JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormányzata Képviselótestületének 2021. december 16. napján
megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés. helye:

Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

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

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Vámos Zoltán képviselő.
Tanácskozási jozrial vett részt:
Támok Lászlóné jegyző
dr. Boeskay 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
Kovács András civil koordinátor
Az ülés kezdésének időpontja:

8.30 h

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

Tár2y:Napirend elfogadása
Kálmán Tibor polgármester: A meghivóban szereplő napirendi pontokhoz módosító javaslatai
vannak: az első módosító javaslata, hogy a képviselő-testület vegye fel napirendre és a zárt ülés
keretében tárgyalja meg a Z/2. jelzésű, a „Képviselői kötelezettségszegés jogkövetkezményének
megállapítása” tárgyú előterjesztést, amely utólag került kiküldésre a képviselőknek.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság zárt ülésén tárgyalta. Az
Mötv. 46. (2) bekezdés b) pontja alapján, illetve azért, mert a bizottság is zárt ülésen tárgyalta,
a jogsértés elkerülése érdekében a Képviselő-testületnek is zárt ülésen kell tárgyalnia az
előterj esztést.
Földesi Mihály képviselő: Ő nem kéri, hogy zárt üésen tárgyalják az ügyét. Ha lehet, akkor
tárgyalják nyilvános ülésen.
Kálmán Tibor polgármester: Nem lehet nyilvános ülésen tárgyalni, mert az ügyrendi bizottság
is zárt ülésen tárgyalta, és a jogsértés elkerülése érdekében a testületnek is zárt ülésen kell
tárgyalnia. Szavazásra bocsátotta a fent elmondott módosító javaslatot.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
333/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felveszi napirendre és a
zárt ülés keretében megtárgyalja a Z/2. jelzésű, „Képviselői kötelezettségszegés
(2) bek. b)
jogkövetkezményének megállapítása” tárgyú napirendi pontot az Mötv. 46
pontja alapján.
Kálmán Tibor polgáirnester
Felelős :
azonnal
Határidő :
.

Kálmán Tibor polgármester: A másik javaslata, hogy a képviselő-testület a Z/1 jelzésű, a
„Közbeszerzési eljárás megindítása” tárgyú napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja az Mötv. 46
(2) bek. c) pontja alapján. Az anyagot a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is zárt ülésen
tárgyalta.
.

.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
334/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/1 jelzésű, a
„Közbeszerzési eljárás megindítása” tárgyú napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja az Mötv.
46 (2) bek. c) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester
Felelős:
Határidő :
azonnal
.

.

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat
az elfogadott módosításokkal együtt.

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
335/2021. (XII. 16.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 16. napján tartott ülésének
napirendi pontjait, az elfogadott javaslatokra is tekintettel, az alábbiak szerint fogadta el:
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NAPIRENDI PONTOK:
Nyilvános ülés:

1

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

.

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

elfogadott határozatok és rendeletek

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
4. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1 8/202 1 (XI.2.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
.

5. A 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
6. A Békési Kulturális Nonprofit Kft. cégvezetőinek megválasztása
Előterjesztő’: Kálmán Tibor polgármester

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkaterve
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
8. Tájékoztató Békés város 2020. évi környezeti állapotáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
9. Tájékoztató Békés város árvíz- és belvíz védekezési terveiről
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 O. Beszámoló a középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester
1 1 TOP PLUSZ pályázatok benyújtása
Eló’ter/esztó’. Kálmán Tibor polgármester
.

1 2 Településrendezési eszközök módosítása
Elő’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
.

1 3 Békés Város Önkormányzata és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester
.

14. A 2022. évi járási START programhoz önerő biztosítása
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester
3

1 5. Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő’. Kálmán Tibor polgármester
16. A Békés, Petőfi u. 22. szám alatti ingatlan értékesítése
Előterjesztő’. Kálmán Tibor polgármester

17. „Esélyt a fiataloknak Békés Város iljúságsegítő programja” pályázat kiírása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
—

1 8 Költségvetési előirányzat átesoportosítások
Előter/esztó’. Kálmán Tibor polgármester
.

1 9. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság kölcsönszerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
20. Békési Szabadidős és Sportjáték Klub kölcsönszerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
2 1 Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. kölcsönszerződés módosítása
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester
.

22. Gépjárművek beszerzése
Előter/esztő: Kálmán Tibor polgármester
23 Interpellációk, bejelentések
.

Zárt ülés:
1

.

Közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

2. Képviselői kötelezettségszegés jogkövetkezményének megállapítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
Mucsi András képviselő: Az Mötv. szerint a napirend elfogadásáról vita nélkül határoz a
képviselő-testület. Az önkormányzati törvény rendelkezései szerint a képviselő-testület
valamennyi tagja minden bizottság ülésén részt vehet tanácskozási joggal. A bizottsági ülésekre
kötelező a képviselő-testület tagjait meghívni. A SyncDown nevű elektronikus rendszeren
keresztül minden képviselő megkapja az összes bizottsági ülésre a meghívót és az
előterjesztéseket is, így Földesi Mihály képviselő is. Ha ez nem így történne, akkor a jegyző
jogsértést követne el, de ilyen még nem fordult elő 2002 óta.
Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Mucsi András képviselő által elmondottakat
Napirend tárya:

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

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: Az előterj esztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
336/2021. (XJI. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Határidő:
intézkedésre azonnal

Napirend tárya:

Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és
rendeletek végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

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
33 7/2021. (XIL 16.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Kálmán Tibor polgármester
Felelős:
azonnal
Határidő:

Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Napirend tár2ya:
Irásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
5

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
338/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
Határidő:
azonnal
Napirend tárya:
Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
1 8/202 1 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása
.

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadásátjavasolják a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a rendelet-tervezet elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő
-

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2021. (XII. 17. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2021. (XI. 2.)
önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó 1
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontj ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 évi CLXXXIX. törvény 1 3
(1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.)
önkormányzati rendelet 35.
b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
.

.

1. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 1 8/2021 (XI.
2.) önkormányzati rendelet 1 sz. mellékletének 476. számú sora törlésre kerül.
.

.

791

Békés

1784

Beépítetlenterület

1565

2. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 1 8/2021 (XI.
2.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete az alábbi sorokkal egészül ki:
.
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1

3.

Békés

Beépítetlen terület

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

.

Kálmán Tibor
polgármester

Támok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 202 1 december 1 7. napján.
.

Támok Lászlóné
jegyző
Napirend tár2ya:

A 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta, és a rendelettervezet elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. A rendelet a 2022. évi költségvetés
elfogadásáig meghatározza azokat a gazdálkodási kereteket, amelyek között az önkormányzat és
intézményei a bevételeket folyamatosan beszedik és a szükséges kiadásaikat teljesítik.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a rendelet-tervezet elfogadásáról.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az Onkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
és az államháztartásról szóló 201 1 évi CXCV. törvény 25. (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. (2) bekezdés b)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok
véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:
.
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1•.
(1) A rendelet hatálya Békés Város Önkormányzatára, valamint Békés Város
Onkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési
szervek vezetőit, hogy Békés Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat), és a
költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és ki adásait
külön eljárás nélkül az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

—

—

2.
(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű
önkormányzati működési feladatok, a működési támogatásban részesülő gazdasági társaság, az
évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások 2022. évi
finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatok
80 %-án belül, időarányosan teljesülhet.
(2) A 2022. január 1 -től esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények, a polgármesteri
hivatal és az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában
végrehajthatóak.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a
vele kötött megállapodásban rögzített
törvény által előírt
előző évről szóló számadási
kötelezettségnek eleget tett, és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett
köztartozása nincs.
—

—

3. Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 202 1 évre tervezett beruházási,
felújítási feladatainak 2022. évi kifizetései a 202 1 évre jóváhagyott előirányzatok maradványain
belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően. A
folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi
ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
.

.

4. A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig Új működtetési, beruházási, felújítási
feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási,
valamint a Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével.
5. A polgármester a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a
Képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2022.
évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megteszi.
6. A polgármester a folyamatos városüzemeltetési és eredményes közbeszerzési szerződéseket
a 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megköti.
7. Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és
beszedett bevételeket be kell illeszteni.
8. Ez a rendelet 2022. január 1 -jén lép hatályba, és hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről
szóló rendelet hatályba lépésével.
Béké

5,

2021. december 16.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021. december 17. napján.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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Napirend tárya:

A Békési Kulturális Nonprofit Kft. cégvezetőinek megválasztása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja altipján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéshez minden képviselő kiegészítést kapott. Az
anyagot már a kiegészítéssel együtt tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint
a Humán és Szociális Bizottság, és a kiegészítésben szereplő határozati javaslat elfogadását
j avasolj ák a képviselő-testületnek.

A cégvezetőket a döntés meghozatalától számított legfeljebb 30 napon belül kezdődően lehet
megválasztani, ezért kellett még egyszer visszahozni döntésre a képviselő-testület elé. Most már
nincs akadálya annak, hogy 2022. január 1-től megválasztásra kerüljenek a cégvezetők, és
munkaviszonyban lássák el feladataikat.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a kiegészítés szerinti határozati javaslatról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
339/2021. (XII. 16.) határozata
1

.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
3:113. (1) bekezdése alapján 2022. január
1 napjától kezdődően, 2024. december 3 1 -ig terj edő határozott 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, munkaszerződés alapján látja el,
munkabérét a Képviselő-testület havi bruttó 400.000,- Ft-ban határozza meg. A
cégvezető együttes aláírási joggal rendelkezik, amelyet bármely másik cégvezetővel
gyakorolhat.
törvény

.

együtt

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. január 1.
napjától kezdődően 2022. december 3 1 napjáig terjedő határozott időtartamra 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 munkaviszonyban, munkaszerződés alapján látja el, bruttó 320.000,Ft/hó munkabér ellenében. A cégvezető együttes aláírásijoggal rendelkezik, amelyet csak
Vigné Darányi Bertával együtt gyakorolhat.
.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. január 1.
napjától kezdődően 2022. december 3 1 napjáig terjedő határozott időtartamra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:113. (3) bekezdése alapján az 5630 Békés,
.
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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 laks) szám
alatti telephelyek vonatkozásában cégvezetővé választja a Békés Város Jantyik Mátyás
Múzeum megbízott igazgatóját Sápiné Turcsányi Ildikó (született: Budapest,
1 959.04.30.) 5630 Békés, Zrínyi utca 32. szám alatti lakost, aki feladatait
munkaviszonyban, munkaszerződés alapj án látj a cl bruttó 365 .000,- Ft/hó munkabér
ellenében. A cégvezető együttes aláírási joggal rendelkezik, amelyet csak Vign Darányi
Bertával együtt gyakorolhat.
Határidő:
Felelős:
Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. I. félévi
munkaterve

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság, és a határozati
javaslat elfogadását j avasolj ák a képviselő-testületnek.
Mucsi András képviselő: Megköszönte azoknak a képviselőknek, bizottsági tagoknak az
aktivitását, akiktől e-mailen javaslatot kapott a munkalátogatásokra vonatozóan. A látogatások
helyszínét és időpontját tartalmazó táblázat hivatalosan nem melléklete a munkatervnek, de
mégis része annak. Minden képviselő és külsős bizottsági tag megkapta ezt a táblázatot. A
látogatásokra csütörtöki napon kerül majd sor. Két szervezettől kaptak meghívást: a Békési
Ipartestülettől és Békési Kisgazdakörtől. Minden képviselőt és bizottsági tagot vár ezekre a
munkalátogatásokra.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazúsnáljeleniévó’ képviselők száma. 1 Ofő
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
340/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Tájékoztató Békés város 2020. évi környezeti állapotáról

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

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény rendelkezései alapján a települési
önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot
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 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
341/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés város 2020. évi környezeti
állapotáról szóló tájékoztatót a határozathoz csatolt mellékletek szerint tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Tájékoztató Békés város árvíz- és belvíz védekezési terveiről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozatijavaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek. Az önkormányzat
rendelkezik az illetékes Vízügyi Igazgatóság által jóváhagyott tervekkel.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
342/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés város árvíz- és
belvízvédekezési terveiről szóló tájékoztatót a határozathoz csatolt mellékletek szerint
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya:

Beszámoló a középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési

Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Az ITS a város középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét, és azok elérése érdekében tervezett
tevékenységeket határozza meg, amelynek végrehajtásával kapcsolatos beszámolóról a
képviselő-testület dönt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásná/jelenlévó’ képviseló’k száma. lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
343/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a középtávra szóló
településfejlesztési stratégia végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

Napirend tárya:

integrált

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
TOP PLUSZ pályázatok benyújtása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

és a kiegészítés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Három pályázat benyújtásáról kell döntenie a képviselő-testületnek, Az „Élhetőbb Békés” a
városi járdák felújítását, a Május 1 park rendezését, a szökőkút felújítását foglalja magába
többek között. Az „Epületenergetikai beruházások 4. ütem” a Városi Galéria energetikai
felújítását és a Teleki utcai óvodánál tornaszoba kialakítását tartalmazza.
A kiküldött határozati javaslat annyival lett kiegészítve, hogy a projekt konzorciumi
együttműködésben valósul meg, az előkészítési, projektmenedzseri és a kötelező nyilvánosság
feladatait a Körös-menti települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
végzi.
Az előterjesztés négy határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.
.

Juhos János képviselő: Az előterjesztésben szerepel a városi járdák felújítása, a csapadékvíz

elvezetése. Evek óta neuralgikus és visszatérő probléma a Baky utca környékén, a Kossuth u. 1.
szám mögötti terület, ahol megáll a víz és nem folyik le. Kérdése: ennek a területnek a rendezése
szerepel-e ebben a pályázatban?
12

Kálmán Tibor polgármester: A tervek szerint igen, szerepel ennek a területnek a rendezése is a
pályázatban. A belváros rendezése elkészült (térburkolat), ami hiányzik, az is meglesz. A nagy
felvonuló utakat a város minden irányába szeretnék rendbe tenni ebből a pályázatból. Ez azt
jelenti, hogy nyitnak kifelé, a város szélei felé. A tervezők mondják meg majd, hogy rrii fér bele
a pályázatba és mi nem. Nagy előrelépést jelent, ha ezen a pályázaton nyernek.
Juhos János képviselő: A válaszból úgy értette, hogy a Baky utca (Kossuth u. 1 szám
terület) rendezése is szerepel a pályázatban.
.

mögötti

Mucsi András képviselő: A TOP-os pályázatok kapcsán elmondható, hogy eddig is sikeresen
pályáztak és hatékonyan használták fel a forrásokat. A Békés Megyei Onkormányzat
képviselőjeként továbbra is lobbizik Békésért, ahogyan azt Dankó Béla országgyűlési képviselő
is teszi. Megköszönte az országgyűlési képviselőnek a város érdekében végzett hatékony
munkát. Az előterjesztésben szereplő pályázatok is a város javát szolgálják. Káhuán Tibor
polgármester egyeztetett Dankó Béla országgyűlési képviselővel ebben az ügyben, aki
felajánlotta a segítségét, és elmondta, hogy támogatja a város pályázatait nemcsak a TOP-os
pályázatok kapcsán, hanem más pályázatok kapcsán is. A város mindenképpen nyertese volt a
TOP-os pályázatoknak és a „visszahulló” pénzekre kiírt újabb körös pályázatoknak, és most is
az.
Kálmán Tibor polgármester: Dankó Béla országgyűlési képviselő ismeri a terveket, és
biztosította az önkormányzatot a támogatásáról. Az országgyűlési képviselő eddig is nagyon sok
mindenben segítette a munkájukat, a pályázataikat (p1. a most befejeződött aszfaltozási
pályázatot is).

Folyamatosan kiírásra kerülnek a TOP PLUSZ pályázatok, amelyen igyekszik a békési
önkormányzat is részt venni.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, és oktatási
tanácsnokként támogatja a határozati javaslatokat. Különösen közel áll a szívéhez a Teleki utcai
óvoda tomaszoba építése, aminek a kistérségi társulás elnökeként is nagyon örül. Sok sikert
kívánt a pályázat megnyeréséhez.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
Volt, így szavazást rendelt el a I-es határozati javaslat elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
344/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP Plusz 1 .2. 1 -2 1 kódszámú „Élhető
települések” felhívásra „Az élhetőbb Békés” címmel az alábbiak szerint:
A beruházás tartalma: városi járdák felújítása, Május 1 park rendezése, ITS
felülvizsgálata, Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése,
.
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csapadékvíz elvezetés, kerékpárút építése, Múzeum téri szökőkút felújítása és térfigyelő
kamerarendszer bővítése
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 923.000.000,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke 100 %‚ összege bruttó 923.000.000,- Ft
A saját erő mértéke 0%, összege 0,- Ft.
A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, az előkészítési,
projektmenedzseri és kötelező nyilvánossági feladatait a Körös-menti települések
Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TOP Plusz-l.2.l-21 pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, valamint Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatala
közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően elj árjon, szolgáltatásokat
rendeljen meg, beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az
Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TOP Plusz- 1 .2 1 -2 1 pályázati dokumentáció összeállítását kezdj e meg, a pályázat
megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat
tegye meg, illetve adja ki.
intézkedésre azonnal
Határidő:
Kálmán Tibor polgármester
Felelős:
.

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

Szavazás előtt 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
345/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP Plusz-2.l.l-21 kódszámú
felhívásra
„Békés,
épületek
energetikai
korszerűsítése”
„Onkormányzati
épületenergetikai beruházások 4. ütem” címmel az alábbiak szerint:
A beruházás tartalma: Városi Galéria épületének energetikai felújítása
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 43 1 .000.000,- Ft
Az igényelt támogatás mértéke 1 00%, összege bruttó 43 1 .000.000,- Ft
A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,- Ft.
A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, az előkészítési,
projektmenedzseri és kötelező nyilvánossági feladatait a Körös-menti települések
Fej lesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TOP Plusz-2. 1 1 -2 1 pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 201 5. évi
CXLIII. törvény, valamint Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatala
.
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közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően elj árj on, szolgáltatásokat
rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az
Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TOP Plusz-2. 1 1 -2 1 pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat
megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat
tegye meg, illetve adja ki.
intézkedésre azonnal
Határidő:
Kálmán Tibor polgármester
Felelős :
.

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt cl a Ill-as határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 1 Ofő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
346/2021. (XIL 16.) határozata
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú
„Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése felhívásra „Békés, Teleki
utcai tagóvoda tomaszoba kialakítása” címmel az alábbiak szerint:
A beruházás tartalma: Teleki utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 120.000.000,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke 1 00%, összege bruttó 1 20.000.000,- Ft.
A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,- Ft.
A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, az előkészítési,
projektmenedzseri és kötelező nyilvánossági feladatait a Körös-menti települések
Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TOP Plusz-3.3.1-21 pályázatok vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, valamint Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatala
közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően elj árj on, szolgáltatásokat
rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az
Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TOP Plusz-3 .3 1 -21 pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a pályázat
megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat
tegye meg, illetve adja ki.
.

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt cl a IV-es határozati javaslat elfogadásáról.
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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
347/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az 1 -3 . sz. mellékletek
szerinti Konzorciumi együttműködési megállapodásokat és felhatalmazza polgármesterét
azok aláírására.
intézkedésre azonnal
Határidő:
Kálmán Tibor polgármester
Felelős:

Napirend tár2ya:

Településrendezési eszközök módosítása

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. Egy korábban
meghozott döntést kell módosítani, mert az eljárás során a főépítésznek észrevételei voltak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt 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
348/2021. (XII. 16.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21 9/2021 . (VI. 25 .) határozatának 4.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Békés Város
Szabályozási tervéről valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) rendeletét
oly módon, hogy a K-l 1 építési övezet (072/39, 072/28, teljes terjedelmében,O’72/40,
072/41 részterületei) Gks-3 övezeti besorolás alá tartozzon.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a jelen
területfelhasználás módosítással érintett földrészleteket Gks-3 j elű övezeti besorolású
gazdasági területek fogják körbe. A körbezárt Ki 1 építési övezetben folytatható
bányászati tevékenység a területen nem indult be és nincs arra vonatkozó döntés, hogy
távlatban igény lenne rá. Ezértjelen döntés a város egyéb helyein kijelölt területekre nem
kifejezetten csak erre a területre vonatkozhat, így megfelel az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. -ában foglalt
követelményeknek.
-
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Az övezeti besorolás módosítását Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
gazdaságfej lesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

Békés Város Önkormányzata és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság, és elfogadásra javasolják a határozati
javaslatot. Az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa december 14-én tartott ülésén
megtárgyalta és elfogadta a koncepciót. A szociális törvény alapján kötelező a koncepció
elkészítése, amely egyébként rengeteg hasznos információt is tartalmaz.
Mucsi András képviselő: A képviselő-testület tagjai magas színvonalú szakmai anyagot kaptak.
Megköszönte Kádasné Oreg Julianna igazgatónak és munkatársainak, hogy elkészítették az
anyagot.
A szociális szolgáltató központ kistérségi fenntartás keretében működik. Az anyag adatokat
tartalmaz a Hajnal István Szociális Otthonról, a Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójáról,
amelyik nagyon fontos és stratégiai partnere a városnak a szociális ellátórendszer tekintetében,
illetve a koncepció bemutatja három egyesület, és általuk működtetett intézmények munkáját is.
A három intézmény a következő: Mentálhigiénés Egyesület, a Szent Lázár Alapítvány és a
Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény. Mind a három intézmény komoly terhet vesz le az
önkormányzat válláról. Békésnek, mint járási központnak, fontos, hogy jól működő szociális
háló legyen a városban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a városban jól működik a szociális
rendszer.
A Hétkrajcár Egyesület is hozzájárul a programjaival ahhoz, hogy a városban erősebb legyen a
szociális háló. A tegnapi nap egy karácsonyi ünnepséget tartott az egyesület, amelyen több
képviselő is részt vett.
Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezetőnek is a
koncepció elkészítésébe fektetett munkáját is.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: A Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának elnökeként megköszönte Kálmán Tibor és Kürti Sándor polgármesternek, valamint
Polgár Zoltán alpolgármestemek a kiváló együttműködést. Megköszönte Kádasné Oreg Julianna
és Béres Istvánné igazgatók munkáját is, és megdicsérte az intézményeikben folyó munkát is. Az
utóbbi hónapokban gyakran tanácskoztak és több féle kérdésben is közös nevezőre jutottak.
További jó munkát kívánt nekik a következő esztendőre is.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
349/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás 2022-2024. évre készített Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának a
.

gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi)

.

támogató szolgáltatás

.

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

.

család- és gyermekjóléti szolgálat

ellátásokra vonatkozó részét elfogadja.
Határidő:intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

A 2022. évi járási START programhoz önerő biztosítása

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.
Mucsi András képviselő: A FIDESZ-KDNP frakció nevében megköszönte azoknak a munkáját,
akik a START munkaprogramban, vagy alapvetően a közmunka program működtetésében részt
vettek. Ilyen alacsony létszámmal egy ekkora városi területet ellátni elég heroikus dolog.

Bármelyik képviselő bármilyen kéréssel fordul az önkormányzathoz, a BKSZ Kft. munkatársai
teljesítik azt. Minden lehetőséget meg kell ragadni. A START munkaprogram jó dolog. A
sajtóban megjelent, hogy némi motivációt jelent, hogy a kormányzat január 1-tő! 100 ezer
forintra emeli a közfog!alkoztatottak bérét. Ez már nagyon időszerű volt, hiszen nagyon sok
embernek jelent ez megélhetést Országos szinten is.
Békés vonatkozásában előfordult, hogy olyan sok közmunkás volt, hogy nem tudtak
mindenkinek munkát adni, de ennek az időnek vége van. Jelenleg néhányan vannak, akik a
közmunka programban dolgoznak, és a város egyik végéből a másikba rohannak, hogy minél
több feladatot elvégezzenek, hiszen nagyon sok lakossági jelzés érkezik. A START
munkaprogram értékteremtő projektnek tekinthető.
Rácz Attila képviselő: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: gyakorlatban, hogy működik az, ha

valamelyik képviselő közterületen szeretne valamilyen munkát e!végeztetni (p1. levágatni egy
elburjánzott területen füvet)? Azt kinek kell jelezni?
Kálmán Tibor polgármester: Közvetlenül jelezhetik felé a képviselők, de interpelláció
keretében is cl lehet mondani. Az elhangzott és felvetett problémákat továbbítják a
városüzemeltetéssel foglalkozó kft. felé feladatként, és ahogy bírják, teljesítik a kéréseket.
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További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendel el a
határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangű szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
350/2021. (XJI. 16.) határozata

1

.

2.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a járási
START programokban (mezőgazdaság, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,
szociális jellegű program), azok megvalósítását támogatja.
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a programok
végrehajtásához szükséges 41 1 .757,- Ft önerőt a 2022. évi költségvetésben biztosítja,
valamint az esetlegesen felmerülő közbeszerzési eljárást lefolytatja.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya:

Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása iránti kérelem
elbírálása

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
351/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2022. január hó
1 napjától 2022. június hó 30. napjáig Bélmegyer község lakosságának fogászati ellátását
Dr. Sándor Judit fogszakorvos az 5630 Békés, Vásárszél u. 2. szám alatt található
rendelőben végezze, azzal, hogy Bélmegyer Község Önkormányzata 2022. január hó 31.
napjáig igazolja Békés Város Onkormányzata felé, miszerint a bélmegyeri lakosok
ellátására szolgáló rendelési időre amely nem tartalmazhat átfedést ajelenlegi rendelési
idejével a működési engedélyt a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya kiadta.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Kálmán Tibor polgármester
19
.

-

-

Napirend tár2ya:

A Békés, Petőfi u. 22. szám alatti ingatlan értékesítése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖÍV. 52. (1) bekezdésJ) pontja akipján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és VárosFejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mucsi András képviselő: Az ingatlan eladásokkal kapcsolatban a képviselő-testület azt az elvet
követi, hogy a befolyt összeget nem költik el, hanem egy alapba helyezik és majd ingatlan
vásárlására fordítják.
Kérte a képviselőket, hogy ha tudnak olyan jó vételű ingatlant (ami lehetőség szerint nem kertes
ház, mert arra nagyon sokat kell költeni), akkor azt jelezzék az önkormányzat felé.

Az ingatlan eladásokból eddig befolyt pénzösszeg hiánytalanul meg is van. Békésen is
megemelkedtek az ingatlanárak. Arvrésen lehet olcsóbban ingatlanhozjutni, és az egyik kollega
rá is van arra állítva, hogy Figyelje az árverésre kiírt ingatlanokat. Sajnálatos módon az elmúlt 23 évben nem találtak még olyan ingatlant, amit olcsón meg tudtak volna venni. Talán S év alatt
a duplájára emelkedtek az ingatlanárak.
Javasolta, hogy a jövőben is tegyék félre az ingatlan eladásokból származó bevételeket, hogy
amikor lesznek olyan lakások, amelyeket olcsón meg tudnak venni, akkor lépni tudjanak.
Kálmán Tibor polgármester: Ahogy Mucsi András képviselő is mondta, az ingatlan eladásból

származó bevételek jelenleg is rendelkezésre állnak, odafigyelnek a felhasználására is, amelyről
a testület dönt.
Földesi Mihály képviselő: Örül annak, hogy az ingatlan eladásból származó pénz külön számlán

van kezelve. Kérdése: mekkora összeg található ezen a számlánjelenleg?
Az elmúlt időszakban elég sok ingatlant értékesítettek, és látható, hogy minden egyes esetben
ugyanaz az értékbecslő végzi az értékbecslést. Megállapítható az is, hogy ez az értékbecslő igen
alul értékeli az ingatlanokat.
Egyetért Mucsi András képviselővel abban, hogy nagyon felmentek az ingatlanárok Békésen is.
Az ingatlanforgalmi szakember is úgy nyilatkozik, hogy amíg 2019-ben 140-150.000 Ft!m2-on
kerültek értékesítésre az ingatlanok, addig 202 1 -ben akár a 200.000 Ft/m2 árat is elérik.
Ha ezt az összeget visszabontják a területen lévő három lakásra ha elfogadja, hogy a
melléképületek semmit nem érnek akkor 59.000 F/m2 árra jön ki ennek az ingatlarmak az
értékesítése a kialkudott ár tekintetében. Ezt az összeget nagyon alacsonynak tartja. A Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta, hogy mélyen alul értékesítik a Petőfi u. 22.
szám alatti ingatlant, mivel az frekventált helyen, a központban található. Elmondta azt is, hogy
Dánfokon egy 70 m2-es ingatlant, 280 m2-es telekkel 1 8 millió forintot ígértek, azonban a
tulajdonosok nem adták cl annyiért. Ezzel szemben az önkormányzat a városközpontban egy
három lakásból álló, frekventált helyen lévő ingatlant 1 1 00 m2-es telekkel 1 6 millió forintért ad
cl, ami 59 ezer forintos négyzetméterárat jelent. Ezt a döntést nem támogatja.
-

-‚

.

Kálmán Tibor polgármester: A kollegái tájékoztatása szerint az ingatlaneladásból befolyó

alapban jelenleg 67 millió forint van.
A Petőfi u. 22. szám alatti ingatlant meg kell nézni személyesen, nagyjából telekáron adják el,
mert maga az épület olyan rossz állapotban van, hogy az használhatatlan, és több millió forintot
rá kell költeni ahhoz, hogy a kor követelményeinek megfeleljen.
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Nem merne arra vállalkozni, hogy megkérdőjelezze egy ingatlan értékbeeslő munkáját, mert
azzal a szakmai tudását is kétségbe vonná. Az ingatlanbeeslő által megadott összeget normál
ámak tartja.
Molnár Gábor képviselő: Ő is járt ingatlanközvetítőnél, aki megerősítette, hogy telekrban van
meghirdetve az ingatlan. Az önkormányzatjobbanjárna, ha lebontaná az épületet és a cserepeket,
meg a téglákat kiárusítaná, és utána meghirdetné a telket eladásra, mert minden oldalról lenne
haszon. Békésen megveszik a cserepet és a téglát is. Kérdése: milyen tervei vannak Barkász
Sándornak a telekkel kapcsolatban? Elképzelhetőnek tartja, hogy a vevő is felhúz oda három
lakást és majd húszszoros áron eladja.

Az önkormányzat nagyon jó telekárban adja el az ingatlant, miközben a városközpontban
található. Nem biztos abban, hogy ez az ár a megfelelő eladási ár ezért az ingatlanért. Az általa
megkérdezett ingatlanközvetítő is azt mondta, hogy ez az összeg erősen nyomott telekrat jelent
a főtér közepén.
Földesi Mihály képviselő: Nem vonja kétségbe az ingatlanforgalmi szakértő szakmai tudását.
Maga az értékbecslő írta le, hogy az „árak felkúsztak, 140-150 ezer forint/m2 árig. Jelenlegi
kínálati árban nem ritka a 200 ezer forint/m2 ár se.” Azt írja az értékbecslő, hogy kereslet nincs.
Békésen szinte nem lehet lakást kapni, hiszen az infláció következtében mindenki, akinek van
megtakarítása ingatlanba fekteti a pénzét. A Kormány is támogatja a lakásvásárlást különböző
programokkal (p1. CSOK), ami nagyon dicséretes a kormány részéről. Ennek ellenére az
önkormányzat a központban lévő, saját tulajdonú ingatlanát 59 ezer forint/m2 áron értékesíti. Az
ingatlanforgalmi szakértő eleve 14 millió 800 ezer forintban határozta meg az épület értékét.
Ehhez képest a város vezetés alku alapján 16 millió forintért értékesíti a Petőfi u. 22. szám alatti
ingatlant. Azt gondolta, hogy Barkász Sándor magától ajánlott fel magasabb összeget, mert ő is
érezte a nyomott ár alját. Nem gondolta volna, hogy egy volt képviselő, egy önzetlenül támogató
ember az önkormányzattól alacsony áron szeretne megvásárolni egy ilyen ingatlant.
Kálmán Tibor polgármester: Sem Földesi Mihály, sem pedig Molnár Gábor képviselő nem
ismeri magát az ingatlant. Jelenleg a telekár 3 ezer forint/m2 ár körül van Békésen, így ehhez
képest az 59 ezer forint/m2 ár meglehetősen jónak mondható.
Mucsi András képviselő: Korábban a lakásügyi bizottság elnökekéntjár ebben az ingatlanban.
Egy ingatlant annyiért ad el mindenki, amennyiért vevő van rá. Az önkormányzat a lakáscélú
ingatlanjait kiadja bérlőknek. A Petőfi u. 22. szám alatt van három lakás, amiből a hátsó szinte
lakhatatlan. Annak idején rendbe akarta rakatni, de ahhoz, hogy piaci alapon kiadható legyen
minimum 4-5 millió forintot rá kellett volna költeni. Ez volt 2-3 évvel ezelőtt, és azóta nagyon
sokat emelkedtek az árak. A középső lakást rendbe tették, de felületi kezelést tudtak végrehajtani.
Ez a lakás továbbra is vizes. Az első lakással az a probléma, hogy olyan nagy, hogy azt télen
nem lehet felfűteni, ezért senki nem akar odaköltözni. Ezek miatt a polgármester úgy döntött,
hogy szükséglakásként használják ezeket az ingatlanokat, amelyekben 2-3 hónapig laktak bérlők,
de akit télen költöztettek ebbe az első lakásba, az rengeteget fizetett a fűtésért. Nem tudják lakás
célra használni ezt az ingatlant, ezért célszerű eladni. Barkász Sándor már évek óta tervezi, hogy
megveszi ezt az ingatlant, de nem tudtak megegyezni, ezért levették napirendről. A 1 6 millió
forint vételár egy ilyen állapotú ingatlanért jó ár. Ha rendbe akarnák tenni, akkor legalább 10
millió forintot rá kellene költeni.
Kálmán Tibor polgármester: Még 1 O millió forintnál is többet kellene rákölteni az ingatlanra
ahhoz, hogy a mai kor követelményeinek megfelelően felújítsák.
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Rácz Attila képviselő: Örül aimak, hogy mindenki az önkormányzati vagyon éber őreként lépett

fel. Ok is éberen őrködnek a város vagyona felett, de a jelenlegi helyzetben lehet az
önkormányzat nagyvonalú, hiszen Barkász Sándor személyében a város egyik jótevőjéről van
szó, aki hosszú évek óta jótékonykodik, sok helyen segít és nyújt támogatást. Ha bárki úgy
gondolja, hogy a vételár alacsonyabb a piaci ámál, akkor úgy gondolja, Barkász Sándor a
különbözetet az évek során már visszafizette vagy az önkormányzat kasszájába, vagy a
gyermekek támogatásával, vagy az akadémia működtetésével. Véleménye szerint
megnyugvással értékesítheti az önkormányzat a rossz állapotú ingatlant. Tudomása szerint a
vevő az édesanyját szeretné beköltöztetni az ingatlanba, de ha bármi mást is tervez, akkor is az a
lényeg, hogy az ingatlan megújul és megszépül majd, mert egy tőkeerős vevőről van szó. Főúton
lévő, leromlott állapotú ingatlanról van szó. Javasolta, hogy értékesítsék Barkász Sándor részére
a Petőfi u. 22. szám alatti ingatlant.
Pol2ár Zoltán alpolgármester: Egyetért Rácz Attila képviselő által elmondottakkal. Jól ismeri
Barkász Sándort és többször is beszélt vele az ingatlannal kapcsolatban. Aki ismeri, az tudja,
hogy nem is engedné meg magának azt, hogy a város felé rossz üzletet kössön. Olyannak ismeri,
aki saját maga mondaná azt, hogy nem megy bele az üzletbe. Ha 59 ezer forint/’m2 árról
beszélnek, akkor azt is vegyék figyelembe, hogy olyan ingatlanról van szó, ami lassan
összeborul. Ez egyjó állapotban lévő ingatlan tekintetében kevés lenne, de ha azt nézik többször
elhangzott hogy telekárban értékesítik ezt az ingatlant, akkor nagyonjó árról beszélnek, hiszen
jelenleg 3-5 ezer forint/m2 áron értékesítettek telkeket. Ha telekárban számolnak, akkor 14 ezer
forint/m2 ennek az ingatlarinak az ára, így pedig háromszoros áron tudják értékesíteni. A
megközelítés lényege mindig az, hogy mit is akarnak. Barkász Sándorral való beszélgetésből
tudja, hogy a hátsó épületet le kell bontani, mielőtt összeborulna, ez az ingatlan ráadásul a saját
udvarával szomszédos. Az sem kérdés a vevő számára, hogy az első épület külseje megmarad,
hisz fontos, hogy az utcaképbe bele illeszkedjen, és erre ígéretet is tett Barkász Sándor.
-

-‚

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Mucsi András képviselő említette, hogy tegnap a

Hétkrajcár program keretében egy nagyon szép ünnepségen vettek részt. Ezt megelőzően pedig
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban szintén egy nagyon méltó ünnepségen vehettek részt,
amelynek megálmodója Barkász Sándor volt képviselő volt. A rendezvényen 103 békési diák
a város általános iskoláiból kapott ajándékot Barkász Sándortól. Olyan diákokról van szó,
akikre büszkék lehetnek, hiszen az előző tanév során 4-es tanulmányi átlag fZ5lötti eredményt
értek el. Ezekre a diákokra számítanak ajövőben is. Ez a rendezvény arról is szólt, hogy szeretnék
a fiatalokat Békésen tartani, örülnek a sikereiknek, büszkék rájuk.
-

-

Egyetért Polgár Zoltán alpolgármesterrel és Rácz Attila képviselővel is abban, hogy Barkász
Sándor az elmúlt évtizedekben tett annyit a városért, hogy lehetnek vele szemben lojálisak, bár
ő ezt nem várja el. Ezt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta, ezért örül,
hogy a szavai visszaköszöntek Rácz Attila képviselő által elmondottakban. Bízik abban, hogy
Barkász Sándor a jövőben is támogatja a várost, de ahogy ismeri őt, ez szinte garancia.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
352/2021. (XII. 16.) határozata
1

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1 8/202 1 (XI. 2.) önkormányzati
rendelet 1 3
d) pontja alapján a Békés 2255 helyrajzi számú, természetben az 5630
Békés, Petőfi u. 22. szám alatt lévő ingatlan értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonát képező, Békés 2255 helyrajzi számú, természetben az 5630 Békés, Petőfi u.
22. szám alatti ingatlant Barkász Sándor (szül. helye, ideje: Gyula, 1963. március 20.,
a.n.: Czégény Irén) 5630 Békés, Petőfi u. 20. szám alatti lakos részére 16.000.000,- Ft
bruttó vételár valamint az ingatlan értékesítése során felmerülő valamennyi költség
(fildhivatali eljárás díja, ügyvédi költségek) megfizetése ellenében.
3 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
adásvétellel kapcsolatosan az Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
.

.

.

.

Napirend tárya:

„Esélyt a fiataloknak
kiírása

—

Békés Város if]úságsegítő programja” pályázat

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 javaslatokat. Egy lakás megüresedett, ezért kell a
pályázatot kiírni. A pályázat benyújtási határideje: 2022. január 10.
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
353/2021. (XJI. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lukács Anikó 5520
Szeghalom Ermellék u. l/l szám alatti lakos kérelmétjóváhagyja és hozzájárul az EFOP
1.2.11-16-2017-00046 azonosítószámú, „Esélyt a fiataloknak Békés Város if]úságsegítő
.

-

programja” című pályázat keretében az 5630 Békés, Kossuth u. 7. 3/37. szám alatti
lakásra vonatkozó 202 1 május 1 napjától 2023. április 30. napjáig tartó határozott időre
szóló lakásbérleti szerződésének 202 1 november 30. napjával közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Felelős:
.

.

.
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Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a II-es 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
354/2021. (XIL 16.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP-l .2. 1 1- 16-20 1700046 azonosítószámú, „Esélyt a fiataloknak Békés Város ifjúságsegítő programija” című
pályázat keretében nyújtható lakhatási támogatásról szóló
-

a) pályázatifelhívást a határozat 1 melléklete szerinti tartalommal,
b) pályázati adatlapot a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal,
c) pályázati felhívásra benyújtott pályázatok értékelési szempontrendszerét a határozat
3 melléklete szerinti tartalommal
.

.

elfogadja és a pályázatot meghirdeti.
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló
intézkedések megtételére.
Határidő:a pályázati kiírás azonnal, a lebonyolítás a kiírás szerint
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Napirend tárya:

Költségvetési előirányzat átcsoportosítások

Írásos eló’terjesztés 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 javaslatokat. Az előterjesztés két határozati
javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.
Mucsi András képviselő: Három civil szervezet kerül támogatásra: a Békés Média Alapítvány,
a Békési Kisgazdakör Egyesület és a Szent Lázár Alapítvány. Az együttműködés kézzelfogható
és forintosítható formája a szuper bruttó utalás. A forrás a képviselői tiszteletdíjak lemondásából
származik. Megköszönte annak a három képviselőnek, akik lemondtak a tiszteletdíjukról azért,
hogy ezt a három békési szervezetet támogatni tudják.
Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt cl a I-es határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás eló’tt 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 Önkormánj’zata Képviselő-testületének
355/2021. (XII. 16.) határozata
.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 3/202 1 (II. 1 5) Békés
Város Önkormányzata 202 1 évi költségvetéséről szóló PM rendeletben tervezett,
személyi j ellegű kiadások K12 1 rovat, 01 1 1 30 kormányzati funkció terhére 1 1 3 2. 1 74 Ft,
a munkaadókat terhelő j árulék előirányzat K2 rovat, O 1 1 1 3 O kormányzati funkció terhére
143.037 Ft átcsoportosításáról dönt a K512-03 Működési célú támogatás nyújtás egyéb
civil szervezetnek elnevezésű rovat, 8403 1 kormányzati funkció javára 1 .275.21 1 Ft
összegben.
.

.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester•

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt cl a II-es 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
356/2021. (XII. 16.) határozata

1

.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/20 1 5. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Békés Média Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Rákóczi u. 4. képviseli: Bertcz György
István) támogatására 765. 744 Ft.
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2022. május 3 1 napjáig kell írásos tájékoztató
megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén
annak pótlásáig
az
Onkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
.

—

—

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

Békési Kisgazdakör Egyesület (székhelye: 5630 Békés, Csabai Út 18. képviseli: Tarkovács
István elnök) támogatására 287.154 Ft.
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2022. május 3 1 napjáig kell írásos tájékoztató
megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén
annak pótlásáig
az
Önkormányzat minden további támogatást felfiiggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
.

—

—
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nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
3

.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/20 1 5. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:
Szent Lázár Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1 képviseli: Kovács
Istvánné kuratóriumi elnök) támogatására 222.313 Ft.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2022. május 3 1 napjáig kell írásos tájékoztató
annak pótlásáig
megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén
az
Onkormányzat minden további támogatást felfiggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési
kötelezettség terheli.
intézkedésre azonnal
Határidő :
Kálmán Tibor polgármester
Felelős :
4.

.

—

—

Napirend tárya:

Békési
Önkormányzati
A
meghosszabbítása

Tűzoltóság

kölcsönszerződésének

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás eló’tt 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
357/2021. (XII. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Békési
Önkormányzati Tűzoltóság (5630 Békés, Petój Sándor u. 24, adószám: 18394180-1 -04,
képviseli: Araczki Zsolt parancsnok) kölcsönéből fennálló 5.500.000,- Ft összegű
tartozását 2022. év december 3 1 napjáig fizesse meg, az alábbi feltételekkel
.

2022. december 3 1.
Futamidő:
Osszeg:
5.500.000 Ft
O/N BUBOR (napi)
Kamat:
Kamatfelár:
+ 0,75 %
intézkedésre azonnal
Határidő:
Kálmán Tibor polgármester
Felelős:
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Napirend tárya:

A Békési Szabadidős
meghosszabbítása

és

Sportjáték

Klub

kölcsönszerződés

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 előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő
-

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
358/2021. (ML 16.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békési Szabadidős
és Sportjáték Klub (5630 Békés, Petóji Sándor u. 7-9, adószám: 18380644-1 -04,
képviseli: Takács János ügyvezetó’ elnök) kölcsönéből fennálló 12.000.000,- Ft összegű
tartozását 2022. év május hó 3 1 napjáig fizesse meg, az alábbi feltételekkel:
.

Futamidő:
Osszeg:
Kamat:
Kamatfelár:

2022. május 31.
12.000.000 Ft
O,N BUBOR (napi)
+ 0,75 %

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert a megállapodás módosítására.
Határidő:
Felelős :
Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
A Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. kölcsönszerződés módosítása

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖÍV. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
359/2021. (XIL 16.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Békési Turi sztikai és
Szolgáltató Kft (5630 Békés, HRSZ 6929/50; 142 70299-2-04, képviseli: Hegyesi Szilárd
ügyvezető) tagi kölcsönszerződése lejáratának egy évvel való meghosszabbítását, a
törlesztési határidők egyidejű módosítása és a többi kondíció változatlanul hagyása
mellett.
Futamidő:

2024. december 3 1.

Fizetési határidők:
2022. december 31.

5.000.000 Ft

2024. december 31.

15.000.000 Ft

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:
Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
Gépjárművek beszerzése

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 javaslatokat. Az előterjesztés két határozati
javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.
Földesi Mihály képviselő: Kérdése: mi lesz ajelenlegi hivatali autóval, a Skodával? Vagy ennek
az értéke a vételárban már benne van?
Kálmán Tibor polgármester: Nincs benne az árban de a Skoda értékesítésre kerül.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt el a I-es 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
360/2021. (XJI. 16.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt Toyota Al Autó békéscsabai
telephelyének ajánlatában szereplő Toyota Camry Executive VIP Sfx:L6 megvásárlásáról
bruttó 13.451.400 Ft összegben. A fedezet a 2021. évi költségvetésben az általános
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működési tartalékok között rendelkezésre áh, a beszerzés 1 1 998707-046068 1 1-00000000
bankszámláról való kifizetéssel kerül jóváhagyásra.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

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

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
361/2021. (XIL 16.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az AJN21 -23 3 7 sorszámú
aj ánlatban szereplő Dacia Duster Essential TCE9O terepj áró megvásárlásáról bruttó
5.189.000 Ft összegben. A fedezet a 2021. évi költségvetésben az általános működési
tartalékok között rendelkezésre áh, a beszerzés 11998707-04606811-00000000
bankszámláról való kifizetéssel kerül jóváhagyásra.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

Napirendi tárya: Interpellációk, bejelentések
Táry:

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.
Tár2y:

Csibor Géza képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Csibor Géza képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?
Csibor Géza képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Tár2v:

Földesi Mihály képviselő interpellációjára adott válasz

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

Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Molnár Gábor képviselőhöz: az interpellációj ára adott
választ elfogadja-e?
Molnár Gábor képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Táry:

Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz

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

Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Rácz Attila képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadj a-e?
Rácz Attila képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Kálmán Tibor polgármester: Kérte, hogy akinek van interpellációja, bejelentése, az mondja el.
Csibor Géza képviselő: A Babilon sorról keresték, meg: a vizelvezető árok ki van betonozva, de
a vége tele van levéllel és minden egyébbel, így megáll a víz, ami miatt nagyon büdös van. Kérte,
hogy ezzel kezdjenek valamit.
Rácz Attila képviselő: A Vízmű bejáratánál, ahogy a Táncsies utcáról ráfordulnak, a bejárattal

szemben van egy kisebb terület, ahol tavasz óta nő a dudva, és már szeméttel is teledobálták.
Kérte, hogy ezt a kis területet takarítsák ki, és vágják le a gazt. Ezzel megszűnne ott a kuka
nélküli szeméttároló.
Mucsi András képviselő: Az Epresköz utcából keresték meg, hogy az utca elején a vegetációs

időben olyan nagy a fa (talán akácfa) lombozata, hogy az utca eleje nagyon sötét, mivel a fa
lombozata beárnyékolja a lámpatestet. Ennek a fának a nyakazását kérte.
Kálmán Tibor polgármester: További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület
nyilvános ülését 9 óra 24 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. Mindenkinek áldott ünnepeket, és jó pihenést kívánt.

K.m.f.

/
Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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