
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27. napján
megtartott nyilvános üléséről.

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

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

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Molnár Gábor képviselő.

Tanácskozási jojgal vett részt:

Támok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
dr. Tanai Judit jogász
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Sápi András osztályvezető-helyettes
dr. Pappné Darida Andrea igazgató
Nánási László ügyvezető
Szabóné Szabó Erzsébet BKSZ Kft. részéről
Dr. Szabó László hivatalvezető
Kovács András civilkoordinátor
Feledi János, BSZNO elnöke

Az ülés kezdésének időpontja: 8.30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte az első soros testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 fő képviselőből 10 fő jelen van,
így a nyilvános ülést megnyitotta. Molnár Gábor képviselő előzetesenjelezte távolmaradását.

Tár2y:Napirend elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz a következő
módosító javaslata van: utólag került kiküldésre az Ny/21. jelzésű, „Iskolai körzethatárok
véleményezése” tárgyú előterjesztés, amelyet a Humán és Szociális Bizottság is megtárgyalt.
Javasolta, hogy a testület a nyilvános ülés napirendi pontjai közé vegye fel ezt az előterjesztést,
és az interpellációk, bejelentések előtt tárgyalja meg. Szavazásra bocsátotta a módosító
javaslatot.

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

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



Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
7/2022. (I. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felveszi napirendi pontjai
közé az Ny/21. jelzésű, „Iskolai körzethatárok véleményezése” tárgyú előterjesztést és azt
nyilvános ülésen, az interpellációk, bejelentések előtt megtárgyalja.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat
a fent elfogadott módosító javaslattal együtt.

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
8/2022. (L 27.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. január 27. napján tartott ülésének
napirendi pontjait, az elfogadott módosításra is tekintettel, az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

1 . Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,
értekezletekről
Előterjesztó’. Kálmán Tibor polgármester

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

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

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

5. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 23/2019. (X. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

6. Békés Város új sportrendeletének elfogadása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
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7. Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi működéséről
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

8. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

9. A polgármester 2021. évben igénybe vett szabadság mértékének megállapítása és a 2022.
évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Eló’terfesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 0. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő. Tárnok Lászlóné jegyző

1 1 . A polgármester részére j áró cafeteria juttatás keretösszegének megállapítása
Eló’ter/esztó’. Tárnok Lászlóné jegyző

1 2. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 3 . A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. cégvezetőjének lemondása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

14. A Békés, Tátra utca 34. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 5 . Gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 6. A O 1 5 1 /6/C helyrajzi számú ingatlan halgazdálkodási jogának haszonbérletére vonatkozó
döntések
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

17. Tagi kölcsön nyújtása a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft-nek
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 8. Otthoni szakápolás vonatkozásában szerződés megkötése
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 9. Békés megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Tárnok Lászlóné jegyző

20. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

21. Interpellációk, bejelentések
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Napirend tárya: Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt Fontosabb
eseményekről, értekezletekről

Írásos előterjesztés csatolva ajeg,yzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Mucsi András képviselő: Ez az utolsó olyan testületi ülés, ami még ilyen nyugodt időszakban
zajlik, bár arról már van vita, hogy mikor kezdődik a választási kampány. Egyesek szerint már
régóta dübörög, de valahogy még annyira nem érzik a saját bőrükön. Erdekes módoi ez most
egy csendesebb időszak, de az is lehet, hogy a múlt megszépíti a dolgokat. 4 vagy 8 éve sokkal
felfokozottabb volt a hangulat. 1 990 óta ez lesz a kilencedik választás. Véleménye szerint Békés
szerencsés helyzetben volt mindig, mert az egyéniben megválasztott országgyűlési képviselők
sokat lobbiztak a településért. Az, hogy jelenleg ilyen állapotban van a település, ainilyenben
van, köszönhető az országgyűlési képviselőknek. Különösen hálásak lehetnek, hogy az elmúlt
12 évben Dankó Béla képviselte Békés városát. Kálmán Tibor polgármester is - aki már 2,5 éve
vezeti a települést - testközelből megtapasztalhatta, hogy mennyi segítséget nyújtott az
országgyűlési képviselő Békés fejlesztésében. Az elmúlt 12 évben Dankó Béla volt az
országgyűlési képviselője Békésnek, és a kezdetek óta számíthattak rá. A történelemnek lesz a
feladata, hogy majd egyszer írjon a választásokról, hiszen már a kilencedik választás következik
1990 óta. Erdemes lenne az elmúlt időszak vonatkozásában összeszedni a választási
szórólapokat, választási programokat és kielemezni a választási eredményeket. Alapvetően azt
látják, hogy Békés protestáns mezőváros és a hagyományainak megfelelően mindig jobbra
szavazott. A választás története történészként külön érdekes számára. Még most a csendes
időszakban elmondhatják, hogy elégedettek lehetnek a képviselőjükkel, illetve a képviselőikkel
is.

Kálmán Tibor polgármester: Egyetért Mucsi András képviselő által elmondottakal.
Szerencsésnek érzi magát azért, hogy ilyen jó országgyűlési képviselője van a városnak, mint
Dankó Béla, akivel napi szinten tud egyeztetni és sok mindenben dolgoztak már eddig is együtt.

Rácz Attila képviselő: Mucsi András képviselő által elmondottakat egy gondolattal szeretné
kiegészíteni : 1 2 éve a polgári kormány irányít, és második ciklus óta (20 1 4 óta) Dankó Béla az
országgyűlési képviselő és nem 1 2 éve.

Kálmán Tibor polgármester: Ez is a történelem része lesz, de majd utána néznek a pontos
dátumnak.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a
tájékoztató 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
9/2022. (I. 27.) 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 azormal

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

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

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 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
10/2022. (I. 27.) határozata

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

Napirend tár2ya: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

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

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, észrevétel,
módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató 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
11/2022. (I. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend tárya: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása

Írásos elb’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52j (1) bekezdésj) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság, és a rendelet-
tervezet elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Az elmúlt ügyrendi bizottsági ülésen
született arról döntés, hogy a képviselő-testület a következő ülésén pontosítsa az SZMSZ azon
részét, amely a kötelezettségeit vagy esküjét megszegő képviselő magatartásának
szankcionálására vonatkozik. Ezt tartalmazza a rendelet-tervezet.

Balo2 Zoltán képviselő: A képviselő választás után az Új képviselő-testület megalkotta az új
szervezeti és működési szabályzatát. Márciusban félidőhöz érnek, így nem árt felülvizsgálni az
SZMSZ némely pontját. Volt egy sajnálatos ügy is az elmúlt időszakban, ami még inkább
indokolttá teszi ezt.

Problémátjelent az is, hogy a képviselők, illetve bizottsági tagok (akár képviselő tag, akár külsős
bizottsági tag) nem mindig jelzik előre, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A jövőben ezt a
magatartást is szankcionálni szeretnék. Ez inkább a bizottsági üléseken való megjelenés
tekintetében jelent problémát. A bizottsági elnökök nem kapnak jelzést az adott bizottság
tagjaitól, hogy nem, illetve miért nem lesznek jelen az ülésen.

Kérte a képviselőket és a bizottsági elnököket is, hogy tájékoztassák a bizottsági tagjaikat arról,
hogy ha nem tudnak részt venni valamelyik bizottság ülésén, akkor a távolmaradásukat a
polgármesternek, illetve a bizottság elnökének előzetesen írásban jelezzék. A bizottsági ülések
határozatképességéhez tudniuk kell, hogy hány fő leszjelen az ülésen. Ajövőben egy kimutatást
készítenek arról, hogy a képviselők, illetve bizottsági tagok hány ülésen voltak jelen és hány
ülésről hiányoztak. Ebből látható lesz, hogy a képviselők, illetve bizottsági tagok milyen
arányban teljesítették a vállalt kötelezettségeiket.

Földesi Mihály képviselő: Köztudott, hogy az SZMSZ módosítására miatta van szükség. Nem
kíván részt venni ebben a „színjátékban”. Egy korábbi zárt ülés alkalmával is kérte az
önkormányzatot, hogy kérjék ki a kormányhivatal állásfoglalását a döntés előtt. Erre nem került
sor. Ha ez megtörtént volna, akkor az SZMSZ módosítása nem lenne szükséges. Véleménye
szerint az önkormányzat realizálni szeretné mindazt, amit decemberbe megtett, miközben január
elején egy soron kívüli ülés keretében a szankcióra vonatkozó határozat 2. pontját visszavonták.
Ettől kezdve véleménye szerint ez az egész eljárás „színjáték”, és ő ebben a „hatos színjátékban”
nem kívánt részt venni, ezért a szavazás idejére kikapcsolja a szavazógépét.

Kálmán Tibor polgármester: Véleménye szerint szükség van az SZMSZ módosítására. A
képviselő lelke rajta, hogy kikapcsolja-e a szavazógépét vagy sem.

Mucsi András képviselő: Visszautasítja Földesi Mihály képviselő által használt „színjáték”
jelzőt, hiszen egy jogalkotási folyamatról van szó. Az előterjesztést dr. Tanai Judit jogász
készítette, aki nem színésznő, hanem jogász, és a polgármesteri hivatal munkatársa. Felszólította
Földesi Mihály képviselőt arra, hogy azonnal kérjen bocsánatot a munkatársaktól, akiknek ilyen
jelzővel minősítette a munkáját.
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Minden képviselő elég jó tiszteletdíjat kap, a bizottsági tagokkal együtt, így joggal Várj ák el azt,
hogy ha Valaki nem tud részt venni a testület vagy bármelyik bizottság ülésén, akkor azt előre
jelezze. Sajnos van arra példa, hogy az, aki nem vesz részt Valamelyik ülésen, nemjelzi azt előre.

Nem tudja, hogy bele kell-e tenni a szankciókra Vonatkozó részt az SZMSZ-be, mert a megyei
önkormányzatnál sincs benne, de éppen a kormányhiVatal kérésére készült cl a jogszabály
módosítása, amit Földesi Mihály „színj átéknak” minősít.

Földesi Mihály képviselő említette, hogy ő maga kérte az önkormányzatot, hogy egyeztessenek
az ügyében a kormányhivatallal, ez megtörtént, és ennek következtében kerül módosításra a
képviselőkre vonatkozó szervezeti és működési szabályzat. A kormányhivatali egyeztetésben,
vagy a képviselő által „színjátéknak” nevezett folyamatban Tárnok Lászlóné jegyző és dr.
Bocskay Arpád aljegyző vett részt.

Szeretné, ha Földesi Mihály képviselő részt venne a szavazásban, és a kérésére elvégzett munkát
a szavazatával értékelné.

Kálmán Tibor polgármester: Véleménye szerint az SZMSZ módosítása előrelépést jelent,
hiszen aktualizálni kell a rendeleteket, egyébként pedig nagyon sokszor megteszik ezt.

Rácz Attila képviselő: Mucsi András képviselő elmondta, hogy a megyei közgyűlés szervezeti
és működési szabályzata sem tartalmazza a szankciókra vonatkozó részt. Sajnálja, hogy ebben a
témakörben a képviselőknek állást kell foglalniuk, hiszen az elmúlt időszakban nem volt arra
példa, hogy ilyen méltatlan helyzetbe kerüljenek. A képviselő-testületnek nem az a feladata, hogy
ítélő bírósággá alakuljon és a képviselő társukat elítéljék valamilyen cselekedet miatt. Korábban
voltak olyan szabályok, amelyek íratlanul is betartásra kerültek, és nem kellett rögzíteni azokat
az SZMSZ-ben. Tudomása szerint az elmúlt időszakban, de még a rendszerváltás előtti
időszakban sem volt szankció megfogalmazva.

Ahogyan egy korábbi ülésen Juhos János képviselő is említette, elegendő figyelmeztetés volt
maga a procedúra a képviselők számára. Biztos abban, hogy ajövőben mindenki tartózkodni fog
a törvénysértő magatártástól.

Továbbra sem javasolja az SZMSZ módosítását. A békési lakosok, akik a képviselőket
megválasztották és felelős döntéshozóvá tették, tudták, hogy kikre szavaznak, így a
képviselőknek méltó módon kell viselkedniük. Nem egymást kellene fegyelmezniük, hanem
azzal a munkával kellene foglalkozniuk, ami a város életével kapcsolatos, és a szükséges felelős
döntéseket kellene meghozniuk. Juhos János képviselővel együtt tartózkodnak jelen napirendi
pont szavazásánál, azonban módosító javaslata, hogy az előterjesztést a képviselő-testület vegye
le napirendjéről, és ne élesítsék tovább a helyzetet.

Kérte, hogy a későbbiekben minden képviselő tartózkodjon a törvénysértő magatartástól.

Kálmán Tibor polgármester: Egyetért azzal, hogy mindenki felnőtt ember, és mindenki tudja,
hogy mit vállalt, és mit kell tennie. Békés város lakosságának választópolgárai is felnőtt
embernek számítanak, mégis számukra is vannak olyan kötelezettségek, amiket be kell tartaniuk,
mert ellenkező esetben szankció kiszabására kerül sor akár hivatali, akár más hatósági szinten.
Reméli azt, hogy az SZMSZ-ben felsorolt szankciókat a jövőben senkivel szemben nem kell
majd alkalmazni, de szükség van rá, mert ha valaki tudatosan vagy akár tudatlanul is nem tartja
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be a szabályokat, akkor akár ilyen módon is emlékeztetni kell arra, hogy mit vállalt. Ez rá is
vonatkozik Ugyanúgy, mint bárki másra.

Emlékszik arra, amikor a hivatalban dolgozott és az egyik képviselővel szemben köztartozás
miatt méltatlansági eljárást kellett lefolytatni.

Mucsi András képviselő: Örül annak, hogy Rácz Attila képviselő az utóbbi időben azt a retorikát
alkalmazza, hogy „béküljenek meg és viselkedjenek normálisan”. Orül annak is, hogy Rácz
Attila képviselő emlékeztette a képviselőket arra, hogy a lakosság miért is szavazott rájuk. Bízik
abban, hogy Rácz Attila képviselő a következő ügyrendi bizottsági ülésenjelen lesz, mert ott lesz
egy előterjesztés, amiben áttekintik, hogy az elmúlt 2,5 évben melyik képviselő hányszor vett
részt bizottsági ülésen, illetve testületi ülésen. Az eredmény alapján értékelik majd a képviselők
aktivitását. Azt nem biztos, hogy lehet mérni, hogy ki mikor ment el hamarabb a testület üléséről,
de az is lehet, hogy ez a jegyzőkönyvből nyomon követhető.

Egyetért azzal, hogy nem kell szankcionálni, de abból indulnak ki, hogy minden képviselő ellátja
a feladatát.

Kálmán Tibor polgármester: Rácz Attila képviselő módosító javaslattal élt, amely szerint kérte,
hogy a képviselő-testület vegye le napirendjéről az előterjesztést. Ezt a módosító javaslatot
szavazásra bocsátotta. A módosító javaslatot nem támogatja.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen, 7 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2022. (L 27.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja azt a módosító javaslatot,
amely szerint a képviselő-testület vegye le napirendjéről a „Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X 29.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő
(Földesi Mihály képviselő’ az ülésenjelen volt, azonban a szavazógépét kikapcsolta).

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításárM

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
201 1 . évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Békés Város
Onkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019.
(X. 29.) önkormányzati rendelet 29. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleinényezési
jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
1. A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 14.

* (2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki az (5)-(7) bekezdésekkel:

„(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják
el.

(3) A képviselő-testület ülésén résztvevő és valamennyi jelenlévő személy — az (5)
bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények mellett — köteles az ülés méltóságát
tiszteletben tartani, így különösen tartózkodni

a) az étel- vagy italfogyasztástól, ide nem értve a víz, kávé vagy tea fogyasztását,
valamint az orvosilag indokolt étel- és italfogyasztást,

b) az üléshez, a tárgyalt napirendhez nem illő, az ülés rendjét zavaró
magánbeszélgetések folytatásától,

c) mobiltelefon vagy egyéb kommunikációs eszköznek az ülés rendjét vagy az
ülésen résztvevőket zavaró használatától,

d) az üléshez, a tárgyalt napirendhez nem tartozó sajtótermékek, egyéb
nyomtatványok olvasásától.

(4) Amennyiben az ülést vezető elnök a vitát nem ajelen rendelet szabályainak megfelelő
módon vezeti, az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke erre
figyelmezteti őt.

(5) Az ülést vezető elnök feladata a tanácskozás rendjének fenntartása, az ülésvezető ez
iránt tett intézkedése mindenkire nézve kötelező, ennek érdekében:

a) a tanácskozás időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors és érdemi
eldöntésére,

b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, továbbá ha a
tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása,
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c) figyelmezteti a képviselőt a hozzászólásra biztosított időkeret tútlépésére,
ismételt figyelmeztetés után a szót megvonja,

d) rendreutasítja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást taiiúsít,

e) rendreutasítja azt a felszólalót, aki a felszólalás során a képviselő-testület
tekintélyét vagy valamely képviselőt sértő kifejezést használ,

f) figyelmezteti az ülésen résztvevőt vagy jelenlévőt, aki a tanácskozás rendjét
magatartásával zavarja, vagy magatartása a (2) bekezdésben vagy a (3) bekezdés
a)-d) pontjában foglaltakba ütközik,

g) megvonhatja a szót attól, aki a fentiekben írt rendzavaró magatartást
megismétli,

h) a képviselő kivételével, ismételt rendzavarás esetén, vagy a (3) bekezdés a)-b)
pontjában foglalt esetben az ülésterem elhagyására hívhatja fel, ennek
eredménytelensége esetén kivezettetheti az illető személyt,

i) ismétlődő vagy tartós rendzavarás, állandó lárma vagy vita, az ülés folyamatos
rendjét ellehetetlenítő esemény következtében az ülést vezető elnök — ha ismételt
figyelmeztetése sem jár eredménnyel — határozott időre félbeszakíthatja az ülést.

(6) Az ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani nem lehet.

(7) A (2), (3), (5) és (6) bekezdés rendelkezései a bizottságok üléseire is értelemszerűen
alkalmazandók.”

2. A Rendelet kiegészül az alábbi, 30/A. -sal:

„30/A. (1) A polgármester a képviselői kötelezettségszegés észlelését követően
haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság soron
következő ülésére elterjesztésben tesz indítványt.

(2) A Képviselő-testület az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság
javaslatára dönt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX.
törvényben foglalt kötelezettségét vagy hivatali esküjét megszegő képviselő vagy
bizottsági tag magatartásának szankcionálásáról az alábbiak szerint:

a) aki az Mötv. 32. (2) i), j) vagy k) pontjai szerinti kötelezettségét megszegi, 1-
12 havi tiszteletdíj-megvonással szankcionálható,

b) aki két egymást követő ülésén önhibájából nem vesz részt, a képviselő-testület
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 23/2019.
(X. 30.) önkormányzati rendelet 2. *-a szerinti tiszteletdíját 30 %-kal csökkenti,
maximum 12 hónap időtartamra,

c) aki a jelen Rendelet 14. (3) vagy (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét
súlyosan vagy ismételten megszegi, 1-6 havi tiszteletdíj -megvonással
szankcionálható,
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d) aki a zárt ülés rendjét megsérti, a zárt ülésre készült, előterjesztésként kiküldött
anyagot nyilvánosságra hozza, vagy az ott elhangzottakat illetéktelenek számára
bármilyen módon megismerhetővé teszi, 1-12 havi tiszteletdíj -megvonással
szankcionálható.”

3. Hatályát veszti a Rendelet 30. (4) bekezdése.

Békés, 2022. január 27.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. január hó 28. napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tár2ya: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló
23/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.
Ebből a rendeletből egyes szankciók átkerültek az előbb elfogadott rendeletbe, ezért szükséges
azoknak a hatályon kívül helyezése.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazósnáljelenlévó’ képviseló’k száma: lOfő
(Földesi Mihály képviselő az ülésenjelen volt, azonban a szavazógépét kikapcsolta).

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 23/2019. (X. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201 1. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
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1. Hatályát veszti a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 23/20 1 9. (X. 30.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3 . -a.

2. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

B é k é s, 2022. január 27.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. január 28. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tár2ya: Békés Város új sportrendeletének elfogadása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság, és a rendelet-
tervezet elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. A Sporttanács, mint tanácsadó és
j avaslattevő testület előkészítette az Új sportrendelet elfogadására vonatkozó j avaslatát, amelyet
az előterjesztés tartalmaz.

Polgár Zoltán alpolgármesterrel már 2008 óta foglalkoznak ezzel a témával, és nagyon sok
megbeszélést is tartottak az ügyben. Polgár Zoltán alpolgármester fogta össze azt a
munkacsoportot, amelyik a rendelet-tervezetet előkészítette.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Néhány hónapja ez a testület választotta meg a Sporttanács
tagjait. Azóta minden hónapban ülésezett a Sporttanács, volt, hogy egy hónapban többször is.
Ezeknek a megbeszéléseknek, egyeztetéseknek az eredményeként született meg az előterjesztés,
ami igen részletesen tartalmazza, hogy a városban milyen sportágak vannak, milyen munkát
végeznek, stb.
Ahogyan Kálmán Tibor polgármester is mondta, egy régi rendszer lett szabályozva, hiszen
korábban ad hoc módon állapították meg a sporttámogatásokat, illetve osztották szét azt a keretet,
ami a rendelkezésre állt. Evről évre mindig ugyanaz ismétlődött meg, vagyis ugyanannyi
támogatást kapott minden sportág. Most teljesen Új pontrendszert állítottak fel, ami a
sportklubokat is segíti, mert pontosan látható belőle, hogy hol kell fejleszteni a klubot ahhoz,
hogy minél magasabb összegű támogatáshoz jussanak. A támogatás szempontrendszere között
szerepel, hogy melyik osztályban versenyeznek a klubok, mennyit utaznak, milyen bajnokságon
vesznek részt, van-e válogatott tagjuk, mennyi békési utánpótlás, illetve felnőttjátékosa van egy-
egy klubnak. Ez is prioritást jelent, így több pont is jár érte. A pontozásnál számítanak még a
diákolimpián vagy régiós versenyeken elért eredmények is.

Megköszönte a Sporttanács minden egyes tagjának a munkáját, hiszen minden ülésen mindenki
jelen volt, akár online akár személyes találkozóról legyen szó. Mindenki nagyon aktív volt.

Kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el sportrendeletet.

12



Deákné Domonkos Julianna képviselő: Mint a korábbi kulturális és sportbizottság elnöke,
illetve mint a dr. Hepp Ferenc sportiskola intézményvezetője különösen örül a sportrendeletnek,
amely Polgár Zoltán alpolgármester irányításával és a Sporttanács részvételével készült el.
Elégedettséggel olvasta az anyagot és úgy gondolja, hogy egy már régen esedékes rendelet
készült el. A város sporteredményeire büszkék lehetnek. A rendelet megalkotásával keretbe lesz
foglalva a sport Békés városában. A rendelet-tervezet elfogadását javasolja. Bízik abban, hogy a
jövőben is Ugyanilyen eredményes sporttevékenység lesz majd a városban. Türelmetlenül várja
a kézilabda munkacsarnok átadását, amely hozzájárul majd a dr. Hepp Ferenc iskola tornatermi
zsúfoltságának csökkentéséhez. Megköszönte a békési sportolók munkáját.

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az Új sporttámogatási rendszer működését: Úgy kell
elképzelni, mint egy gépet, amibe felülről beledobnak egy számot, megvannak a szabályok, és
alul kijönnek az eredmények. Van egy keret, amit a város a sport támogatására különít el. A
rendelet-tervezetben meghatározott szempontrendszer szerint pontozzák a klubok tevékenységét,
ami alapján meghatározzák, hogy melyik sportszervezet mekkora összegű támogatásban
részesül.

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

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

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

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a sportról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (6)
bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1.
évi CLXXXIX. törvény 1 3 . ( 1 ) bekezdés 1 5 . pontjában és az Alaptörvény 3 2. cikk ( 1 ) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, igazodva a Sport XXI. Nemzeti
Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozatban foglaltakhoz, a következő
rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. A rendelet célja, hogy Békés város sportéletével kapcsolatosan meghatározza az
Önkormányzat feladatait, a feladatok megvalósításához szükséges feltételrendszert, valamint
keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek hatékony felhasználásához és ezzel erősítse
a békési polgárok önértékelését és a lokálpatriotizmusát.

A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya kiterjed Békés város sporttal kapcsolatos tevékenységeinek
megvalósulásában résztvevőkre, Békés város sportinfrastruktÚrájára, az Önkormányzat által
fenntartott sportlétesítményekre, azok vezetőire, üzemeltetőire, az Önkormányzat 100%-os
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tulajdonában lévő sportfeladatot is ellátó gazdasági társaságokra, az Önkormányzattól
együttműködést igénylő és elfogadó, valamint az általa támogatott sporttal foglalkozó
természetes vagy jogi személyekre, civil szervezetekre, sportegyesületekre.

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

3. Az Önkormányzat a sportról szóló törvényben foglaltakkal összhangban feladatának tekinti:
a) a helyi sportkoncepció meghatározását és megvalósítását,
b) sporttanács létesítését, a tanács működésének támogatását, döntéseinek megjelenítését a

saját határozataiban, rendeleteiben,
c) az alábbi sporttevékenységek támogatását:

ca) gyermek - és ifjúsági sport,
eb) szabadidősport, tömegsport
cc) utánpótlás-nevelés,
cd) versenysport, élsport

d) a sportlétesítmények, közterületi sportpályák építését, fejlesztését, üzemeltetését,
e) a sport népszerűsítését, a lakosság minden rétegének ösztönzését az egészséges,

mozgásban gazdag életmódra,
1) a sportturizmus fejlesztését,
g) a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeinek

támogatását,
h) a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel való együttműködést, az arra

jogosultak támogatását,
i) elsősorban a hazai, de lehetőség szerint a nemzetközi sportkapesolatokban való

részvételt.

A Sporttanács

4. (1) Az Önkormányzat Békés város sportéletével kapcsolatos, vagy a sportot érintő döntései
előkészítésére, véleményezésére, Békés város sportkoncepciójának kidolgozására,
aktualizálására, módosítására, a támogatások sportszervezetek közötti elosztásának
előkészítésére Sporttanácsot működtet, amelynek tagjai a rendelet 2. számú mellékletében
felsorolt sportegyesületek vezetői. A Sporttanácsot a sportért felelős alpolgármester hívja össze
és vezeti annak üléseit.

(2) A Sporttanács 5 tagból áll, eljárásrendjét és működését maga szabályozza.

(3) A Sporttanács tagjait a Képviselő-testület választja meg. Uj tag megválasztása előtt ki kell
kérni a Sporttanács véleményét.

(4) Az Önkormányzat Békés város sport életével kapcsolatos, vagy a sportot érintő döntései előtt
kikéri a sporttanács véleményét.
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(5) A Sporttanács főbb feladatai:
a) évente legalább két alkalommal ülésezik és áttekinti a város sportéletével kapcsolatos

teendőket, azokkal kapcsolatban javaslatokat fogalmaz meg, figyelemmel kíséri a
sportrendelet és ezzel együtt a sportkoncepció végrehajtását, szükség esetén annak
módosítását kezdeményezi

b) a Képviselő-testület részére elfogadásra előkészíti a sportkoncepciót
c) előkészíti a támogatások szétosztásával kapcsolatos döntést, amelyet a — a Polgármesteri

Hivatalon keresztül — a hatáskörrel rendelkező Bizottság és a Képviselő-testület elé
terjeszt döntésre

d) a Sporttanács a beérkezett felterjesztések alapján javaslatot tesz az év békési sportolója
cím adományozására

A sportkoncepció

5. (1) A Képviselő-testület sportkoncepciót fogad el, melyben:
a) meghatározza Békés város sportéletének szervezésével, alakításával kapcsolatban

követendő alapelveket
b) meghatározza Békés város sportéletével kapcsolatos terveit, döntési irányait és ezekkel

párhuzamosan j avaslatokat fogalmaz meg a Képviselő-testület részére
c) összefoglalja és rendszerezi az erőforrásokat,
d) rávilágít a hiányosságokra, valamint az erősségekre,
e) áttekinti a fejlesztési lehetőségeket, és az elért eredmények alapján meghatározza a

reálisan elérhető kitörési pontokat
f) meghatározza a rendelkezésre álló önkormányzati költségvetési források elosztását és a

finanszírozás szabályait

(2) A mindenkor hatályos sportkoncepció a jelen rendelet 1 . számú mellékletét képezi.

Sport infrastruktúra

6. Az Önkormányzat sportiétesítményeinek felsorolását a 3 . számú melléklet tartalmazza

Békés város sportszervezetei
7. Békés város sportszervezeteinek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a sportról szóló 4/2003.
(III. 28.) önkormányzati rendelete.

Békés, 2022. január 27.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné s.k.
polgármester jegyző
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A rendelet kihirdetésre került: 2022. január 28. napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tárgya: Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2021 . évi működéséről

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozati javaslatok elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az előterjesztés négy
határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a képviselő-testület külön-külön szavaz.

Mucsi András képviselő: Békés város a történelem során mindig is sokszínű és toleráns város
volt, és ennek köszönhetően több nemzetiség is megtelepedett a városban. Az ő életüket fogják
össze és koordinálják a nemzetiségi önkormányzatok, amelyek pontrendszer alapján működnek.
Attól fiiggően, hogy milyen tevékenységet végeznek egy adott évben, annak megfelelően kapják
a következő évi normatívát. A beszámolók alapján elmondható, hogy a városban működő
nemzetiségi önkormányzatok eredményes munkát végeznek, így jelentős forráshoz jutnak.
Büszkék lehetnek a nemzetiségi önkormányzatokra, hiszen a város kulturális életét színesítik és
számos olyan programot valósítanak meg, amelyek illeszkednek a város kulturális életébe.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal tárgyalásokat folytatnak Polgár Zoltán alpolgárrnesterrel
együtt abban a tekintetben, hogy a Madzagfalvi Napok programjait színesítsék az általuk
megvalósított rendezvénnyel. Az előző évben is volt olyan program, amivel a roma lakosságot
szólították meg. Véleménye szerint ez hatékonyabb lenne, ha a roma nemzetiségi
önkormányzattal együtt közösen is tudnának programokat lebonyolítani.

A többi nemzetiségi önkormányzat is magas színvonalú tevékenységet folytat a városban. Január
30-án délután a német nemzetiségi önkormányzat tart megemlékezést a Málenkij Robotra
elhurcolt németek emlékére. A nemzetiségek emlékműveket is létrehoznak.

A román nemzetiségi önkormányzat például részt vesz a román templom felújításában is.

Megköszönte a nemzetiségi önkormányzatok munkáját, bár az önkormányzatnak képviselő-
testületként nincs joga minősíteni a nemzetiségi önkormányzatok munkáját, csak tájékoztatást
kérhetnek, de a véleményüket megfogalmazhatják az ügyben.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Egyetért Mucsi András képviselő által elmondottakkal.
Nagy érdeklődéssel olvasta mind a négy beszámolót, annál is inkább, mert a 202 1 -es esztendőben
is megtépázta a COVID a lehetőségeiket. Nagyon kíváncsi volt arra, hogy a nemzetiségi
önkormányzatoknak milyen feladatokat sikerült megvalósítaniuk. Nagy elégedettséggel olvasta
a nemzetiségek által végzett tevékenységeket és elért eredményeiket.

Különösen örül annak, hogy a városban lévő civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok,
különböző intézmények nagyon jó együttműködésben tevékenykednek, legyen szó pályázatok
megvalósulásáról, egymás anyagi támogatásáról, rendezvények közös lebonyolításáról vagy
közös frnanszírozásról.
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Megköszönte a nemzetiségi önkormányzatok munkáját, mindegyiknek további jó munkát és jó
egészséget kívánt az idei évre is.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte minden egyes nemzetiségi önkormányzatnak azt,
amit a városért tesznek. Kérte, hogy a köszönetét tolmácsolják a tagjaik felé.

Mivel négy határozati javaslat van, ezért azokról a testület külön-külön szavaz.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a 1-
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
13/2022. (I. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Német Nemzetiségi
Onkormányzat 202 1 . évi működéséről szóló tájékoztatót a határozat 1 . számú melléklete
szerint tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a II-es 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
14/2022. (L 27.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Roma Nemzetiségi
Onkormányzat 202 1 . évi működéséről szóló tájékoztatót a határozat 2. számú melléklete
szerint tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2022. (I. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Román Nerrizetiségi
Onkormányzat 202 1 . évi működéséről szóló tájékoztatót a határozat 3 . számú melléklete
szerint tudomásul veszi.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a IV-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
16/2022. (I. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Szlovák Nemzetiségi
Onkormányzat 202 1 . évi működéséről szóló tájékoztatót a határozat 4. számú melléklete
szerint tudomásul veszi.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság, és a határozati javaslat
elfogadását j avasolj ák a képviselő-testületnek.

A megállapodás minden évben felülvizsgálatra kerül, amelyet a nemzetiségi önkormányzatok is
jóváhagynak. Ezen megállapodás nem tartalmaz változásokat a korábbi megállapodáshoz képest.

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
17/2022. (I. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségekjogairól szóló 201 1 . évi
CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdése alapján a Békési Német Nemzetiségi
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Onkormányzattal, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Román
Nemzetiségi Önkormányzattal és a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt az együttműködési megállapodások aláírására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző

Napirend tárya: A polgármester 202 1 . évben igénybe vett szabadság mértékének
megállapítása és a 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és a határozati j avaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.
Az előterjesztés testület elé terjesztésével törvényi kötelezettségnek tesznek eleget.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2022. (I. 27.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kálmán
Tibor polgármester, a 2021 . évre járó 41 munkanap szabadságát teljes mértékben
igénybe vette.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja
Kálmán Tibor polgármester szabadságának 2022. évre vonatkozó ütemtervét a
határozat 1 . sz. melléklete szerint.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.
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Mint ahogyan azt az előterjesztés is tartalmazza az év végén módosításra került a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény azon része, amely a polgármesterek bérmegállapításáról
rendelkezik. Ennek figyelembe vételével készült el az előterjesztés.

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 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2022. (I. 27.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71 .

(2) és (4) bekezdése alapján, 2022. év január 1 . napjától kezdődően Kálmán Tibor
polgármester illetményét, havi bruttó 975.000 Ft-ban állapítja meg.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71 . . (6) bekezdése
alapján Kálmán Tibor polgármester költségtérítését 2022. január 1 . napjától
illetményének 15 %-ában, bruttó 146.250 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Napirend tárya: A polgármester részére járó cafeteria juttatás keretösszegének
megállapítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.
A költségvetési rendelet elfogadása előtt szükséges rendelkezni a cafeteria juttatás mértékéről.
Maga a juttatás a törvényi szabályozás alapján jár a polgármesternek.

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
20/2022. (I. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés város Polgármesterét
megillető cafeteria juttatás 2022. évi keretösszegét bruttó 250.000 Ft-ban állapítja meg,
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amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő
munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A Képviselő-testület a juttatás
igénybevételének részletes szabályait, elszámolásának rendj ét és visszatérítésének
szabályait a Békési Polgármesteri Hivatal cafeteria rendszerének alkalmazását is
tartalmazó közszolgálati szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Napirend tárya: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.
Az Mötv. a polgármesteri juttatás mértékéhez képest szabályozza az alpolgármester tiszteletdíját,
ezért a törvényi szabályozás alapján kell ezt is jóváhagyni.

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 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2022. (I. 27.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény 80. (2) bekezdése alapján,
2022. év január 1 . napjától kezdődően Polgár Zoltán alpolgármester tiszteletdíját, havi
bruttó 438.750 Ft-ban állapítja meg.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 80. (3) bekezdése
alapján Polgár Zoltán alpolgármester költségtérítését 2022. január 1 . napjától
tiszteletdíjának 1 5 %-ában, bruttó 65 8 1 O Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Napirend tárya: A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. cégvezetőjének lemondása

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 javaslatot. Erdősné Sági Mária egészségi állapotára
tekintettel nem tudja tovább vállalni a cégvezetői feladatokat, ezért január 1-jétől kéri a
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nyugdíjazását. Rendelkezik a szükséges szolgálati idővel, így nyugdíjba vonul. Innen is jó
egészséget kívánt neki. Megköszönte az eddig végzett munkáját, hiszen nagyon hasznos és
gyLimölcsöző volt az együttműködésük. A könyvtár élén eredményes munkát végzett az igazgató
asszony. Bízik abban, hogy a nyugdíjazását követően is segíti majd a könyvtár munkáját.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Mindenki tudja, hogy 2022. január 1-jétől Békés Városi
Kulturális Nonprofit Kft-ként tevékenykednek a korábbi városi kulturális intézmények. Nemcsak
struktúrájában, épületében, hanem szellemiségében is megújult kulturális intézményről
beszélnek, ami a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárat is magában foglalja. Örömmel
tapasztalta, hogy egy nagyon jó együttműködés indult meg az intézmények között. Az elmúlt
héten, pénteken a kulturális központ nagytermében színvonalas Magyar Kultüra Napi
rendezvényen vehettek részt, amiért köszönettel tartoznak a Békéscsabai Jókai Színház
művészeinek, illetve a kulturális központ vezetőjének és munkatársainak.
A város kulturális intézményeivel nemcsak kulturális tanácsnokként, hanem
intézményvezetőkként is régóta együttműködik, így Erdősné Sági Mária volt könyvtár
igazgatóval is. Az elmúlt évek során számos rendezvényen részt vett az intézményben, illetve
Békés testvértelepülési látogatására is több alkalommal együtt mentek. Nemcsak szakeiriberként,
hanem magánemberként is kiváló embernek tartja Erdősné Sági Mária volt igazgató asszonyt,
akire nagy szeretettel gondol, és jó egészséget, nagyon szép nyugdíjas éveket kívánt neki.

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

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
22/2022. (I. 27.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Erdősné Sági Máriának
(született: Dévaványa, 1962.12.29., 5600Békéscsaba, Orosházi Út 30/1 szám alatti lakos)
a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. 5630 Békés, Széchenyi tér 4. (Békés Városi
Püski Sándor Könyvtár) telephely cégvezetőjének 2022. január 3 1. napjával történő
lemondását.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
Erdősné Sági Mária cégvezető cégjegyzékből való törléséről intézkedjen és
felhatalmazza, hogy megtegye a törléshez szükséges jognyilatkozatokat.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető

Napirend tárya: A Békés, Tátra utca 34. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz 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. Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezik a Tátra u. 34. sz. alatti ingatlan önkormányzati
tulajdonba adását.

A régi, dejelenleg is a Kajak-Kenu Csónakház melletti ingatlanról van szó, amit a Magyar Kajak
Kenu Szövetség támogatásával és fejlesztési javaslatára vásárolt meg anno a Magyar Allam
2012-ben. Azóta ez az ingatlan három ütemben felújításra került, jelenleg a Nemzeti
Sportközpontok kezelésében van, de a Magyar Allam tulajdona. A valóságban azonban a Békési
Kajak-Kenu Klub használja és tartja karban ezt az ingatlant, ezért szeretnék, ha az önkormányzat
tulajdonába kerülne. Erre van esély, ezért kérik az ingyenes tulajdonba adását az ingatlannak,
mert így a két ingatlan egy egységként - egy tulajdonos, egy üzemeltető - tudna tovább működni.

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
23/2022. (I. 27.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 201 1 . évi
CXCVI. törvény 13. -ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Allam l/l arányú tulajdonában álló 5630 Békés,
Tátra utca 34. szám alatti, Békés, belterület, 1 1 52 helyrajzi számon felvett, „kivett
lakóház, udvar” megnevezésű, 861 m2 területű ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.

2. Az ingatlant Békés Város Onkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201 1 . CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 15.) pontjában meghatározott „sport,
ifjúsági ügyek” feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a kajak-kenu
sport részére történő csónakház és edzőközpont kialakítása célra kívánja felhasználni.

3 . Békés Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítését, ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét.

4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi vagy Natura 2000
védettség alatt.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a természetben 5630 Békés,
Tátra utca 34. szám alatti, Békés belterület, 1 1 52 hrsz.-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a természetben 5630 Békés,
Tátra utca 34. szám alatti, Békés belterület, 1 1 52 hrsz.-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya: Gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában ellátási szerződés
megkötése

Írásos előterjesztés 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 elfogadásra javasolják a határozati
javaslatot. A jogszabályi rendelkezések alapján az önkormányzat nem köteles ezen ellátás
megszervezésére, azonban a decemberben elfogadott szociális szolgáltatástervezési
koncepcióban is jelezték, hogy az eddig hiányzó szolgáltatás jól illeszkedik Békés város
szolgáltatási palettájába.

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 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2022. (L 27.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6: 1 1 6. (1) bekezdése alapján, az 1 . melléklet szerinti tartalommal ellátási
szerződést köt az Országos Szociális Intézményfenntartó Központtal (székhely: 1111
Budapest, Budafoki u. 34/b. 112., képviseli: Hári Tibor ügyvezető) a családok átmenti
otthona fenntartásával személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásként gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatás vonatkozásában.

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: A 0151/6/C helyrajzi számú ingatlan halgazdálkodási jogának
haszonbérletére vonatkozó döntések

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A pénzügyi
bizottsági ülésen elfogadott javaslatot fgye1embe véve - ne 1 O évre, hanem úgy, mint korábban
5 + 5 évre kerüljön a haszonbérleti szerződés megkötésre - került kiküldésre a szerződés tervezet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
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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
25/2022. (I. 27.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 3 1 . napjával közös
megegyezéssel megszünteti a közte és a Balog Hunor Zoltán egyéni vállalkozó
(székhelye: 5630 Békés, Hajnal u. 60., nyilvántartási száma: 53370307, adószáma:
695654 1 6- 1 -24) között a Békés O 1 5 1 /6/C helyrajzi szám alatt felvett, „Madzagfalvi
Horgásztó” megnevezésű ingatlanra megkötött haszonbérleti szerződést.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Onkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező O 1 5 1/6/C helyrajzi szám alatt felvett, „Madzagfalvi Horgásztó”
megnevezésű ingatlanra vonatkozó halgazdálkodási jogát a halgazdálkodásról és a
hal védelméről szóló 2013 . évi CII. törvény 23 . g-a, továbbá az önkormányzati
vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.29.)
önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló
201 1 . évi CXCVI. törvény 1 1 . -a alapján Kárp Kft. (székhelye: 5630 Békés, Teleky
u. 3 5 . cégjegyzékszáma: 04-09-O 1 623 3 ‚ adószáma: 277 1 6344-2-04) részére
haszonbérbe adja 2022. február 1 . napjától 2027. január 3 1 . napjáig tartó határozott
időre, 60.000,- Ft +Afa /év haszonbérleti díj megfizetése mellett.

3 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására, a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Tagi kölcsön nyújtása a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft-nek

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.

Azért van szükség a tagi kölcsönre, mert az önkormányzatnak az idei évre nincs elfogadott
költségvetése, ezért szükséges az átmeneti időszakra rendelkezni a KFT biztonságos
működtetéséről. A kit a kölcsönt a költségvetés elfogadása után visszafizeti az önkormányzat
számára. Az önkormányzati költségvetést február 1 5-ig kell benyújtani a képviselő-testület elé.

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: 1 Ofő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2022. (I. 27.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kulturális Nonprofit
Kft. részére 34.000.000,- Forint, azaz Harminenégymillió Forint tagi kölcsönt nyújt a
„1 1998707-0460681 1-00000000 „Békés Város költségvetési számla” terhére, az
Onkormányzat 26/2021 . (XII. 1 7.) átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete alapján. A
tagi kölcsön fedezetét az Onkormányzat a „Tartalékok” soron biztosítja.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a jelen előterjesztés 1 . számú mellékleteként csatolt Tagi kölcsön szerződést
megkösse és a szerződés rendelkezései alapján rendelkezzen a kölcsön átutalásáról.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Otthoni szakápolás vonatkozásában szerződés megkötése

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

KálMán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság és elfogadásra javasolják a határozati
javaslatot. Az önkormányzat által önként vállalt otthoni szakápolási feladatot már 2000. évtől a
Békési Home Care Bt. végzi. A munkájukkal kapcsolatban kifogás nem merült fel, ezért javasolta
újabb 5 évre megkötni velük a szerződést. A bt. munkája nehéz, és semmilyen panasz nem
érkezett ellenük.

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
27/2022. (I. 27.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1 . számú melléklete
szerinti tartalommal 5 évre, a 2022. január 1-től 2026. december 3 l-ig terjedő időszakra
megbízási szerződést köt a Békési Home Care Bt-vel (5630 Békés, Szentpálsor u. 1.,
képviseli: Sveczné Jantyik Ágota ügyvezető), otthoni szakápolási feladatok ellátására.

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

26



Napirend tárya: Békés megye 2. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Támok Lászlóné
jegyző, mint a Helyi Választási Iroda és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Iroda vezetője beterjesztette az indítványt, amelyről a képviselő-testület egy szavazással dönt.

Mucsi András képviselő: Az előterjesztésből is látható, hogy az OEVB tagj ai mind
köztiszteletben álló emberek. Nem minősíti a baloldali ellenzék miniszterelnökjelöltjét, azonban
a baloldal azt hangoztatja, hogy külföldről szakértőket és megfigyelőket kell hívni a választásra,
mert a jelenleg regnáló pártszövetség választási csalásra készül.

A választási munkában olyan személyek vesznek részt, akik hitelessége, becsületessége és
szakmaisága is vitán felül áll. Azok, akik az elmúlt 9 évben a választási bizottságok munkájában
részt vettek mindannyian tisztességes, becsületes emberek. Bízik abban, hogy azok a pártok,
akiknek jelöltje lesz az országgyűlési képviselő választáson, delegálnak majd képviselőket a
szavazatszámláló bizottságokba. Lassan 20 éve vesz részt a FIDESZ-KDNP kampányában, így
tudja, hogy egyes pártok alternatív szavazatszámlálást is végrehajtanak. Ez azt jelenti, hogy
amellett, hogy a delegáltjaik részt vesznek a szavazatszámláló bizottság munkájában, a jegyző,
mint a választási iroda vezetője, minden párt részére átad ajegyzőkönyvekből egy-egy másolatot.
Minden településen lehetőség van arra, hogy a pártok összeadják a szavazati számokat, ami
alapján kapnak egy települési, egy megyei és egy Országos eredményt is. Ha csak egy eltérés is
lenne bármelyik jegyzőkönyvben, panasszal lehetne élni. Békésen az elmúlt 32 évben soha
semmilyen csalás nem volt a választásokon. A képviselő-testület kínosan odafigyel arra, hogy
olyan embereket delegáljanak az OEVB-be vagy a 1 6 szavazatszámláló bizottságba, akiknek a
becsületességéhez és szakmaiságához nem férhet kétség.

Kérte a képviselőket, hogy a kommunikációjuk során a saját szakmai becsületüket mindenképpen
óvják meg. Békésen, de véleménye szerint országosan sem kerülhet sor választási csalásra. Ez a
baloldal üres vagdalkozása, amitől az önkormányzatnak el kell határolódnia, mert az csak fikció.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Kérte, hogy az előterjesztésben javítsák ki Gyurovits
Katalin nevét, mert az anyagban „cs”-vel írták. Orömmel látja, hogy az OEVB tagjai
mindannyian pedagógusok. Méltán büszke a pedagógusokra, hiszen a közéletben is gyakran
szerepet, feladatot vállalnak.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte az OEVB tagjainak, hogy elvállalták ezt a komoly,
felelősségteljes feladatot.

Valóban lehet hallani vádakat választási csalásokról, meg arról, hogy rosszul számolják meg a
szavazatokat a bizottságok. Bárkiben, akiben ez felmerül, ajánlja, hogyjelentkezzen a pártoknál
azzal, hogy pártdelegáltként szeretne részt venni a szavazatszámláló bizottságok munkájában, és
akkor saját maga is megbizonyosodhat arról, hogy milyen komoly és felelősségteljes munka
folyik a bizottságokban.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
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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
28/2022. (L 27.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megye 2 . számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:

. Gellénné Körözsi Eszter Békés, Bocskai u. 1 1/1 . szám alatti lakost,

. Köteles Zoltán Békés, Teleky u. 1 8/1 . sz. alatti lakost,

. Gyurovits Katalin Békés, Durkó u. 20. sz. alatti lakost.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megye 2. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjainak az alábbi
személyeket választja meg:

. Mester Péterné Békés, Karacs T. 4. sz. alatti lakost,

. Oriné Apáti Anna Békés, Deák E. u. 58. sz. alatti lakost.

Felelős: Támok Lászlóné jegyző, az OEVI vezetője
Határidő:2022. január 3 1.

Napirend tárya: Iskolai körzethatárok véleményezése

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Ez a döntés az Mötv. szerint a képviselő-testület át
nem ruházható hatásköre. Békés városban egy állami feimtartású iskola működik, amelynek
jelenlegi felvételi körzete Békés és Tarhos teljes közigazgatási területe. Ennek a megállapított
felvételi körzethatárnak a jóváhagyásáról szól a határozati javaslat.

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:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2022. (I. 27.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/201 2. (VIII. 3 1 .) EMMI
rendelet 24. (1) és (1 a) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva egyetért
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a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola — Gyulai Tankerületi
Központ - megállapított felvételi körzethatárával (Békés város és Tarhos község teljes
közigazgatási területe).

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Interpellációk, bejelentések

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.

Táry: 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 elfogadta.

Tár2v: 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 vagy bejelentése, az mondja
el.

Csibor Géza képviselő: A Lengyel Lajos utcában baloldalon van egy romos épület, az
úgynevezett Buga kocsma, amit birtokba vett egy hajléktalan. Már többször is jelezték felé, de
tegnap délután ismét telefonáltak neki, hogy a hajléktalan beköltözött a leromlott melléképületbe.
Kérte, hogy oldják meg valahogy ezt az ügyet: vagy rombolják le a romos melléképületet, vagy
vigyék Olyan helyre a hajléktalant, ahonnan nem tud kijönni.

Kálmán Tibor polgármester: További interpelláció, bejelentés, sem pedig zárt ülésen
tárgyalandó anyag nem volt, így a képviselő-testület ülését 9 óra 26 perckor befejezettnek
nyilvánította. Mindenkinek megköszönte a részvételt, és további szép napot kívánt.

A következő képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2022. február 24.

L K.m.f.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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