december 31. napjáig terjedő időszakra, maximum 16.000.000,- Ft felső határú, 1
éven belüli folyószámlahitelt vegyen fel. A hitelfelvétel célja a 2022. évi költségvetésben
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tervezett működési kiadások fedezetének biztosítása az egyenlőtlenül érkező saját
bevételek miatt, valamint a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal a BKSZ
Békési Kommunális és Szolgáltató Kit 1 . pont szerinti folyószámlahitelének
felvételéhez.

3 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert a készfizető kezességgel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére és a
szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: A békési kishajó kikötő ingóságainak használatba adása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A képviselő-testületnek két döntést kell
meghoznia. Az első az Önkormányzat tulajdonában álló ingóságoknak a Kikötő jövőbeni
üzemeltetője részére történő használatba adással kapcsolatos döntés, a második a kikötő
üzemeltetésével, valamint a vízjogi engedély módosításával kapcsolatos döntés.

Földesi Mihály képviselő a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén kérte, hogy egy leltár
is kerüljön a képviselők elé, így az helyben kiosztásra is került.

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

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

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

Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
324/2021. (XI. 25.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az Önkormányzat
tulajdonában álló, a Békési Kishajó Kikötőben található, a kikötő üzemeltetéséhez
szükséges ingóságokkal kapcsolatos ingyenes használati szerződés versenyeztetés
mellőzésével történő megkötéséről a Békési Vízisport Nonprofit Kft-vel, a határozat 1.
számú melléklet szerinti szerződés szerint.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Békés Város
Onkormányzata és a Békési Vízisport Nonprofit Kft. közösen kezdeményezik a
vagyonkezelő Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál a kezelői hozzájárulás módosítását
úgy, hogy a jövőben a Kikötő üzemeltetési feladatait a Békési Vízisport Nonprofit Kft.
láthassa el. A fentiekkel párhuzamosan Békés Város Onkonriányzata és a Békési
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Vízisport Nonprofit Kft. közösen kezdeményezik, hogy a Békési Vizi-sport Nonprofit
Kft. üzemeltetőként eljárhasson a hatóságok előtt a vízjogi és esetlegesen szükséges
egyéb engedélyek módosítása, beszerzése kapcsán.

3 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság engedélye alapján a határozat 2. számú
melléklete alapján kössön megbízási szerződést a Kikötő üzemeltetésére a Békési
Vízisport Nonprofit Kft.-vel.

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az 1 -es és 2-es pontokban leírt feladatok elvégzéséhez szükséges szerződéseket
írja alá és a Vízügyi é5 egyéb hatóságok előtt tegye meg az esetlegesen szükségessé Váló
nyilatkozatokat.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Részvétel a Békés Megyei Éghajlatváltozási Platform munkájában

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

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

A Békés Megyei Közgyűlés Alelnöke megkereste az önkormányzatot azzal, hogy Békés is
vegyen részt a Békés Megyei Eghajlatváltozási Platform munkájában. Erről az együttműködési
szándék kifejezéséről szól az előterjesztés.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásná/jelenlévó’ képviseló’k száma. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
325/2021. (XL 25.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy aktív szerepet kíván
vállalni a Békés Megyei Onkormányzat által elnyert KEHOP-l.2.O-15-20l6-00007
azonosító számú, „Békés Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Békés Megyei
Klímastratégiai Platform létrehozása” című projekt keretében megalakult Békés Megyei
Eghajlatváltozási Platform munkájában.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért továbbá azzal, hogy a fent
megnevezett Platformhoz — amennyiben annak tevékenységében érdekelt — további
szervezetek csatlakozhatnak.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Interpellációk, bejelentések

Táry: Balog Zoltán képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Balog Zoltán képviselő nincs jelen az ülésen, így az
interpellációjára adott válasz ifogadásáról a következő testületi ülésen nyilatkozik.

Tárv: Csibor Géza képviselő interpellációjára adott válasz

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

Csibor Géza képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Táry: Földesi Mihály képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?

Földesi Mihjjy 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.

I4gy Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz

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

Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadja, mert Kálmán Tibor
polgármester írta alá, de nem arról szólt, amit kért. Felvetett egy problémát, amire a válasz
tartalmazza ajogszabályi hivatkozásokat, illetve azt, hogy miként nézzen ki az utcanév tábla. Ez
nagyon jó, de arról beszélt, hogy például a Maróthy utca három darabból áll. Nem is érti, hogy
amikor a 70-80-as években beépítették a nagy kertet, akkor hogy tudták ilyen szerencsétlenül
kialakítani ezt az utcát. A Maróthy utca három részletben van, egymástól nagyobb fizikai
távolságra.

Az Epresköz utcával kapcsolatban azt írja a válaszadó, hogy úgy kell kirakni az utcanév táblákat,
hogy látszódjon, hogy van folytatása. Rendben, érti, de akkor ezt csinálják meg, mert ez 40 éve
nincs megoldva.
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Azt is felvette, bár nem az interpelláció keretében, hogy össze-vissza csinálták meg k5zterü1eti
elnevezéseket és a városrészeknél összecserélték az utcákat. Jó lenne, ha ezt is hamarosan rendbe
tudnák tenni.

Kálmán Tibor polgármester: Elnézést kér, ha nem volt megfelelően megfogalmazva a válasz,
de a leírtak aztjelentik, hogy megfelelő módon kiteszik a névtáblákat.

Tár2y: Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Rácz Attila képviselő nincsjelen az ülésen, így az interpeIlációjára
adott válasz elfogadásáról a következő testületi ülésen nyilatkozik majd.

Kérte, hogy ha valakinek van interpellációja, az mondja el.

Földesi Mihály képviselő: November 1-jével született meg az a kormányrendelet, amellyel a
kormány a munkáltatókra bízta az oltások kötelezővé tételét. Békés város önkormányzata élt is
ezzel a lehetőséggel. Egyetlen probléma van ezzel, hogy december 1 5-ét nevezte meg
határidőként. Ez igen vészes határidő. Nem tudja, hogy ez a döntés hány embert érint az
oltatlanok körében. Nagyjából már tudják és érzik, hogy már hit kérdése, hogy valaki felveszi az
oltást vagy sem, ezért ezt a munkahely megtartásához kötni, zsarolásnak és kényszerítésnek
tartja.

A miniszterelnök szeptemberben másként fogalmazott, ugyanis azt mondta, hogy nem híve a
zsarolásnak, és Magyarországon nem lesz a kötelező oltás bevezetve. Véleménye szerint nem az
állami szerveknek és az állami fenntartású intézményeknek, illetve nem az önkormányzatoknak
és önkormányzati fenntartású intézményeknek küldte ezt a feladatot. Véleménye szerint kívülről
a giobalisták kérték fel a miniszterelnököt, hogy legyen kötelező az oltás, ő pedig a
munkáltatókra bízta ennek eldöntését, és nem a kormány rendelte cl a kötelező védőoltást.
Gyakorlatilag a multik és nagy foglalkoztatók közül senki nem rendelte cl a kötelező oltást.

Voltak megyei értekezleten, ahol hallották, hogy az intézményeknél 1 3 -1 8 % között vannak azok,
akik nem oltatták be magukat, ami egész magas aránynak számít. Ez a múlt hét csütörtökön
hangzott cl. Ugy hallotta, hogy Békésen jóval kedvezőbb a helyzet.

Nem oltásellenes és nem is vírustagadó. Ha valakit az ment meg, hogy felveszi az oltásokat,
akkor tegye azt, és adják meg az ilyeneknek a lehetőséget. Az egészségügy biztosítja is az oltások
felvételét. Ezzel szemben azokra is tekintettel kell lenni, akik nem veszik fel az oltást, mivel ez
országos szinten nem kötelező, hanem a munkáltatóra van bízva annak kötelezővé tétele. Nagyon
sok munkáltató az ingyenes tesztet biztosítja, és a dolgozók napi szinten megnézhetik, hogy nem
betegek-e azért, hogy a többieket ne fertőzzék meg. Országos szinten igen magas az átoltatlansági
arány.

December 1 5-e nagyon közel van, közeledik a karácsony, nem hiszi, hogy egy családbarát
kormánynál éppen a város vezetés, aki ugyanazon színekben dolgozik, elküldi azokat, akik
nincsenek beoltva.

Békésről sokan felhívták, e-mailt küldtek neki, hogy probléma van, de megpróbálják kivárni a
december 1 5-ét, addig húzzák az időt, mert nem szeretnék magukat beoltatni, de sok esetben a
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1 50 ezer forintos bevétel a családfenntartáshoz nélkülözhetetlen, és kénytelenek lesznek felvenni
az oltást. Kérte, hogy ne hozzák ilyen helyzetbe Békés város dolgozóit.

Kérte a város vezetését, hogy a kötelező oltásra vonatkozó rendeletet vonják vissza, ő azt nem
tudja támogatni.
Intézményvezetőkkel is beszélgetett a fentiekkel kapcsolatban, és főtt a fejük, mert a 13-18 %
oltatlan közül 50 % esetleg kényszerből bevállalja az oltást. Mi lesz ezekkel az osztályokkal?
Csoport- vagy iskola összevonások lesznek? Ez borzasztó lenne.

Tudják, hogy tombol a vírus, nagyon sokan megbetegszenek, még sem tartja helyesnek azt, hogy
rákényszerítsék az oltást azokra, akik nem akarják felvenni. Ez nem járható Út, adják meg az
embereknek a lehetőséget arra, hogy saj át maguk döntsenek.

Van nála egy levél, amit a polgármesterek egy csoportja írt. Ebben a levélben felszólítják
Magyarország összes polgármesterét, hogy ne tegyék kötelezővé az oltást. A levélből felolvasta
az alábbi bekezdéseket:
„Ahogy Ön előtt is ismert Magyarország Kormánya által kiadott Kormányrendelet, 202 1.
november 1 -től lehetővé tette a munkáltatók számára a covid oltás előírását a
foglalkoztatottaknak. Azokat a munkavállalókat, akik nem engednek a zsarolásnak, fizetés
nélküli kényszerszabadságra küldik. Az elképesztően lehetetlen döntéssel, ezzel a
kormányrendelettel magyarok százezrei kerülnek rendkívüli nehéz anyagi helyzetbe a karácsony
előtti időszakban. Egyrészt elfogadhatatlan, sőt bűncselekmény a zsarolás, a kényszerítés.
Másrészt az is tűrhetetlen, hogy megbélyegzik az oltást nem kérő honfitársainkat, mintha ők
lennének a felelősek a covid vírus terjedéséért, miközben ma már számos kutatás bizonyítja,
hogy az oltottak is hasonlóképpen terjesztik ezt a vélhetően laboratóriumból származó vírust.
Tájékoztatom (és itt fel vannak sorolva önkormányzatok), hogy átmeneti munkahelyeket hoz
létre azok számára, akik olyan, a településükön működő, az önkormányzat hatáskörén kívül lévő
munkáltatók foglalkoztatottjainak, amelyek elrendelték a kötelező covid oltást.”

Már polgánriesterek zöme sem ért egyet a kötelező oltással, ezért írták meg ezt a levelet, ami
kering az országban. Nagyon sokan Békés megyében sem tették kötelezővé saját településükön
az oltást. Kérte, hogy Békés város is gondolja át a kormányrendelet végrehajtását, főleg azok
miatt, akik hitbéli kérdésnek tartják mindezt, hiszen őket borzasztó nehéz lesz meggyőzni még
emberi hangnemben is.

Kálmán Tibor polgármester: Általában az interpellációkra írásban szoktak válaszolni, de
néhány dolgot szeretne tisztázni arról, hogy egyrészt hol kezdődik a közösségi felelősségvállalás,
és hol kezdődik az egyén érdeke.

Minden munkavállaló kapott egy tájékoztatást arról, hogy január 3 1 -ig oltassa be magát.
Amennyiben ennek nem tesz eleget valaki, azt írásban felkérik, hogy pótolja ezt, erre újabb 15
nap lesz. Amennyiben ezután sem oltatja be magát, akkor további 5 napja lesz arra, hogy írásban
tájékoztassa a munkáltatót, hogy be akarja-e oltatni magát, vagy ha nem, akkor miért nem. Senki
nincs falhoz állítva olyan mértékben, mint ahogy Földesi Mihály képviselő mondta.

Sok információ kering az interneten, és nehéz, amikor arról kell bizonyos körökben beszélni,
hogy engedjék már el, hogy kiben milyen chip van, és milyen hatásfokkal lesznek zombik az
oltástól.
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Az önkormányzatnál és intézményeinél 80 % feletti az átoltottság. Az eddigi beszélgetések
alapján ezjóval 95 % felé megy majdjanuár végéig. Egy intézmény működését sem rengeti meg,
ha valamelyik munkavállaló úgy dönt, hogy nem oltatja be magát bármilyen megfontolásból.
Ezzel kapcsolatban nagyon sok beszélgetésen van túl. Erre a döntésre a polgárrriestereket
jogosította fel a kormányrendelet, és élt is a kötelező oltás bevezetésével. Ehhez a jövőben is
tartja magát.

Azzal kapcsolatban, hogy ki mennyire hordozó, vagy ki mennyire tud megbetegedni, azt
tapasztalja, hogy egészen más szinten betegszenek meg azok, akik be vannak oltva, rriint azok,
akik nem vették fel az oltást. Ezzel lehet vitatkozni, de a hivatalos számoknak hisz, és nem a
különböző internetes portálokon megjelenő véleményeknek. A felesküdött, egészségügyben
dolgozó orvosoknak, szakembereknek hisz. O is azt mondja, hogy nekik „hisz”, holott ez nem
hitről szól. Bízik a felesküdött orvosok, szakemberek tudásában. Amikor ezek az orvosok és
egészségügyi dolgozók azt mondják, hogy sokkal kisebb a megbetegedés aránya azok között,
akik be vannak oltva, sokkal gyengébb a lefolyása, akkor azt elfogadja, és az ő szavuk a mérvadó
ebben a kérdésben.

Földesi Mihály képviselő is biztosan látta a német egészségügyi miniszternek a három nappal
korábbi nyilatkozatát, amikor azt mondta, hogy tavaszra valaki vagy átoltott lesz, vagy olyan,
aki átesett a betegségen, vagy elhunyt.

Véleménye szerintjó döntést hozott, hisz egyébként is az egyén védelme is fontos, de a közösség
védelme legalább ugyanannyira fontos. Van olyan dolgozó, aki jelenleg is gondolkodik az oltás
felvételén, még információt gyűjt, de van olyan is, aki babát szeretne, és emiatt nem akarja
felvenni az oltást, valaki egészségügyi okokból nem szeretné felvenni, amiről, ha hoz szakorvosi
igazolást, akkor azt elfogadják.

Földesi Mihály képviselő: Nem ugyanazt a dokumentumot látta, amiről Kálmán Tibor
polgármester beszélt, ezért kérte, hogy arról kaphasson egy másolatot, amelyikben ajanuár 31-
ci határidő szerepel. O december 15-ei határidőre emlékszik, de lehet, hogy akkor keveri azzal,
amit a felesége kapott.

Hangsúlyozni kívánta, hogy nem vírustagadó és nem is oltásellenes. Az emberi méltóságot
szeretné biztosítani, és azt, hogy ne küldjék el a munkavállalókat, akik nincsenek beoltva.

Javasolta, hogy tájékozódjanak a gyulai covid osztályon. Nézzék meg, milyen eredményeket
hozott az október 1 -jei elküldés. Véleménye szerint dr. Pócs Alfréd a társaival együtt nem
véletlenül ment ki a MOK elé november 2-án, ahol orvosok, egészségügyi dolgozók voltakjelen.
A gyulai covid osztályon áldatlan állapotok vannak, de nem akar konkrétumokat mondani, mert
nem akar senkit elriasztani, aki a tévén keresztül nézi a közvetítést. A gyulai covid osztályon
dolgozó szakápolók és orvosok közül is megkeresték őket, megköszönve nekik, hogy kiállnak az
oltatlanok mellett. Információjuk szerint a kórházban 45 % az oltottak és 55 % az oltatlanok
aránya. Erről dokumentációja is. Azt mondják, hogy oltott nincs lélegeztető gépen, de sajnos ez
nem így van.

Javasolta, hogy azok, akik elrendelték a kötelező oltást, nézzék meg azokat a területeket, ahol
dokumentum filmek készültek (Izrael, Gibraltár). Ezeken a helyeken 1 00 %-os átoltottság van,
de nézzék meg, hogy mit mutat be a fHm a mellékhatásokról. Nehezen lehet megtalálni az
interneten, mert leszedik ezeket a filmeket, de ha valakit érdekel, átküldi neki. Ennek ellenére azt
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gondolja, aki akarja, oltassa be magát, de az se legyen másodrendű állampolgár, aki nem oltatja
be magát.

Kálmán Tibor polgármester: Kérte, hogy Földesi Mihály képviselő juttassa el neki azt a
dokumentációt, amiben szerepel, hogy a kórházban az oltottak aránya 45 %‚ az oltatlanoké pedig
55 %. Egészen más adatokról tud. Valóban igaz, hogy az oltottak is megbetegszenek. Ha az
altatásokat nézik, akkor ott is előfordul, hogy 1000 emberből 1 elhalálozik altatás közben, de ez
nem azt jelenti, hogy nem szabad altatni a betegeket műtéteknél. Altatás nélkül nem lehet
elvégezni bizonyos műtéteket.
Ez egy rendhagyó interpelláció, mert máskor utakról, járdákról, vizelvezetésről beszélnek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Kálmán Tibor polgármester említette, hogy Földesi
Mihály képviselő interpellációja rendhagyó interpelláció.

Saját maga három oltással rendelkezik, igyekszik a kollegái előtt példát mutatni, ezért az első
között volt, aki beoltatta magát, illetve a tesztelésre is elsők között jelentkezett.

Az állami fenntartású intézményekben dolgozók kitüntetett figyelmet kapnak ezen a területen,
így az intézményük fenntartója, a Gyulai Tankerületi Központ is különféle információkkal
szolgál feléjük, amiért nagyon hálás az igazgató asszonynak és a vezetőknek, akik méltósággal,
lojálisan és higgadtan kezelik ezt az egész folyamatot.

Örül annak, hogy az intézményükben nagyon pici százalékot tesz ki azok száma, akik nincsenek
beoltva. Vannak, akik még gondolkodnak az oltás felvételén. A december 1 5-ei időpont nem
fejvesztés terhe melletti időpontot jelent. 2021. december 31-éig várnak ki, és fgye1ik, hogy
alakul az oltottság. Egyébként 1 -5 fő között van jelenleg az oltatlanok száma az intézményében,
miközben közel 100 dolgozójuk van, beleértve az állományban lévő és közfoglalkoztatásban
dolgozókat is.

A tankerület vezetői azt mondták neki, hogy odébb van még a határidő, és azt kérték, legyenek
türelmesek, nyugodtak, hisz felnőtt emberekről van szó, és bíznak abban, hogy mindenki bölcs
döntést hoz majd.

Van egy másik téma, amiről beszélni kell most, éppen azért, mert jelen van a televízió is: a
kollegái amit kifogásolnak az az, hogy az állami fenntartású iskolák, illetve az egyházi
működtetésű iskolák között anomália van az oltási kötelezettséget illetően.

Megköszönte, hogy a József Attila utcán megoldották a közvilágítással kapcsolatos problémát.

Tegnap késő délután Békés város ajándékát, a babacsomagot vitte ki házhoz. A Szentpál soron
kellett elmennie, és tapasztalta, hogy a házak jó részén nem volt háztábla. Ebben kapcsolódik
Mucsi András képviselőhöz, hogy ez problémát okoz. A háztábla megkönnyíti egy-egy adott ház
megtalálását. Kérte a lakosságot, hogy tegyék ki a házszám táblákat, hiszen ez elsősorban a
lakástulajdonosok felelőssége.

Kálmán Tibor polgármestert is tájékoztatta már arról a visszatérő kérésről, ami a Szarvasi utca
és Csabai út kereszteződéstől egészen a használt kereskedésig tartó járdaszakasz javítását jelenti.,
hiszen nagyon rossz állapotban van ajárda. Tudomása szerint a város vezetése ajövőben tervezi
az utak és járdák javítását, illetve erre forrást keresnek, így kérte, hogy a fent említett szakaszon
a jobb és baloldalon is javítsák ki a járdákat.
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Kálmán Tibor polgármester: Mindent megtesznek ajárdák, utak felújításáért, és a TOP PLUSZ
európai uniós pályázatok keretében komoly fejlesztéseket tudnak majd végrehajtani.

Mucsi András képviselő: Ibrány vonatkozásában három dologban kér segítséget. Az előző
ülésen beszéltek a Ligetről. Jelen van a testület ülésén a BKSZ Kft. ügyvezetője is, ezért neki is
címzi a mondanivalóját. Vegyes tulajdonú terület a Liget, hisz vannak magántulajdonban lévő
házak, vannak egyházi és önkormányzati intézmények is a területen. Sajnos az önkormányzati
intézmény előtt nincs összetakarítva. A Liget szép a vegetációs időben, de problémát jelent,
amikor hullik a fákról levél, és ilyenkor a Liget nem a legszebb képét mutatja. Van, ahol
összetakarítanak (p1. református óvoda előtt), de van, ahol nincs összetakarítva. A Liget a város
belső területe, és szokták mondani, hogy ez a város éke. Azok a lakók, akik rendszeresen
takarítanak, kérik az önkormányzatot, segítsen az általuk összehúzott levelek elszállításában.
Kérte, hogy a lehullott levelek, avarok összetakarításába és elszállításába még karácsony előtt
nyújtson segítséget az önkormányzat.
Ha a Reményhír intézmény, a békési önkormányzat szociális szövetkezete, a református egyház
és az ingatlantulajdonosok is összetakarítják a leveleket, akkor is ott maradnak a kupacok, amit
széthord a szél, ha nem szállítanak el időben. Kérte ennek a rendezésében a BKSZ Kft. és az
önkormányzat segítségét.

A másik téma: a Nyíri utca végén, a bolt felől van egy kihajtó a Kopasz utcánál. Tavaly ilyenkor
is kérte, és azóta már többször is kérte, azonban most megismétli, és Újra kéri, hogy a Nyíri utca
legvégén, a legutolsó ház mellett lévő nagy kátyút szüntessék meg, hiszen, aki a Kopasz utca
felől megy arra ezt a kátyát se jobbra, se balra nem tudja kikerülni, ami igen balesetveszélyes.

A Kossuth u. 2. szám alatt lakók keresték meg azzal, hogy miután lehullott a lombozat, a fák
megnyesését, gallyazását oldják meg, mert viharos időszakban a fák sÚrolják a vakolatot és
rongálja a falat.

A vírussal kapcsolatban elmondta, hogy személy szerint egy egyházi iskolában alkalmazott,
illetve a fenntartót is képviseli. Az intézményben felmérést végeztek, és sajnos a szülők között
is volt haláleset. A kollegái jelentős része már harmadik körben is beoltatták magukat, mert
félnek. Az intézményben dolgozók közül senkire nem helyeznek nyomást az oltással
kapcsolatban, mindenkinek a józan belátására van bízva, hogy felveszi-e az oltást vagy sem. Ez
nemcsak Magyarországon jelent problémát. Családi tapasztalata is van arról, hogy oltás mellett
könnyebben át lehet vészelni a vírust, mint oltás nélkül. Baráti körben van ellenpélda is arra,
hogy aki nem volt beoltva nagyon megszenvedte ezt a vírust és intenzív osztályra került.

Molnár Gábor képviselő: Békésen már az óvodákban és a bölcsődékben is megjelent a covid.
Abban az óvodában, ahová az unokája is jár, már volt covidos gyerek, de a szülők csak annyit
mondtak, hogy beteg a gyerek és otthon maradt. Véleménye szerint a többi szülőnek joga van
tudni, hogy hány gyerek covidos. Sajnos a legkisebb gyerekek is elkaphatják a vírust.

Kérte, hogy kérjék fel a városban működő óvodákat, bölcsődéket, általános iskolákat, rnggetlenül
attól, hogy milyen fenntartásban vannak, hogy a szülőket szólítsák fel, hogy ha a gyerekük
covidos, azt mondják meg, illetve tartsák otthon. Erről a többi szülőt is tájékoztatni kellene, hogy
eldönthessék, ebben az esetben engedik a gyereket óvodába, bölcsődébe általános iskolába vagy
nem, és ha nem engedik, akkor miként oldják meg az oktatását (távoktatásban vagy más módon).
Nem tudják, minek milyen következményei vannak, a bölcsődések, óvodások nagyon kicsik, így
érzékenyebbek is, főleg Úgy, hogy nem kapnak oltást sem.

3



A BKSZ Kft. ügyvezetőjével már többször beszéltek a Pesti utcán lévő lakásotthon előtti
területről. Csinálták a járdát ezen a területen, de a bejárót nem állították helyre, ami miatt már a
második kipufogót kellett hegesztenie, mert a bejárónál van egy lefolyó csatorna, ami 20 cm-re
kilóg a területből. Kérte, hogy ezt a bejárórészt állítsák helyre, hiszen már 2 éve ígérik ennek a
rendbe tételét. A területen kb. 1 5 cm-t kellene feltölteni srégen, lefelé a kapuig.

Csibor Géza képviselő: A Mónus Illés utcán új burkolatot csináltak, amit a lakók nevében is
megköszönt, azonban a burkolat körüli rész, a padka nem teljesen lett megcsinálva. A lakók
kérdezik, hogy ez mikor lesz megcsinálva?

A Május 1 . park és a régi iskola épülete egy nagyon szép része a városnak, de valamit csinálni
kellene azzal a területtel, hiszen az ott lakók biztosan nagyon szívesen használnák, ha meg lenne
újítva és valamilyen módon hasznosítva lenne, vagy esetleg eltakarítanák az épületet.

A vírussal kapcsolatban Földesi Mihály képviselő hitről beszélt. Véleménye szerint a békési
lakóknak van hite, ez pedig a kereszténység, ami mindig is a tudomány mellett állt. Nagyon sok
tudósnak keresztény hite volt. Vannak olyan vallások, amelyek pont azt mondják, hogy a
keresztényeket meg kell ölni. Ez is egy hit. Véleménye szerint a tudományos hit nem együtt
értendő ezzel, hiszen vamiak olyan hitek, amelyekbe nem kell belemenni.

A vírussal kapcsolatban nem kíván belemenni abba, hogy az honnan származik és mit csinál. A
tudomány adott egy választ: ez pedig az oltás, amivel védekezni lehet ellene. Mint a
tudományban bízó, azt gondolja, hogy nincs más lehetőség csak az oltás. Az ő hitük bízik a
tudományban, a többi hitről pedig nem szeretne beszélni.

Földesi Mihály képviselő: Nem kíván reagálni egyik felvetésre sem.

A Hunyadi utca, Lánc utca és a Kinizsi utca közötti részről jelezték felé, hogy nyomvályús és a
nagy mezőgazdasági gépforgalom miatt igen veszélyessé vált az útszakasz. Kérte, hogyjavítsák
ki.

Az Igló utca és Tavasz utca között lévő körgáti árok fZilötti átjárónál a járdalapok szét vannak
esve. Kérte, hogy ezt is javítsák ki, mert veszélyes az átkelés.

Kálmán Tibor polgármester: Molnár Gábor képviselő által felvetettek elég kényes témát
feszegetnek. Ha a szülő partner ésjelzi, hogy a gyereke covidos, illetve egy intézményben többen
is azok, akkor arra is van lehetőség, hogy a közoktatási intézmények akár 5-l O napra is
bezárjanak, azonban ha a szülő nem szól és így derül ki valamelyik gyerekről, hogy beteg, akkor
átesnek az ellenkező oldalra, hiszen a szülők azonnal fenyegetőznek a ombudsmannal és
személyiségi jogokra hivatkoznak.

A múltkori testületi ülésen is elmondta, de megismétli, hogy bármilyen ügyben meglehet keresni
a képviselőket, lehet feléjük jelezni a problémákat, és amit tudnak meg is oldanak, de
mindenkinek kérte a türelmét.

Molnár Gábor képviselő: Megérti, hogy mindenkinek vannak személyiségijogai, de ajelenlegi
vírushelyzet halálos is lehet. Az unokája is óvodába jár, mi lenne akkor, ha a csoporttársától
elkapná a vírust és meghalna? Lehet a másik gyereknek akármilyen személyiségi joga, nem
nagyon örülne neki. Egy halálos kimenetelű vírusnál a személyiségi jogok ellenére tájékoztatni
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kell az óvodát, a szülőket arról, hogy az adott csoportban hány covidos gyerek van. Nem kell név
szerint elmondani, elég, ha csak egy számot mondanak, és a szülők eldönthetik hogy a
gyereküket viszik óvodába vagy sem.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Szeretne hangot adni annak az örömének, hogy a
városban milyen szép lett az Ünnepi közvilágítás, díszítés. Orül annak, hogy új fények csillognak
a városban. Orömmel látják a régi fényeket, díszítéseket is, de ez a mostani teljesen új színt hozott
a város életében, amit meg is köszönt. Lassan megkezdődik az ünnepvárás, így november 28-án
vasárnap indul az adventi rendezvénysorozat, amelyre mindenkit szeretettel várnak a megszokott
helyen.

Kálmán Tibor polgármester: További interpelláció, bejelentés, illetve zárt ülésen tárgyalandó
napirendi pont nem lévén, a testület ülését 1 O óra 24 perckor befejezettnek nyilvánította, és
mindenkinek megköszönte a részvételt. A következő, soros testületi ülés időpontja december 16-
án, csütörtökön lesz.

K.m.f.

‚i,Z
Kalmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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