
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24. 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, Juhos János és Molnár Gábor képviselő.

Tanácskozási jojal vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
dr. Pappné Darida Andrea igazgató
Nánási László ügyvezető
Szabóné Szabó Erzsébet BKSZ Kft. részéről
Dr. Szabó László hivatalvezető
Béres Istvánné igazgató

Az ülés kezdésének időpontja: 8.34 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 fő képviselőből 10 főjelen van, így a nyilvános ülést
megnyitotta. Rácz Attila képviselő nem jelezte előre távolmaradását, így ő biztosan később
érkezik a testület ülésére.

Tár2v:Napirendi pont elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontokra az alábbi
módosítással együtt: helyben került kiosztásra az Ny/22. jelzésű, a „Karacs Teréz utcai parkolók
felújítása” tárgyú előterjesztés, amelyet az SZMSZ 1 3. -a szerint sürgősségi indítványként,
előzetes bizottsági tárgyalás nélkül javasol felvenni napirendre. Javasolta, hogy a képviselő-
testület az előterjesztést a bejelentések előtt tárgyalja meg. Szavazásra bocsátotta a módosító
javaslatot.

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

30/2022. (II. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ. 13. .-a szerint sürgősségi
indítványként Ny/22. jelzéssel felveszi napirendi pontjai közé a „Karacs Teréz utcai
parkolók felújítása” tárgyú előterjesztést, és a 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
31/2022. (11: 24.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 24. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

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

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

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

4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő’. Kálmán Tibor polgármester

5. Békés Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.)
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

6. Békés Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

7. A helyi közművelődésről szóló 29/201 8. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

8. A mezei őrszolgálatról szóló 7/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

9. Békés városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

10. Beszámoló a Békés városi kulturális intézmények 2021. évi munkájáról
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester
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1 1 . A Békési Városi Kulturális Nonprofit Kft. könyvtárának 2022. évi munkaterve
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 2. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 202 1 . évi költségvetéséről
szóló 5/2021. (II. 12.) határozat módosításáról
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 3 . TOP Plusz pályázatok benyújtása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 4. Településrendezési eszközök módosítása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

15. A Békési Kulturális Nonprofit Kft. cégvezetőjének megválasztása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 6. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 7. A Csabai u. 42. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 8. Békési Civil Szervezetek Egyesülete kölcsön visszafizetésével kapcsolatos döntés
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 9. A Békési Polgármesteri Hivatal dísztermének elnevezése
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

20. A Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának
megválasztása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

2 1 . Karacs Teréz utcai parkolók felújítása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

22. Interpellációk, bejelentések

(A testület ülésére megérkezett Rácz Attila képviselő A testület létszáma: 1 1 fő).

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

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

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztést.

Mucsi András képviselő: Épp a mai nap van a 200 éve annak, hogy Irányi Dániel megszületett.
Békésen utcát is elneveztek róla. Békésnek két nagyon fontos politikus egyénisége volt az elmúlt
150 évben: az egyik Irányi Dániel, a másik pedig B. Szabó István. Mind a két személyre büszkék
lehetnek. Elhangzott bizottsági ülésen is, hogy Kámán Tibor polgármester majd javaslatot tesz
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arra, hogy a kistermet B. Szabóról nevezzék el. Irányi Dániel nagyon jelentős személyiség volt,
hiszen a dualizmus időszakában az ellenzéki párt a Függetlenségi és a 48-as Párt volt. Ez a
politikai erő egészen 1 9 1 8-ig állt fent. Irányi Dániel hozta létre ezt a pártot, így összehozva az
ellenzéki erőket. A magyar nemzeti mggetlenségnek voltak a zászlóvivői. Abban az időszakban
ez úgy nézett ki, hogy a választókerületek versengtek azért, hogy kit tudnak megnyerni a híres
politikusok közül arra, hogy őket képviselje. Irányi Dániel néha ellátogatott az Alföldre, mivel
Ő nem volt békés megyei lakos, de óriási megtiszteltetés volt a békési lakosoknak, hogy meg
tudták nyerni Irányi Dánielt Békés képviseletére. Békés előtt Pécsnek volt az országgyűlési
képviselője.

A bizottsági munkalátogatás során egy héttel ezelőtt az Ipartestület vendégei voltak.
Megköszönte Juhos János és Rácz Attila képviselőknek, hogy lehetővé tették számukra ezt a
látogatást, ahol egy jó hangulatú beszélgetésre került sor.

Jelenleg három országgyűlési képviselő jelölt lett nyilvántartásba véve, illetve hárman
bejelentkeztek már. Szomorú számára az, hogy bizonyos politikai erők abból csinálnak tőkét,
hogy azt híresztelik, Magyarországon a választás nem tisztességes és nem törvényes. Véleménye
szerint a képviselők garantálhatják, hogy minden teljesen szabályosan és tisztességesen zajlik
ezen a választáson. Egy későbbi napirendi pontban a testület megválasztja a szavazatszámláló
bizottságok tagjait. Ha bárki vizsgálódni szeretne Békésen, várják szeretettel. A politikai erőket
arra buzdította, hogyjelöljenek tagokat a szavazatszámláló bizottságokba.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Mucsi András képviselő által elmondottakat. Békés
vendégszerető város, mindenkit szeretettel látnak.

Juhos János képviselő: Az Ipartestület számára nagyon fontos volt a Mucsi András képviselő
által szervezett munkalátogatás. Hosszú idő óta hiányoltak hasonló beszélgetést, látogatást.
Megköszönte a képviselőknek, akik elmentek erre a látogatásra. Megköszönte az érdeklődést,
mivel látta, hogy azokat, akik elmentek valóban érdekelte, hogy hogyan élnek, mit csinálnak.
Örül annak, hogy jól elidőztek az Ipartestületnél a képviselők. Ezen a látogatáson felbuzdulva
meghívta a képviselő-testületet április 4-ére az Ipartestülethez, amikor is egy projektzáró klub
estét tartanak.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Juhos János képviselőnek a meghívást.

Balo2 Zoltán képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság megtárgyalta a
vagyomiyilatkozatok benyújtásával kapcsolatos előterj esztést, és megállapította, hogy minden
képviselő, bizottsági tag eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató elfogadásáról.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2022. (II. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről” tárgyú előterj esztésben
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) bekezdésJ) ponija alapján.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2022. (II. 24.) 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: azomal

Napirend tárya: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

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

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 1 1 fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2022. (IL 24.) 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: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a tájékoztató elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2022. (II. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárya: Békés Város Önkormányzat 202 I . évi költségvetéséről szóló 3/202 1 . (II.
1 5.) rendeletének módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság, és a rendelet-
tervezet elfogadását j avasolj ák a képviselő-testületnek.

Az előterjesztés a 202 1 . évi költségvetés IV. negyedévi módosítását tartalmazza, amelynek
elfogadásáról február 28-ig döntenie kell a képviselő-testületnek. A negyedik negyedévben
összesen 41 9.834.58 1 ‚- Ft összegben tesznek javaslatot előirányzat módosításra, amelyet
részletesen a 10. sz. melléklet tartalmaz.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 1 1 fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 20 1 1 . évi
CXCIX. törvény 234. (3)—(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021. évi központi
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költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1 ) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. (1) Az Önkormányzat 202 1 . évi költségvetésről szóló 3/202 1 . (II. 1 5 .) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadás I bevételi főösszegét
6.401.036.665 Ft-ban, azaz Hatmilliárd — négyszázegymillió — harminehatezer -

hatszázhatvanöt forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

Sorszám Megnevezés Melléklet Összeg Ft
1 Működési bevételek összesen 4 491 029 415

1 . mellékelt 1 . oldal I C oszlop 9.2 Állami támogatások 1 682 684 325sor
1 . mellékelt 1 . oldal I E oszlop 9.3 Közhatalrni bevételek 443 442 891sor
1 . mellékelt 1 . oldal I G oszlop 9.4 Intézményi működési bevételek 626 1 56 463sor
1 . mellékelt 1 . oldal I I oszlop 9.5 Működési célú átvett pénzeszközök 1 022 025 583sor

Működési célú finanszírozási
1 . mellékelt 2. oldal I C oszlop 9.6 bevételek (pénzmaradvány, állami ‘7 1 6 720 153sormegelőlegezés)

7 Felhalmozási bevételek összesen 1 910 007 250
Felhalmozási célú átvett 1 . mellékelt 3. oldal I C oszlop 9.8 1 257 333 959pénzeszközök sor
Felhalmozási és tőkejellegű 1 . mellékelt 3 . oldal I E oszlop 9.9 35879991bevételek sor
Felhalmozási célú finanszírozási 1 . mellékelt 3 . oldal I G oszlop 9.10 616793300bevételek (pénzmaradvány) sor

1 1 Bevételek főösszege 6 401 036 665

(3) A kiadások bontása:

Sorszám Megnevezés Melléklet Összeg Ft
1 Működési kiadások összesen 4 271 373 333

2. mellékelt 1 . oldal I C oszlop 9.2 Személyi jellegű kiadások 1 214 71 1 089sor
2. mellékelt 1 . oldal I E oszlop 9.3 Munkaadókat terhelő járulékok 1 96 332 193sor
2. mellékelt 1 . oldal I H oszlop 9.4 Dologi kiadások 1 044 693 036sor
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Szociális kiadások és egyéb 2. mellékelt 2. oldal I C oszlop 9.5
juttatások sor

1 1 6 020 000

Pénzeszközátadások és egyéb 2. mellékelt 2. oldal LE oszlop 9.6
támogatások sor

1217736502

2. mellékelt 2. oldal I G oszlop 9.7 Működési tartalék 128 994 930
sor

Működési célú finanszírozási 2. mellékelt 2. oldal I I oszlop 9.8
kiadások sor

352 885 583

9 Felhalmozási kiadások összesen 2 129 663 332
2. mellékelt 3. oldal I C oszlop 9.1 O Beruházások, felújítások 71 O 689 156

sor

2. mellékelt 3. oldal I E oszlop 9.1 1 Egyéb felhalmozási célú kiadások 92 262 508sor
2. mellékelt 3. oldal I J oszlop 9.12 Fejlesztési célú tartalék 1 298 933 668sor

Felhalmozási célú finanszírozási 2. mellékelt 4. oldal / C oszlop 9.13
kiadások sor

27778000

14 Kiadások főösszege 6 401 036 665

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

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

4. A Rendelet 3 . melléklete helyébe e rendelet 3 . melléklete lép.
5. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. A Rendelet 1 0. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

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

1 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 202 1 . évi IV. negyedéves előirányzatok
módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 1 0. mellékletében foglaltak szerint
fogadja el.

Békés, 2022. február

_______

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. február 25 napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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Napirend tárva: Békés Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzb7dinyvhöz 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 város költségvetése feszített, de stabil, nem igényli külső forrás bevonását, mert a működési
bevételek a működési kiadásokat tudják finanszírozni, illetve a betervezett fejlesztésekhez is
rendelkezésre állnak a szükséges tárgyévi források.

A központi költségvetési támogatás tekintetében az előzetes adatközlések alapján 1 9 1 millió
forinttal több állami támogatás érkezik Békésre, mint 202 1 -ben.

Az intézményvezetőkkel a szükséges egyeztetések lefolytatásra kerültek, amelyről egyeztetési
j egyzőkönyvek készültek.

Az előterjesztés részletes indoklást tartalmaz a költségvetés egészére vonatkozóan. A
rendeletben rögzítésre kerültek a 1 00 %-ban önkormányzati tulajdonú kft-ék részére a feladatuk
ellátásának finanszírozására betervezett összegek is.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi/kiadási főösszege 5.139.244.368,- Ft.

Mucsi András képviselő: A FIDESZ-KDNP frakció nevében elfogadásra javasolja a
költségvetést. Elég feszített a gazdálkodás, ami meglátszik az egyes intézmények költségvetési
számaiban is. Ha eredményes munkát akarnak végezni, akkor nagy szükség van a pályázatokra
és a lobbi erőre. Különösen a kultúra területén fontos ez. A kulturális intézmények
beszámolójából is látható, hogy 202 1 -ben nagyon eredményesen pályáztak, így színvonalas
rendezvényeket tudtak megvalósítani.

Attól, hogy egy stabil költségvetést összeraktak, még a munka nem áll meg, hiszen külső
forrásokat kell bevonni a város sikeres működtetéséhez. Emiatt is nagyon fontos, hogy a városnak
megfelelő lobbi ereje legyen. Elmondható, hogy az elmúlt években ezen a területen erős
szövetségesekre számíthattak, mint például Dankó Béla országgyűlési képviselőre. Az ő
személyében Békés városának kiváló lobbistája volt.

Felhívta a képviselők figyelmét az előterjesztés 9. számú mellékletében foglaltakra. Közel 50
millió forint van elkülönítve szociális célokra, hiszen egy város nemcsak attól működikjól, hogy
a számok rendben vannak, hanem attól, hogy a lakosok jól érzik magukat, és oda tudnak űgyelni
egymásra. Azért büszke erre, mert ezek mögött a számok mögött a helyi KDNP tevékenysége
van, hiszen a javaslataik elfogadásra kerültek és a gyakorlatba át lettek ültetve. Az odafigyelés,
a szociális gondoskodás, a szociális gondolat jelenik meg a költségvetésben. Otthoni
szakápolásra 1 millió 200 ezer forint lett elkülönítve. Ennek felosztásáról a Humán és Szociális
Bizottság dönt. Iskolabusz bérlet támogatásra 2,5 millió forint, középiskolai ösztöndíjra 1 millió
forint lett elkülönítve. Gondolják végig, hogy melyik városban van középiskolai ösztöndíj?
Kommunális adó támogatásra 2 millió forint, életkezdési támogatásra 1 millió forint,
közművesítési támogatásra félmillió, nevelési és tanévkezdési támogatásra 30 millió forint lett
elkülönítve. Ezáltal több száz békési családnak tudnak segíteni a beiskolázásban. Emellett
bevezetésre került a Nebuló bérlet, a babacsomag 3,5 millió forinttal, illetve a rekreációs
támogatás 8 millió forint értékben az idősebbek támogatására.
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Véleménye szerint ez egy jó költségvetés annak ellenére, hogy feszített tervezésről van szó.
Negyedévente módosítják a költségvetést, mert folyamatosan érkeznek támogatások, egyéb
pénzeszközök a városba. Kálmán Tibor polgármester és Polgár Zoltán alpolgármester nagyon
sok munkát fektet a kapcsolatépítésbe, ami hozzájárul a támogatásokhoz is. A holnapi nap
folyamán is a KDNP önkormányzati konferenciáján vesznek részt, ahol kapcsolatokat lehet
építeni a település érdekében.

Elfogadásra javasolt a 2022. évi költségvetést.

Csibor Géza képviselő: Igaz, hogy feszített a költségvetés, de minden olyan kezdeményezést és
jóléti dolgot bele lehetett tenni, ami kell egy város működéséhez. A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság vita nélkül fogadta cl Békés város 2022. évi költségvetését.

Kálmán Tibor polgármester: Nem lesz könnyű év, de bízik abban, hogyjó év lesz. Bízik abban,
hogy az idén olyan pályázatokat is be tudnak nyújtani, amelyek nagyban segítik a lakosok
mindennapi életét.

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

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

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMANYZAT 2022. EVI KÖLTSEGVETESEROL

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 20 1 1 . évi
CXCIX. törvény 234. (3)—(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 202 1 . évi XC. törvény 6 1 . (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. E rendelet hatálya Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban:
képviselő-testület), a polgármesterre, a jegyzőre, a bizottságokra, valamint a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a
továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadás I bevételi főösszegét
5.139.244.368 Ft-ban, azaz Otmilliárd — egyszázharminckilencmillió —

kettőszáznegyveiinégyezer - háromszázhatvannyolc forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

Sorszám Megnevezés Melléklet Összeg Ft

1 Működési bevételek összesen 3 969 472 513
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Állami támogatások 1 . mellékelt B oszlop 6. sor 1 679 236 5 1 1

Közhatalmi bevételek 1 . mellékelt C oszlop 6. sor 45 1 084 000

Intézményi működési bevételek 1 . mellékelt D oszlop 6. sor 399 829 910

Működési célú átvett pénzeszközök 1. mellékelt E oszlop 6. sor 1 150 299 932

Működési célú finanszírozási bevételek
‚ ‚ ‚ . „ ‚ 1 . mellekelt E oszlop 6. sor 289 022 160(penzmaradvany, allami megelolegezes)

Felhalmozási bevételek összesen 1 169 771 855

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. mellékelt I oszlop 6. sor 12 030 620

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 . mellékelt J oszlop 6. sor 1 6 924 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
‚ ‚ 1. mellekelt K oszlop 6. sor 1 140 817 235(penzmaradvany)

Bevételek főösszege 5 139 244 368

(3) A kiadások bontása:

Sorszám Megnevezés Melléklet Összeg Ft
1 Működési kiadások összesen 3 950 832 513
2 Személyijellegű kiadások 2. mellékelt B oszlop 6. sor 1 229 314 842
3 Munkaadókat terhelő járulékok 2. mellékelt C oszlop 6. sor 167 254 000
4 Dologi kiadások 2. mellékelt D oszlop 6. sor 768 653 060
5 Szociális kiadások és egyéb juttatások 2. mellékelt E oszlop 6. sor 1 1 5 700 000
6 Pénzeszközátadások és egyéb támogatások 2. mellékelt F oszlop 6. sor 1 323 775 089
7 Működési tartalék 2. mellékelt G oszlop 6. sor 285 176 690
8 Működési célú finanszírozási kiadások 2. mellékelt I oszlop 6. sor 60 958 832
9 Felhalmozási kiadások összesen 1 188 411 855
10 Beruházások, felújítások 2. mellékelt K oszlop 6. sor 66 628 000
11 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. mellékelt L oszlop 6. sor 12 200 000
1 2 Fejlesztési célú tartalék 2. mellékelt M oszlop 6. sor 1 1 09 583 855
1 3 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 2. mellékelt N oszlop 6. sor O
14 Kiadások főösszege 5 139 244 368

3. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges
felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2022. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával. A képviselő-testület a
költségvetési rendeletet negyedévenként, utoljára 2023 . február 28-ig (2022. december 3 1 -i
hatállyal) módosítja. Ha év közben az Országgyűlés — a helyi önkormányzatot érintő módon — a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(2) A képviselő-testület az intézmények esetében akkor engedélyez pályázatot benyújtani, ha a
szükséges önerő mértéke nem haladja meg a pályázati összeg 10 %-át és kiemelt városi érdeket
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szolgál. Ettől az előírástól el lehet tekinteni abban az esetben, ha a pályázat működési költségek
kiegészítését szolgálja, illetve az önerő az intézmény saját költségvetésében biztosított, valamint
további kötelezettség nem származik belőle. Az intézmények építési jellegű pályázatot nem
nyújthatnak be.
(3) Az intézményeknél év közben megnyert, a költségvetési rendelet elfogadásakor még nem
ismert pályázati pénzösszegek az intézmények rendelkezésére állnak, a pályázati forrás
megérkezése után.
4. (1) A képviselő-testület a 2022. évre vonatkozóan — saját forrásai terhére — a polgármesteri
hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában — Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 202 1 . évi XC. törvény 6 I . (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján — az illetményalapot 50 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021 . évi XC. törvény 3. melléklete II. pontja szerint megállapított
önkormányzatok rendkívüli támogatására igényt nyújtson be.

5. Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait az 1 . melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatok részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

7. A Képviselő-testület Békés város 2022. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.

8. A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet
szerint hagyja jóvá.

9. (1) A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak
szerint állapítja meg.
(2) A Rendeletben szereplő tartalék az év közben felmerült rendkívüli kiadásokhoz nyújt
fedezetet. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A céltartalék működési,
beruházási, felhalmozási célokra használható fel.

10. A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények létszámkeretét, valamint a
közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

1 1. A Képviselő-testület a 2022. évre tervezett közvetett támogatások összegét a ‘7. melléklet
szerint hagyja jóvá.

12. A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak
előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.

13. A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9.
melléklet szerint hagyja jóvá.

14. A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási
ütemtervét a 1 O. melléklet szerint állapítja meg.

15. A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási
ütemtervét a 1 1 . melléklet szerint állapítja meg.
16. Békés város Onkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12.
melléklet tartalmazza
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17. A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és
forrásmegoszlását a 1 3 . melléklet szerint hagyja jóvá.

18. Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető
ügyletek finanszírozásának hosszú távú tervét a 1 4. melléklet tartalmazza.
19. A Képviselő-testület 2022. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások
finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 1 5. melléklet szerint állapítja meg.

20. Békés város 2022. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 201 1 . évi CXCV.
törvény 24. (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.

21. A nonprofit gazdasági társaságok kötelesek az üzleti terv elkészítésével egy időben 2022.
május 3 1 -ig beruházási tervet készíteni, melyben kötelesek a 202 1 . évben elszámolt — pályázati
forrásból megvalósuló beruházások értékcsökkenése nélküli - amortizáció összegét beruházásra,
felújításra betervezni.

22. A Képviselő-testület dönt Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 77.293 .000 Ft összegű
támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

23. A Képviselő-testület dönt Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében
1 60.2 1 0.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a
szerződéskötésre.

24. A Képviselő-testület dönt Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 3 1 .000.000 Ft összegű
támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

25. (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az
eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg,
amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az
intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre
bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfiurdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott
és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1)
bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

26. A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1 .000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

27. A Képviselő-testület a 1 8/l 997. (VIII. 29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot
működtet.

28. A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának
folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk
1/12-ed részének megfelelően történik.
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29. ( 1 ) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós
anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület
felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós
kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem
biztosít.
(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven
belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára
a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2022. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás
elfogadásakor dönt.

30. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője
köteles a számárajóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2022. évi
költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl,
kivéve azt az esetet, ha túlteljesitésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít
fedezetet.

(2) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatíva és
önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a
feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása
megtörténhessen.

(3) Nem a tényeknek megfelelően megállapított normatíva igénylése esetén az esetleges
visszafizetés elvonásra kerül, melyet az érintett intézménynek ki kell gazdálkodnia.

31. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás számára továbbadott támogatás eredeti előirányzat összegét 1 .023.367.089 Ft összegben
állapítja meg.

32. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői
költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A
személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak
abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt
válik szükségessé.

33. A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából
— a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései
alapján — a pénzügyi szükségletekhez igazodva 1 00.000.000 Ft folyószámlahitel áll
rendelkezésre 2022. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft
folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és
fenntartása érdekében.

34. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között
keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.
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35. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2021 . évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2021 . (XII. 1 7.) önkormányzati
rendelete.

Békés, 2022. február 14.

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. február 24. napján 9 óra 1 8 perckor.

Támok Lászlóné
jegyző

Po1ár Zoltán alpolgármester: Nem érti Földesi Mihály képviselőt, hiszen vita nélkül került
elfogadásra a város 2022. évi költségvetése a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén,
illetve a testület ülésén is. Egyetlen hozzászólás sem hangzott el Földesi Mihály képviselőtől,
mégis nemmel szavazott.

Egy ellenzéknek bele kellene szólni, a bizottság ülésén meg kellene vitatnia egy költségvetést,
vagy akár a testület ülésén. Ertetlenül áll az előtt, hogy Földesi Mihály képviselő kérdések nélkül
nemmel szavaz. Ezzel az a gond, hogy így nem tudják meg, mi a gond, sőt, hajó ötletei,javaslatai
lennének, elfogadná a testület és akár még szükség is lenne a meglátásaira. Történelmi pillanat
van, hiszen egy kivételével minden képviselő igermel szavazott a 2022. évi költségvetésre, még
az ellenzéki képviselők is.

Bizottsági ülésen az ellenzéki képviselőknek voltak kérdéseik, amiket meg is beszéltek. Egy
képviselő kérdés nélkül nemmel szavaz. El kell gondolkodni azon is, hogy Földesi Mihály
képviselő jó bizottságban ül-e? A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja, de az ülésen
egyetlen szót sem szól talán az év legfontosabb előterjesztéséről, csupán csendben nemmel
szavaz. Más bizottságban ülnek olyan ellenzéki képviselők, akik átolvasták az előterjesztést,
kérdéseket tettek fel, amit megbeszéltek, majd elfogadták a költségvetést. Ezt szerették volna
elérni az elmúlt 2,5 évben. Azért mondta azt, hogy történelmi pillanat van, mivel Békés városa
együttgondolkodik.

Ellenzéki képviselőtől hallották azt is, hogy van olyan képviselő, aki „csak a saját pecsenyéjét
sütögeti”, mert az országgyűlési választásra készül, és csak dobbantónak használja az
önkormányzati képviselőségét. Mindenkinek szíve-lelke rajta.

Örül annak, hogy 11 képviselőből 10 képviselő elfogadta a 2022. évi költségvetést.

Földesi Mihály képviselő: Várta már ezt a „kaszálást” Polgár Zoltán alpolgármestertől, és az
elmúlt időszakban már hiányolta. Polgár Zoltán alpolgármester tudja legjobban, hogy miért
szavazott nemmel, hiszen egyszer már megkérdezte tőle, és akkor elmondta neki. A választás
időszakában valahogy lépni kell és kést kell döfni” belé, ami, ha fordítva történik, akkor az
alpolgármester nehezményezi azt.
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Elmondta az alpolgármestemek, hogy attól, mert a sarokszámok egyeznek, attól még látni
szeretné, mi van mögötte.

Ha visszaemlékszik az alpolgármester, akkor tudja, hogy minden évben jelzi, hogy szeretné
végig nézni a költségvetést. Azt is kérte, hogy küldjék ki részére. de mindenre hivatkoznak, hogy
erre ne kerüljön sor. Csak akkor nézhetné meg a költségvetést részleteiben, ha három eniber ülne
mögötte. Ez elég visszás.

Fog időt szánni arra, hogy áttekintse a költségvetést részleteiben, mert majd bejön 2 hétre és
átnézi az elmúlt évek anyagát. Azt mondta korábban is, amennyiben a mögötte lévő számok
ugyanazt tartalmazzák, ugyanolyan tételeket, mint ami az anyagban szerepel, akkor elfogadja a
költségvetést. Véleménye szerint a mögötte lévő dolgok mást is tartalmazhatnak, ezért át kell
gondolnia, hogy elfogadja-e vagy sem a költségvetést.

Minden egyes alkalommal a közérdekű adatigénylése kapcsán az Infó törvényre hivatkoznak és
elutasítják a kérését, hogy mint képviselő ne láthasson bele, ezért nem küldik ki részére a
részletes anyagot. Elfogadja az Infótörvényben foglaltakat, de megkeresi az alkalmat arra, hogy
végig nézze az előterjesztést, aminek annyira nem örül a másik oldal.

Nyugodtan meg lehet kezdeni a szerepléseket a választások alkalmával, de ő akkor is csak abban
az esetben fogadja el a költségvetést - bármilyen erőszakkal akarják átvinni rajta -‚ ha teljes
mértékben megbizonyosodott arról, hogy minden rendben van. Amíg nem látja a hátteret, addig
minden költségvetésre nemmel szavaz.

Kálmán Tibor polgármester: Kikéri magának, hogy a kollegái más számot írnak az
előterjesztésben, mint ami a valóságban a háttérszámok között van. Lehet, hogy rosszul
fogalmazott Földesi Mihály képviselő, mert nem is érti, mire gondol. A költségvetésekben a
valós számok szerepelnek, hiszen az önkormányzatnak elszámolási kötelezettsége van a Magyar
Államkincstár, illetve az Allami Számvevőszék felé is. A Földesi Mihály képviselő által
elmondottak azt érzékeltetik, mintha a képviselő-testület felé készülne egy anyag, amiben p1. 100
millió forinttal szerepelnek bérjellegű kiadások, de a valóságban ez az összeg nem is annyi lenne.
Lehet, hogy félreértette Földesi Mihály képviselőt, mert erős megfogalmazás volt a részéről,
ezért bízik abban, hogy csak félreértette azt, amit mondani akart a képviselő.

Mucsi András képviselő: Ahogyan Békésen az önkormányzatnál nem áll három ember egy
képviselő háta mögött sem, úgy a Megyeházán sem. Annak ellenére, hogy a Megyei
Önkormányzathoz sem megy be Földesi Mihály képviselő ellenőrizni a költségvetést, ott
elfogadja az előterjesztést, Békésen pedig nemmel szavaz. Ezt nem érti.

Visszautasítja, hogy a számok meg lennének hamisítva. Van egy jegyző és egy pénzügyi
osztályvezető, akik a költségvetéshez a nevüket adják. Visszautal az elmúlt ülésekre, amikor
Földesi Mihály egy eljárást színjátéknak nevezett, ezért most ő kéri azt, hogy ne csináljanak
színjátékot a költségvetésből. A költségvetést aláírja a polgármester, majd azt megtárgyalják a
bizottságok. Az önkormányzatot ellenőrzi a MAK, az ASZ, és ha egy fillér is másik sorba lenne,
mint ahol lennie kellene, úgy megbüntetnék az önkormányzatot, hogy annak híre menne.

Lehet, hogy rosszul fogalmazott Földesi Mihály képviselő, de az, amit mondott szakmailag
mellélövés és öngól volt.
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Örül annak, ha Földesi Mihály képviselő beül két hétre vagy két hónapra a hivatalba, hiszen
minden szám nyilvános. O maga is mondta a képviselőnek, hogy menjen be a pénzügyi osztályra,
de hiába várják azóta is.

Földesi Mihály képviselő kérte, hogy a BKSZ minden pénzügyi bizottsági ülésen számoljon be
a munkájáról. A testület elfogadta, aminek örül is. Meggyőződése szerint Nánási László
ügyvezető és a gazdasági vezető kiválóan vezetik a céget és minden f11ér a helyén van, mégis
örül, hogy minden alkalommal beszámolnak, mert akik nem a pénzügy világában élnek,
meggyőződhetnek arról, hogy a cég jól működik.

A költségvetés mögé bemagyarázni meghamisított számsorokat nem ízléses dolog.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Földesi Mihály képviselő igazat mond akkor, amikor azt mondja,
hogy megkérdezte tőle, miért nem fogadta el a költségvetést. A válasz az volt, hogy ‚Januárban
jövök és átnézem”. Várta, hogy a képviselő bejöjjön, hogy hátha igennel szavazna a
költségvetésre, de sajnos erre nem került sor.

Mucsi András képviselő is elmondta, hogy súlyos vádakat fogalmazott meg Földesi Mihály
képviselő. Ha valaki azt mondja, hogy személyi jellegű kiadásokra 100 forintot költenek, de a
valóságban 90 vagy 1 1 O forint lesz elköltve, be kell bizonyítani. Olyan embereket vádolt meg a
képviselő, akiket nem kellett volna.

Várták a képviselőt januárban, de nem jött be, majd lassan eltelik a február is, még sem jött be
Földesi Mihály képviselő. Ezen nem csodálkozik, hiszen 2,5 év alatt a testületi és bizottsági
ülések kivételével nem járt a hivatalban a képviselő.

Úgy tudja, hogy a patkó azon oldaláról, ahol a FIDESZ-KDNP képviselői ülnek, nem indul senki
az országgyűlési képviselő választáson, így nem érti, hogy miért akarnának szerepelni a
választások kapcsán. Egyetlen önkormányzati képviselő indul ezen a választáson, de majd a
választók eldöntik, hogy a nemre vagy az igenre szavaznak-e.

(Mucsi András kiment az ülésterembó’l. A testület létszáma. 1 Ofó).

Csibor Géza képviselő: Furcsa számára, hogy Földesi Mihály képviselő a bizottsági ülésen
hozzászólás nélkül nemmel szavazott a költségvetést illetően. Visszautasítja, hogy az
előterjesztés bármilyen sumákságot, visszásságot rejtene. Túlmegy minden határon az, amit
Földesi Mihály képviselő mondott.

Földesi Mihály képviselő: Mucsi András képviselő elmondta, hogy megyei képviselőként
elfogadja a költségvetést. Ez azért van így, mert ott ő maga a Pénzügyi Bizottság elnöke, így
folyamatosan tartja a kapcsolatot a pénzügyessel és mindenről tudomása van, hiszen
tájékoztatják mindenről. Ott minden tiszta, és ráadásul ott egy ellenzéki képviselőt nevezte ki a
pénzügyi bizottság elnökének, amit nem szabad elfelejteni. Ami kérdésként felmerül, rögtön meg
tudják beszélni.

Polgár Zoltán alpolgármestemek azt mondta, hogyjanuárban bejön a polgármesteri hivatalba és
áttekinti a költségvetést. Erre az alpolgármester azt mondta neki, hogy márciusnál hamarabb ne
jöjjön be. Ezt elfogadta.
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2020. szeptember 29-én kérdése volt egy 5 millió forintos tételről. Emlékezzenek vissza, hogy
hány hónapig keresték, hogy mi van ennek az összegnek a hátterében? December elején kapott
választ, amikor a jegyző már minden érintettet összehívott, hogy ne levelezgessenek egymással,
hanem nézzék meg konkrétan, mit takar ez az összeg. Senki nem szólalt fel, senki nem
jelentkezett vagy mondta azt, hogy tudja, miről van szó. Lehet, hogy a másik oldal nem emlékszik
erre, de Ő igen.

Betartja azt, amire kérték. Neki azt mondta az alpolgármester, hogy márciusban jöjjön be a
hivatalba átnézni a költségvetést, akkor majd márciusban bejön, ha ez volt a kérés.

Csibor Géza képviselő: Tényleg nem emlékszik, miről beszél a képviselő az 5 millió forint
vonatkozásában. Most a 2022. évi költségvetést tárgyalják, ennek most van itt az ideje, amire
Földesi Mihály képviselő azt mondja, hogy sumákságokat tartalmaz. Ezt az állítását vissza kell
utasítani.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Nem gondolta, hogy ekkora vitát okoz a hozzászólása. Miért
mondaná Földesi Mihály képviselőnek, hogy majd márciusban jöjjön be áttekinteni a
költségvetést, amikor azt február végéig cl kell fogadni? Bejöhet márciusban is, de már nemmel
szavazott a 2022. évi költségvetésre. Nem kell nagy dolgokra gondolni, hiszen a sok névtelen
levélre sem kapnak választ, amit mindig Földesi Mihály képviselőhöz dobnak be.

A megyei önkormányzatnak nem tagja, de úgy emlékszik, hogy talán először fogadta el azt a
költségvetést is, de ezt Mucsi András képviselő jobban tudja.

Kálmán Tibor polgármester: Elmondta Földesi Mihály képviselőnek, hogy bármikor bejöhet a
hivatalba, a kollegái szívesen látják.

Földesi Mihály képviselő: Polgár Zoltán alpolgármester rosszul van tájékoztatva, de már
hozzászokott, hogy nem mindennek néz utána.

Megköszönte a polgármester által felajánlott lehetőséget, és élni kívánt azzal, hogy bejöjjön a
hivatalba áttekintetni a költségvetést.

Kálmán Tibor polgármester: Békés város 2022. évi költségvetését a képviselő-testület 1 O igen,
1 nem szavazattal elfogadta. Ez egy nagy előrelépés, dolgoznak azon, hogy jövőre 1 1 igen
szavazattal legyen a költségvetés elfogadva.

(Mucsi András képviselő visszajött az ülésterembe. A képviselők létszáma. 1 1 fó).

Napirend tárgya: A helyi közművelődésről szóló 29/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) ponija alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság, és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.

A kulturális intézményrendszer átalakítása megtörtént, és ezek a változások kerültek a
rendeletben is átvezetésre.

18



Földesi Mihály képviselő: Jelen napirendi pontnál is nemmel fog szavazni, mivel nem értett
egyet a kiszervezéssel. Nem látja azt a nagy előrelépést, amit a FIDESZ-KDNP képviselői
mondtak ezzel kapcsolatban.

Kálmán Tibor polgármester: Nem kiszervezés, hanem átszervezés volt, hiszen egy intézményi
rendszer helyett egy nonprofit kft-ét hoztak létre. Már most is láthatók az átszervezésből fakadó
előnyök.

Mucsi András képviselő: Már láthatók az átszervezés előnyei. Azért kellene járni minél több
embernek a helyi rendezvényekre, hogy ezt lássák. A Békés Farsang úgy lett lebonyolítva, hogy
a három korábbi intézmény egy kézben van, így az ügyvezető rugalmasabban tudja szervezni a
személyeket. Például a könyvtárosok is segítettek a rendezvény lebonyolításában. Gazdaságilag
már korábban is együtt volt a három intézmény, de most már szakmailag is egy kézbe tartoznak.

A három intézmény beszámolójából látható, hogy a Múzeum panaszkodott amiatt, hogy kevés a
szakember náluk, így nem tudják megoldani, hogy a Tájház folyamatosan nyitva legyen. Innentől
kezdve ez nem kérdés, mert van egy gazdasági társaság és az ügyvezető az összes munkatárs
fölött rendelkezhet, így könnyedén megoldható az, hogy mindenhova jusson ember. Ha csak ezt
a szakmai részt nézik, már akkor megérte átszervezni az intézményeket. Ez az első év, amikor
könnyedén lehet rendezvényeket megszervezni, mert elegendő ember áll rendelkezésre. Kérte,
hogy mindenki kapcsolódjon be a rendezvényekbe.

Vámos Zoltán képviselő: Érthető az is, ha valaki aggódik amiatt, hogy mi fog történni, de azt is
megérti, aki teljesen pozitívan látja az átszervezést. Az országban rengeteg példa van az
összevonásra és a nonprofit kft. létrehozására a kulturális vonalon. Vannak jól működő és nem
annyira jól működő példák is ezen a területen. Ez hasonló ahhoz, mint amikor ő maga is
szakembert nevel. Szokta nekik mondani, hogy csak a lehetőséget adják meg nekik arra, hogy
szakemberré váljanak a szakmában. A képviselőknek is így kell ehhez hozzáállni: adják meg a
lehetőséget a nonprofit kft-nek, hogy megmutassa, hogy ez a rendszer sokkal jobban működik,
mint az előző. A működés után majd cl lehet dönteni, hogy az átszervezés jó volt vagy sem.
Szavazzanak bizalmat az Új formának, és ha nem jól működik, akkor mondják ki, hogy nem jól
működik, azonban, ha jól működik, akkor azt is ismerjék cl. Ez egy olyan korrekt hozzáállás,
ami megadja a lehetőséget az új cégnek, és Békés városnak is ahhoz, hogy a közművelődés
szervezettebben működjön, és a lehetőségeket minél jobban ki tudja használni.

Rácz Attila képviselő: Kálmán Tibor polgármester említette, hogy a költségvetés kapcsán
szeretné, ha ajövőben mind a 1 1 képviselő igennel szavazna. Erre tekintettel szeretne segítséget
nyújtani Földesi Mihály képviselőnek, aki egyébként pénzügyi szemléletű ember. Az átszervezés
akkor győzte meg, amikor a pénzügyi hátterét világították meg. Az intézményi szintű működés
kapcsán végfelhasználónak minősült a kulturális intézmény, így elveszítette az AFA
visszaigénylés lehetőségét. A nonprofit kft. kapcsán a bejövő és kimenő számlák tartalmának 27
%-a a kft-nél marad, így a finanszírozást tekintehtik úgy, hogy 27 %-kal megnövekedett a
nonprofit kft. finanszírozása, hiszen ennyivel több pénz áll rendelkezésre, mert nem veszítik el
az áfát. Ez győzte meg az átszervezés kapcsán. Non plus ultra, amit Mucsi András képviselő
mondott, hogy a működés kapcsán is a gördülékenység biztosítottá válik.

Az ügyvezető nagyon jól ismerte fel, hogy váltásra van szükség. Amikor az átszervezésről
döntöttek, akkor is azt mondta, hogy a békési kultúrában a rendszerváltás után 32 évvel elérkezett
a valódi rendszerváltás, és végre a békési kulturális intézményeket is a mai, 2 1 . századi működési
formában tudják működtetni.
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Ha fiskális oldalról nézik - már pedig Földesi Mihály képviselő sok mindent erről az oldalról
vizsgál -‚ akkor az áfa megtartásának lehetősége meg kell, hogy győzze őket az átszervezés
jogosultságáról.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Csatlakozik az előtte szóló három képviselőtársához.
Vámos Zoltán képviselőhöz amiyiban, hogy a nonprofit kft. egy keretet biztosít a jól működő
intézmény számára. Ezt tartalommal megtölteni annak a három korábbi intézménynek kell,
amelyek tevékenyen részt vesznek a nonprofit kft. munkájában.

Nagyon figyelmesen olvasta el a 202 1 . évi intézményi beszámolókat, mivel kíváncsi volt arra,
hogy a második pandémiás évben mit teljesítettek külön-külön az intézmények, de kíváncsi arra
is, hogy 2022-ben milyen beszámoló születik majd.

Nagyon hasznosnak értékeli azokat a kulturális egyeztetéseket, amelyeket Polgár Zoltán
alpolgármester irányítása mellett folytatnak le. A nonprofit keret nagyon jó lehetőséget és tág
határokat biztosít az intézmények számára. Komoly előrelépéseket lát a működésben azokon a
tevékenységeken túl, amelyek korábban jellemzőek voltak a három intézményben. Itt arra is
gondol, hogy az Új helyszínen esküvőt is tartottak már, de több példa is van.

Eddig is támogatta a kft. működését és az ügyvezető tevékenységét, így a jövőben is támogatja
mind erkölcsileg, mind pedig konkrét segítség formájában. Jó munkát kívánt a nonprofit kft.
munkatársainak.

Kálmán Tibor polgármester: A nonprofit kft. élén van egy kiváló ügyvezető, a cégek élén kiváló
cégvezetők vannak, de a megfelelő szakember gárda is rendelkezésre áll. Az elmúlt évekhez
képest talán még szorosabbra fűzték a kapcsolatukat az intézmények.

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

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

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2022. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 29/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. -ban kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény 1 3 . (1) bekezdés
7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/20 1 9. (X. 29.) önkormányzati
rendelet 35. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi
bizottság véleményének kikérésével, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. (1) bekezdésében a Békési Német
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Nemzetiségi Önkormányzat, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Békési Román
Nemzetiségi Önkormányzat és a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított
egyeztetést követően a következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló
29/201 8. (X. 26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1 . (2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A feladatellátás során Békés Város Önkormányzata gondoskodik a 100 %-ban
önkormányzati tulajdonú közművelődési, nyilvános könyvtári és közgyűjteményi
feladatokat ellátó nonprofit gazdasági társaság működtetéséről és szakmai
szolgáltatásainak folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően Békés Város
Önkormányzata az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil
szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint
mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város
kulturális életét gazdagítja.”

2. A Rendelet 5. (1 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. (1) Az önkormányzat a kulturális alapszolgáltatásokat saját tulajdonú nonprofit
gazdasági társaságán, a Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül látja el.”

3. A Rendelet 6. ( 1 )-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„6. (1) Az 5. (1) bekezdésében megjelölt gazdasági társaság önállóan gazdálkodik a
részére Békés Város Önkormányzata mint tulajdonos által biztosított vagyonnal.

(2) A rendeletben vállalt feladatok finanszírozásának forrása a központi költségvetésből
származó normatív hozzájárulás, a kulturális nonprofit gazdasági társaság saját bevételei,
az állami pénzalapokból pályázat útján elnyerhető támogatás, szponzori támogatások és
lakossági adományok.”

4. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2022. február.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. február hó 25. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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Napirend tár2ya: A mezei őrszolgálatról szóló 7/202 1 . (III. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
A magasabb rangú jogszabállyal való kollízió folytán szükséges a rendelet módosítása, mert a
hatáskör címzettje ajegyző és nem a polgármester.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazósnáljelen/évó’ képviseló’k száma. 1 1 fő

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

BÉKÉS vÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2022. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról szóló 7/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. -ában foglalt
felhatalmazás alapj án, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés a) pontj ában és és a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1 997. évi CLIX. törvény
16. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Hatályát veszti a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról
szóló 7/202 1 . (III. 25 .) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3 . (4)
bekezdése.

2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

B é k é 5, 2022. február

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. február hó 25. napján.

Támok Lászlóné
jegyző

Kálmán Tibor polgármester: Szüntet rendelt el a 2022. évi költségvetési rendelet kihirdetésének
idejére.

SZÜNET
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Kálmán Tibor polgármester: Megállapította, hogy 1 1 fő képviselő jelen van, így a képviselő-
testület határozatképes, és nyilvános ülésen folytatja a munkáját.

Mucsi András képviselő: Nem volt bent az ülésteremben, amikor arról volt szó, hogy Földesi
Mihály képviselő a megyei önkormányzatnál a megyei költségvetést mikor fogadta el és mikor
nem, ezért erre szeretne visszatérni.

Földesi Mihály képviselő a 2022. évi költségvetést elfogadta a megyei önkormányzatnál.
Tényleg ez az első alkalom, hogy megszavazta a költségvetést, mert a 2020. évi költségvetés
tárgyalásánál a pénzügyi bizottság ülésén igennel, de a megyei közgyűlés ülésén nemmel
szavazott. A 2021-es évben a pandémia miatt a megyei közgyűlés elnöke fogadta el a
költségvetést átruházott hatáskörben.

Napirend tárya: Békés városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak
megválasztása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja képviselő-testületnek.

A jogszabályi rendelkezések alapján legkésőbb 2022. március 14-ig meg kell választani a
képviselő-testületnek az SZSZB tagjait, ezért Tárnok Lászlóné jegyző határidőben benyújtotta
indítványát, amelyet elfogadásra javasolt.
Az elmúlt több mint 30 évben Békésen mindig rendben zajlottak a választások, így most is
bízhatnak ebben.
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. 1 1 fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2022. (IL 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés városban működő
szavazatszámláló bizottságokba tagként a jelen határozat 1 . sz. mellékletében felsorolt
személyeket választja meg.
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző, a HVI vezetője
Határidő: 2022. március 14.

Napirend tárya: Beszámoló a Békés városi kulturális intézmények 202 1 . évi munkájáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
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Dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető egy nagyon részletes, tartalmas beszámolót készített,
amelyet elfogadásra j avasolt a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő: Áttanulmányozta az előterjesztést, és azt látta, hogy a három
intézmény sikeres munkát végzett. Megköszönte, hogy leírták azt is, ami jól alakult, és azt is,
ami rosszul. Mindenki kereste a helyét, hiszen a pandémia nemcsak az oktatásban vagy az
önkormányzat tekintetében, hanem a kultúra világában is érdekes helyzetet teremtett. Mindenki
kereste, hogy az online térbe áttérve mit lehet csinálni. Azt látják, hogy a munkatársak nagyon
kreatívak voltak és az online térben is hatékony munkát tudtak végezni.

Későbbi napirendi pontnál tárgyalják majd a könyvtár 2022. évi munkatervét. Javasolta, hogy az
Új keretek között is őrizzék meg Kecskeméti Gábor, Püski Sándor és Jantyik Mátyás nevét. Ok
olyan békési emberek voltak, akik nagyon sokat letettek különböző területeken. Kecskeméti
Gábornak most lesz a 1 10. születési évfordulója és a tisztelői egy szoborra gyűjtenek. Püski
Sándor nemcsak országosan, hanem a világ magyarsága körében is ismert személy volt. Büszke
arra, hogy ő is békési volt. A családi házától néhány száz méterre született. Nagyszerű ember
volt, és nagyon sokat tett azért, hogy a magyar nemzeti kultúra, a jobb oldali gondolat is jelen
legyen még azokban az időkben is, amikor Magyarországon nem jelenhetett meg csak
fZ5ldrajzban vagy irodalomként. New Yorkból, mint egyfajta világító fáklya képviselte a jobb
oldali gondolatot az egész világ magyarsága körében.
Jantyik Mátyás nagyszerű festő volt, és kevesen tudják azt, hogy ő is békési származású volt.
Kérte, hogy ezeknek a személyeknek a neve maradjon meg az intézmények elnevezésében.

Egy kihelyezett bizottsági munkalátogatás keretében megkeresik majd az intézményt. Kérte a
képviselőket, hogy a beszámolóról szóló előterjesztést majd vigyék magukkal.

Eszébe sem jutott volna az, amit Rácz Attila képviselő vállalkozói szemlélettel elmondott, hogy
az átszervezésnek köszönhetően a nonprofit kft. megtarthatja az áfa összegét. Ha úgy látnák,
hogy valami nem jól működik, akkor el lehet mondani, hiszen egy jó vezető soha nem veszi
sértésnek, ha azt mondják neki, hogy valamit nem tartanak sikeresnek. A munkalátogatások
ezekre is jók, hiszen őszintén tudnak beszélni.

Kálmán Tibor polgármester: A kft. alapító okiratában az intézmény nevében szerepelnek a
Mucsi András képviselő által felsorolt nevek. Arról beszéltek, hogy az épületek nevében
szeretnék megőrizni a felsorolt személyeket, így például a könyvtár épületét majd Püski Sándor
épületnek nevezik.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: A beszámolóból kiemelte magának, hogy ahogyan
2020-ban, úgy 2021 -ben is mind az oktatási-nevelési intézményekben, mind pedig a kultúra
területén tevékenykedő intézményekben különleges helyzet adódott, így az online munka úttörő
tevékenységként jelent meg az intézmények életében.
Ennek ellenére átnézte a számadatokat is. Nagy örömmel olvasta, hogy milyen nagyszámú
látogatottság - akár online, akár jelenléti - volt az intézményekben. Ez azért messze nem érte el
azt a létszámot, mint ami a korábbi években volt tapasztalható. Bízik abban, hogy a pandémiás
időszak 2022-ben lassan múlóban lesz. Meglepték a számadatok pozitív értelemben, és örömmel
töltötték cl: például 2021-ben a kulturális központban, 2020. évhez képest megduplázódott az
érdeklődők száma, ami egy ilyen helyzetben szinte hihetetlen.
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Véleménye szerint nagyon jó döntés volt, hogy 202 1 -ben a Madzagfalvi Napokat augusztus 20-
a köré szervezték. Olvasható az anyagban, hogy 99 programelem volt a rendezvényen. A
pandémia ellenére nagyon színvonalas rendezvénysorozatnak lehettek szemtanúi.

Egy felhívást kíván intézni a lakosság felé. Mucsi András képviselő említette, hogy Kecskeméti
Gábor szobrot terveznek felállítani Békés közterén. A Békési újságban már megjelent egy
felhívás és egy terjedelmesebb cikk is, ami arról szól, hogy a támogatókat arra kérik, hogy
adakozzanak erre a célra.

Ő maga nem Békésen tanult általános- és középiskolában, így nem tanította Kecskeméti Gábor,
de nagy tisztelettel gondol rá, mert tudja, hogy olyan személyiség volt, aki a pedagógusok előtt
példa lehet. A szobor megvalósulását saját maga is támogatja. Kérte a lakosokat, hogy aki teheti,
adakozzon erre a célra. A számlaszám a békési újságban elérhető.

Kálmán Tibor polgármester: Támogatja a Deákné Domonkos Julianna képviselő által elmondott
felhívást. Kecskeméti Gábor nevéhez köthetők az őt követő sportvezetők, akik az ő szellemiségét
vitték Békés városában tovább, és a mostani sportegyesületek abból építkeznek, amit Kecskeméti
Gábor anno lefektetett.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: A pandémia miatt több hónapig nem lehettek nyitva a kulturális
intézmények. Számszerűsítve szeretné megjeleníteni az adatokat: 202 1 -ben több mint 63 ezren
voltak a kulturális központban. Ez magas szám még akkor is, ha az előző évekhez képest
kevesebb, de a 2020. évhez képest megduplázódott ez a szám.

A Madzagfalvi Napok kapcsán megkérdezték a városban lakókat, így elmondhatták a
véleményüket. Ennek köszönhetően került augusztus 20-a köré szervezve ez a rendezvény, ami
nagyon jó döntés volt. Eljutottak odáig, hogy a megyében lévő környező települések is átjöttek
Békésre, és már elérték azt, hogy nem a békésiek nézik, melyik település milyen rendezvényt
tart, hanem a környező települések figyelik, hogy mikor lesz megtartva a Madzagfalvi Napok.
Naponta 1 0-1 S ezer ember fordult meg a rendezvényen.

Továbbra is minden héten megtartják a kulturális intézményekkel a vezetői értekezletet, ilyenkor
tájékozódik a rendezvényekről, és a kulturális központ működése felől is. Az idei Madzagfalvi
Napokon nagy durranások lesznek, már folytatják a tárgyalásokat, és nem vallanak majd
szégyent.

A tavalyi évben teljesen új volt a Sportgödör, ahol egy hónapon keresztül nézhették az Európa
Bajnokságot. A magyar meccseken 500-600 ember volt kint a Sportgödörben, más meccseken
200-300 ember mindig jelen volt délutánonként. Az idén világbajnokság lesz, és már ezzel
kapcsolatban is megvannak a kulturális központnak a tervei, plusz attrakciók is lesznek majd.

Az egyik képviselő azt mondta, hogy nem lesz jó az átszervezés, és nem jól működik majd.
Véleménye szerint nagyon jól működik a nonprofit kft. Nem kíván személyeskedni, de honnan
tudná Földesi Mihály képviselő, hogy mi, hogy működik, ha nem jár el sehova. Egy ellenzéki
képviselő azt mondta, hogy „a kihelyezett munkalátogatásokon is csak azért vesz részt, mert
hamarosan itt lesz az országgyűlési választás, ahol részt kíván venni”.

Földesi Mihály képviselő azt mondta róla, hogy nem mindig felkészült az ügyekben, de majd a
választók 2,5 év múlva eldöntik, hogy ki az, aki felkészült és ki az, aki nem. Nagyon szerényen,
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de azért magabiztosan állítja, hogy városi ügyekben felkészültebb, mint Földesi Mihály
képviselő.

Mucsi András képviselő: Azt a gondolatot szeretné továbbvinni, ami Kálmán Tibor
polgármesternek is szlogenje: „egy hajóban evezünk”. A szakmai beszámoló 6. oldalán van egy
érdekes szám, amit kiemelt: „fejlesztések a Sportesarnoknál, beruházás megvalósult 160 millió
forint értékben”. A Békési Férfi Kézilabda Kft., de a kosarasok, a kajakosok is munkát adnak a
békésieknek. A Békési Férfi Kézilabda Kft. önkormányzati tulajdonban van, és 1 60 millió
forinttal beruházott a Sportcsamokba, és nagyon sok bérleti díjat is fizetett. Fontos, hogy azokat
a pénzeket, amelyek megfoghatók a város érdekében, meg kell ragadni és helyben kell
felhasználni. A kézilabda csapat nemcsak begyűjti a TAO-t, hanem helyben is használja fel. Az
is jó, hogy ez az összeg nemcsak személyi jellegű kifizetésre megy el, hanem beruházásra is
fordítanak belőle.

Láthatták, mennyire feszített az önkormányzat költségvetése, ezért kérdésként fel lehet tenni,
hogy az önkormányzatnak honnan lett volna 1 60 millió forintja a Sportcsarnok felújítására, vagy
a Városháza rendbe tételére? Folyamatosan a pályázatokra várnak.

Nagyon jónak tartja azt, hogy a gazdasági társaság a külső partnereket is megfogja, és a Saját és
a város javára fordítja a bevételeiket.

Földesi Mihály képviselő: Drukkol dr. Pappné Darida Andrea igazgatónak ahhoz, hogy
ugyanilyen színvonalon végezze az idei évben is a munkáját, mint a tavalyi évben. Az
átszervezésnek is drukkol, de majd 1 év múlva szeretne látni számadatokat, dolgozói névsort,
stb. Ezek alapján tud majd véleményt mondani, hisz akkor lehet látni, hogy megvalósulnak-e
azok a számítások, amelyeket előrevetítettek. Neki egyetlen feladata van: a támogatás és a
segítség.

Úgy látja, hogy Polgár Zoltán alpolgármesternek becsípődése van a nevét látva vagy hallva. Ha
problémái vannak, akkor keressen fel szakembert. Nem hiszi, hogy folyamatosan azzal kellene
kezdeni a testületi ülésen a napját, hogy belérúgjon. Természetesen, mint ellenzéki oldalon ülővel
szemben megteheti, de ez Polgár Zoltán alpolgármestert minősíti, és nem őt. Ot különösebben
nem zavarja, hiszen mindegyik kérdésére, felvetésére tud válaszolni, de nem feltétlenül szeretne,
mert nem biztos, hogy ez a város érdekeit elősegíti.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Hónapok telnek el úgy, hogy eszébe sem jut Földesi Mihály
képviselő. Az, hogy elmondja azt, hogy a nemmel való szavazás azt jelenti, hogy ellene van
valaminek, vagy az, hogy megbeszélik, hogy januárban bejön átnézni a költségvetést, de nemjön,

vagy az, hogy az átszervezésre nemmel szavaz, azt jelenti, hogy a képviselő ellene van
mindennek. Az, hogy azt mondja a képviselő, majd jövőre megnézi, mi lesz, megvárja, és majd
előveszik a jegyzőkönyveket. Visszautasítja Földesi Mihály képviselő által elmondottakat.

Kálmán Tibor polgármester: Jó munkát kívánt a nonprofit kft. vezetőjének és minden egyes
dolgozójának. A tervek szerint nagyonjó év elé néznek.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 1 1 fő
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Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 1 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2022. (IL 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ, a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár és a Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeum 2021. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés mellélete szerint
elfogadja.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Napirend tárya: A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. könyvtárának 2022. évi
munkaterve

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

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztést
tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Minden év elején a minisztérium felé be kell nyújtani a könyvtár éves munkatervét, az
előterjesztés ezt tartalmazza.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az előterjesztés szépen épít az előző évek munkájára.
Erdősné Sági Mária volt igazgató nagyon jól és eredményesen végezte a munkáját a könyvtár
vezetését illetően. Orül annak, hogy a színvonalas munka tovább folytatódik azokkal az új
elemekkel gazdagítva, amelyek már dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető ötleteinek
köszönhetők.

Kálmán Tibor polgármester: Jelenleg is megújulás alatt van a könyvtár épülete, és ha elkészül,
akkor egy nagyon szép megújult belső térrel gazdagodik a város.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2022. (II. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Békés Városi Kulturális
Nonprofit Kft. könyvtárának 2022. évi munkatervét, és felhatalmazza dr. Pappné Darida
Andrea ügyvezetőt, hogy benyújtsa azt a minisztérium felé.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. évi
költségvetéséről szóló 5/202 1 . (II. 12.) határozat módosításáról

Írásos e1óerjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz 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. A tegnapi napon
az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa tárgyalta és elfogadta a 202 1 . évi költségvetés
negyedik negyedévi módosítását.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásná/jelenlévó’ képviselők száma. 1 1 Jő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2022. (IL 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás 2011 . évi Iöltségvetésrő1 szóló 5/2021 . (II. 12.) határozat módosításáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi a határozat mellékletei szerint.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: 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 határozati javaslatok elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Az előterjesztés hat pályázat benyújtását tartalmazza, összesen mintegy 2.287.000.000,- Ft, azaz
kétmilliárd-kettőszáznyolcvanhétmillió forint összegben. Saját erő mértéke O forint. Többek
között a téglagyári ipari területen csarnok építése, belterületi utak aszfaltozása, rendelőintézet
belső felújítása, dánfoki üdülőközpont felújítása és társadalmi integrációs feltételek
megteremtéséről szólnak a pályázatok. Bízik abban, hogy nyernek a pályázatokon. Dankó Béla
országgyűlési képviselővel is nagyon sokat egyeztettek ezekről a pályázatokról, és teljes
mértékben támogatja azokat. Ahogyan eddig is segítette Békés városát az országgyűlési
képviselő, bízik abban, hogy ez ajövőben is így lesz.

Az előterjesztés hét határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.

Mucsi András képviselő: A FIDESZ-KDNP helyi képviselői egyeztettek Dankó Béla
országgyűlési képviselővel. Oda kell figyelni a partnerek részéről érkező jelzésekre. Az orvos
társadalom régóta szorgalmazza, hogy a rendelőintézetet belülről is tegye rendbe az
önkormányzat. Több százmillió forintos fejlesztésre kerülhet sor a rendelőintézet
vonatkozásában. A betegek is folyamatosan jelzik a felújításra való igényüket.
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Békésen az utcák és a járdák rendbe tétele szerepel első helyen. Útaszfaltozásra 1 milliárd
forintos pályázatot nyújtanak be, és ha nyernek, akkor egy történelmi nagyságot ugrik előre a
város. Felhívták a figyelmét arra, hogy a város egyik ismert személye élcelődött az interneten
azzal, hogy „nem előre megyünk, hanem helyben toporgunk”, stb. Reméli, hogy meguézi ez az
illető is az előterjesztést és elolvassa, hogy mekkora léptékű fejlesztést tervez a város. Az
Ipartestület részéről is jön folyamatosan az impulzus gazdasági fejlesztés tekintetében. Ezt is
beleépítették a pályázatokba. A szociális ágazat felől is vannak jelzések a bérlakás építése,
felújítások, felzárkóztatás tekintetében, amelyeket szintén beleépítettek a pályázatokba.

Reméli, hogy a TOP Plusz pályázatoknak Békés is a nyertese lesz.

Molnár Gábor képviselő: Kérdése, hogy a tervezett csarnok építése milyen célt szolgál majd?
Az inkubátorháznál lévő műhelyek, garázsok, stb. tele vannak bérlőkkel, nincs üres hely. Arra
gondolt, hogy olyan kisebb műhelyeket, stb. kellene építeni, amire igény van. Hisz lehet, hogy
egy nagy csarnok évekig ott fog állni, mire ki lesz használva. Az Inkubátorháznál érdeklődtek,
mert:l1ett volna hely nekik, de azt mondták, hogy nincs szabad hely. Keresnek olyan lehetőséget,
ahol kisebb műhelyek le tudnának pakolni.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Molnár Gábor képviselő javaslatát. A szóban forgó
csarnok kapcsán már folytattak tárgyalásokat, és ha nyernek a pályázaton és megépítik a
csarnokot, akkor a bérlő is meglesz rá. Egy olyan fix üzletről van szó, amiből a város csak jól
jöhetki.

Ajáróbeteg szakellátónak zajlik a belső korszerűsítése, ami azzal is jár, hogy por, kosz, tumultus
van. Kérte a békési lakosokat, hogy legyenek türelemmel, hisz ez a város érdekében történik. A
pandémia idején szükséges egyébként is az időpont kérése, így kérte, hogy éljenek ezzel a
lehetőséggel. Meglesznek a légtechnikai felújítások, a védőnői rész felújítása, illetve energetikai
korszerűsítés történik. Amermyiben a következő lépésben nyernek a pályázaton, akkor ősszel
vagy a jövő év folyamán a belső terekben a belső nyílászárók és a burkolatok cseréje történik
meg. Ez szintén nagy munkával jár majd, ami szintén türelmet igényel mind az orvosoktól, mind
a betegektől. Kérte mindenki megértését és segítségét.

Balo2 Zoltán képviselő: A lakosság részéről folyamatosan érkeznek az út, a járda kapcsán a
jelzések. A lakosok kérdezik, hogy mikor lesz aszfaltozás, hiszen 20-30 éve befizettek már az
útra? Először is az útalap létrehozására fizettek, nem pedig az aszfaltozásra. Az útalapok el is
készültek. Orül a pályázatnak, mert ha nyernek, akkor a városban nagyon sok utat le tudnak
aszfaltozni, illetve sok járdát helyre lehet hozni, így tudják teljesíteni az elődeik ígéreteit.

A Dánfoki Ifjúsági Tábor az új vezetésnek köszönhetően egy új arculattal, dinamikusan indult
el, és a pandémia ellenére is jól működött és jól teljesített. Itt is szükség van komolyabb
beruházásokra, ami a pályázatból megoldható. Az ifjúsági táborra egyre nagyobb igény lesz az
aktív turizmus részeként, hiszen olyan adottságokkal rendelkeznek (Körös, kikötő, stb.), amely
igényli a további fejlesztéseket, hogy vonzóvá tegyék a tábort a turisták számára.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztés hét határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a
képviselő-testületnek külön-külön kell szavaznia.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a 1-
es határozati javaslat elfogadásáról.
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Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma.’ 1 1 fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2022. (II. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP Plusz 1 . 1 . 1 -2 1 kódszámú „Helyi
gazdaságfejlesztés” felhívásra „Csarnok építése Békésen” címmel az alábbiak szerint:

A beruházás tartalma: a téglagyári ipari területen csarnok építése
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 300.000.000,-Ft.
Az igényelt támogatás mértéke 100 %‚ összege bruttó 300.000.000,-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- 1 . 1 . 1 -2 1 pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 20 1 5 . évi
CXLIII. törvény, valamint Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatala
közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően elj árjon, 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- 1 . 1 . 1 -2 1 pályázati dokumentáció összeállítását kezdj e meg, a pályázat
megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat
tegye meg, illetve adja ki.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 1 1 fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2022. (IL 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP Plusz-l .2.2-2 1 kódszámú
„Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)” felhívásra „Leromlott városi területek
rehabilitációja Békésen 2. ütem” címmel az alábbiak szerint:

A beruházás tartalma: szociális bérlakások építése/felújítása, beavatkozási
területeken szilárd burkolatú utak építése.
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A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 440.000.000,- Ft
Az igényelt támogatás mértéke 1 00%, összege bruttó 440.000.000,- 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-1.2.2-21 pályázat 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-l .2.2-21 pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat
megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat
tegye meg, illetve adja ki.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 1 1 Jő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2022. (IL 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP Plusz-l.2.3-21 kódszámú
„Belterületi utak fejlesztése” felhívásra „Belterületi utak fejlesztése Békésen” címmel az
alábbiak szerint:

A beruházás tartalma: Belterületi utak aszfaltozása
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 1 .061 . 1 39.000,-Ft.
Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 1.061.139.000,- 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-l .2.3-21 pályázatok 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 el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az
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Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TOP Plusz-l .2.3-21 pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a pályázat
megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat
tegye meg, illetve adja ki.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelen/évó’ képviselők száma. 1 1 fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2022. (II. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP Plusz-3.l.2-21 kódszámú
„Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)” felhívásra „Együtt az integrációért Békésen
2. ütem” címmel az alábbiak szerint:

A beruházás tartalma: Társadalmi integrációs feltételek megteremtése.
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 100.000.000,-Ft.
Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 100.000.000,- 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-3.1 .2-21 pályázatok 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 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 . 1 .2-21 pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a pályázat
megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat
tegye meg, illetve adja ki.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a V-ős határozati javaslat elfogadásáról.
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Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 1 1 fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2022. (IL 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP Plusz-3.3.2-21 kódszámú „Helyi
egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” felhívásra „Békés, szakrendelő belső
felújítása 2. ütem” címmel az alábbiak szerint:

A beruházás tartalma: Rendelőintézet belső felújítása 2. ütem
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 300.000.000,-Ft.
Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 300.000.000,- 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-3.3.2-21 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-3.3.2-21 pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a pályázat
megvalósítási dokumentációját nyűjtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat
tegye meg, illetve adja ki.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a VI-os határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazósnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 1 1 fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2022. (IL 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP Plusz-l . 1 .3 -2 1 kódszámú „Helyi
és térségi turizmusfejlesztés” felhívásra „Dánfoki üdülőközpont felújítása” címmel az
alábbiak szerint:

A beruházás tartalma: Dánfoki üdülőközpont felújítása
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A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 86.000.000,-Ft.
Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 86.000.000,- 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- 1 . 1 .3 -2 1 pályázatok vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 201 5 . évi
CXLIII. törvény, valamint Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatala
közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően elj árjon, 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- 1 . 1 .3-2 1 pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a pályázat
megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat
tegye meg, illetve adja ki.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 1 1 Jő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2022. (II. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az 1 -6. sz. mellékletek
szerinti Konzorciumi együttműködési megállapodásokat és felhatalmazza polgármesterét
azok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Településrendezési eszközök módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzb’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
A kérelmező a megjelölt ingatlanon turisztikai célú szálláshelyet kíván kialakítani, de a terület
jelenleg mezőgazdasági besorolású, ezért szükséges a településrendezési eszköz módosítása. A
felmerülő költségeket a kérelmező vállalta.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2022. (IL 24.) határozata

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 az 5630 Békés, külterület 0252/3 hrsz-ú telken a turisztikai célú
szálláshely kialakítása lehetővé váij on.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
településrendezési eszközök jelen módosítását elindító településfejlesztési döntés
összhangban van Békés Város hatályos településfejlesztési koncepciójával.

3 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy
a tervezésre szóló többoldalú szerződést aláírja.

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosítása során szükségessé váló partnerségi egyeztetési eljárást a Békés Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összemggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
8/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete alapján folytatja le.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: A Békési Kulturális Nonprofit Kft. cégvezetőjének megválasztása

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.

A könyvtár korábbi cégvezetője, Erdősné Sági Mária, sajnos egészségügyi okok miatt nem tudta
tovább vállalni a feladatot, ezért szükséges március 1 -től az új cégvezető megválasztása.

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: 1 1 fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2022. (IL 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy 2022. március 1.
napjától kezdődően 2024. 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 Könyvtár jelenlegi alkalmazottját, Pikó Imrét
(született: Békéscsaba, 1978.10.15.), 5600 Békés, Napsugár tér 6. szám alatti lakost, aki
feladatait munkaszerződés alapján látja el, bruttó 320.000,- Ft/hó munkabér ellenében. A
cégvezető együttes aláírási joggal rendelkezik, amelyet csak Vigné Darányi Bertával
együtt gyakorolhat.
Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi
költségvetéséről

Írásos elberjesztés csatolva ajegyzbitiinyvhöz 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.

Az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a tegnapi napon tárgyalta és elfogadta a
költségvetését. A Társulás két intézményt tart fenn: a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsődét,
illetve a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központot. Mind a két intézmény tevékenysége
meghatározó a város életében, hiszen kötelező önkormányzati feladatokat látnak cl és közel 200
főt foglalkoztatnak. A társulás költségvetése meghaladja az egymilliárd forintot.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az Intézményfenntartó Társulás elnökeként elmondta,
hogy a polgármester által említett két intézmény tartozik a társuláshoz. Orömmel vállalta cl az
elnöki feladatot, hiszen mind a két intézmény igazgatójával jó kapcsolatot ápolt korábban is, és
jól tudnak együttműködni a mindennapok során is. Az IFT költségvetése többszöri egyeztetés
után készült el. Egy jó költségvetés készült, de ez is ugyanúgy, mint a város költségvetése,
feszesnek mondható. A zavartalan működéshez szükséges források biztosítva lesznek, így mind
a két intézmény eredményesen működhet a 2022-es évben is.

Megköszönte a város vezetésének azt, hogy a kistérségi óvoda és bölcsőde igazgatója és
gazdasági vezetője, illetve az alkalmazottak új, kulturált helyre költözhetnek. Helyileg a Műszaki
Osztály fölött található emeleti részen kapnak elhelyezést, aminek nagyon örülnek.

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

Szavazás e/ó’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 1 1 fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

36



Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2022. (II. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetési
határozatáról szóló tájékoztatót a határozat mellékleteivel együtt.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: A Csabai u. 42. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása

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

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

Az ingatlant már 2018. január 1. óta a Járási Hivatal használja. Javasolta, hogy továbbra is adja
a képviselő-testület ingyenes használatba a Kormányhivatal részére a Csabai u. 42. sz. alatti
ingatlant.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásná/jelenlévó’ képviselők száma. 1 1 Jő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2022. (II. 24.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1 8/202 1 . (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1 O. (6)
bekezdése alapján — a közfeladat ellátása céljából történő hasznosítás végett - felmentést
ad a pályáztatás alól a Békés belterület, 3258 helyrajzi számú, természetben az 5630
Békés, Csabai u. 42. szám alatti ingatlan — mint 25 millió forint értékhatár alatti
önkormányzati vagyonelem — vonatkozásában az ingatlannak a Békés Megyei
Kormányhivatal (székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., képviseli: Dr. Takács
Árpád kormánymegbízott) részére történő használatba adása alól.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés Megyei Kormányhivatal
(székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., képviseli: Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott) kérelmének helyt ad, és a Békés belterület, 3258 helyrajzi számú,
természetben az 5630 Békés, Csabai u. 42. szám alatt található ingatlant — a
rezsiköltségek megfzetése mellett, 2022. március 1 . napjától 2037. február 28. napjáig
tartó határozott időtartamra ingyenes használatba adja.
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3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

(Polgár Zoltán alpolgármester kiment az ülésteremből. A testület létszáma: 1 Ofó,).

Napirend tárya: Békési Civil Szervezetek Egyesülete kölcsön visszaflzetésével
kapcsolatos döntés

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.
A kölcsön egy pályázati projekt előfinanszírozását szolgálta. A záró elszámolás benyújtásra
került, azonban a támogatási összeg még nem érkezett meg, ezért kérik a kölcsön visszafizetési
határidejének módosítását.

Az előterjesztés szövegében elírásra került a kölcsön összege (4.875.000.000,- Ft szerepel), ami
helyesen 4 millió 875 ezer forint. Kérte, hogy ez kerüljön javításra, bár a határozati javaslatban
a tartozás összege helyesen szerepel.

Mucsi András képviselő: Örül annak, hogy a Hőzső utcán folyik a beruházás. Sokan kérdezik,
hogy mi lesz a civil szervezetek elhelyezésével? Orömmel számolt be arról, hogy a református
óvoda a terveknek megfelelőenjól halad, április 30-ig el kell készülnie. Jelenleg a munkák nagy
része elkészült, azonban a tereprendezést csak nyáron tudják elvégezni. Ha minden igaz, akkor
szeptember 1 -jétől kezdené meg működését a mostani Jantyik utcai óvoda az Új helyén, a
Körösparton. Az ódon épület, ami a 1 9. században épült és mindig is óvodai célokat szolgált,
nem marad lakó nélkül, mert oda telepítenék a civil szervezeteket és a nemzetiségi
önkormányzatokat. Véleménye szerint a civil szervezeteknek nagy örömöt jelent, hogy kulturált
körülmények között, védett helyen szervezhetik meg a rendezvényeiket. Orül annak, hogy
ezeknek a régi épületeknek is megtalálják a funkcióját. Például a régi bölcsőde épületében a
szociális szövetkezet nyert elhelyezést.

A kulturális központban is nagyon sok tér áll rendelkezésre, amit szintén igénybe lehet venni, és
ott tudják fogadni a civileket is.

(Polgár Zoltán alpolgármester kiment az ülésterembó’l. A testület létszáma: 1 Ofó).

Kálmán Tibor polgármester: Lesznek helycserék a nyár folyamán, de az a digitális jóléti
élményközpont, ami létrejön Békésen a civilházban, fantasztikus helyszín lesz és mindenki
örömére szolgál majd. A Jantyik utcai épület mind a civileknek, mind pedig a nemzetiségi
önkormányzatoknak olyan új otthona tud lenni, ahol még jobb körülmények között tudnak
tevékenykedni.

Kérte, hogy a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el a képviselő-testület.

További hozzászólás, kérdés észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
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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
51/2022. (II. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Békési Civil
Szervezetek Egyesülete (5630 Békés, Hőzső utca 4., adószám: 18381102-1-04, képviseli:
Kovács András elnök) 205/2021 . (VI. 14.) számú polgármesteri határozat alapján fennálló
4.875.000,- Ft összegű tartozását 2022. év augusztus 31. napjáig fizesse meg, a
megállapodás egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

Futamidő: 2022. augusztus 3 1.

Osszeg: 4.875.000 Ft

Kamat: O/N BUBOR (napi)

Kamatfelár: + 0,59 %

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: A Békési Polgármesteri Hivatal dísztermének elnevezése

Írásos elberjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Möti 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

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

A mai napon van Irányi Dániel születésének 200. évfordulója, aki egykor Békés országgyűlési
képviselője volt több mint 20 évig. Erről majd a délutáni rendezvényen többet is hailhat az, aki
ellátogat az ünnepségre. Irányi Dánielről szeretnék elnevezni a dísztermet, amelyet a Békési
Városvédő és Szépítő Egyesület is kezdeményezett és támogat.

(Polgár Zoltán alpolgármester visszajött az ülésterembe. A testület létszáma: 1 1 fó).

Rácz Attila képviselő: Méltó emléket állítanak Békés város országgyűlési képviselőjének. Nem
rendelkeznek arról, hogy az előrenyomott anyagokban, hogyan jelenik majd meg a díszterem
neve. Megnézte a lepel alatt a névtáblát, és látta, hogy „Irányi Dániel terem” szerepel rajta.
Véleménye szerint ennek a teremnek továbbra is díszteremként kellene megjelennie, hiszen ez a
város legemelkedettebb terme. Javasolta, hogy a nagyterem neve „Irányi Dániel díszterem”
legyen, és kérte, hogy rendelkezzenek arról is, hogy a különböző nyomtatott anyagokban
mindenhol ezzel a névvel szerepeljen a díszterem neve.

Mucsi András képviselő: A határozati javaslatban az szerepel, hogy ma van Irányi Dániel
halálának 200. évfordulója. Kérte ezt javítani, mert a születésének a 200. évfordulóját ünneplik
február 24-én.
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B. Szabó Istvánnak márciusban van a születésnapja, így akkor vissza lehetne térni a kisterem
elnevezésére. Tervezi egy komolyabb B. Szabó könyv megírását Vineze Gábor történész
kollegájával, aki történészként kutatta az állambiztonsági anyagokat, amikor megfigyelték B.
Szabó Istvánt. A perről írt egy anyagot. Jó lenne, ha B. Szabó Istvánnak is fel lenne tárva az élete.

Irányi Dániel országosan ismert személyiség volt, akit méltatlanul elfeledtek, de Békésen méltó
helyre kerül a névtábla.

Vámos Zoltán képviselő: Egyetért és támogatja a Rácz Attila képviselő által elmondottakat. Az
emberi lét, a kultúra alapeleme a rítus, az értékek felmutatása és továbbadása a következő
nemzedéknek. A díszterem elnevezése egy olyan lehetőség, ami továbbviszi azt a gondolatot,
amely mindig okot ad arra, hogy elmondják a következő generációnak, ki volt Irányi Dániel.
Nem feltétlenül csak történelem órán kell erről beszélni, hanem akár két ember közötti
beszélgetésben is elhangozhat. A színházban Sík Ferenc terem van, és azzal szokták kezdeni az
Új diákok oktatását, hogy elmondják nekik, ki volt Sík Ferenc. Nem mindenki tudja, de ez egyjó
ok arra, hogy elmondják a diákoknak, hogy az, aki itt fog játszani, tudja, hogy kinek a nevéről
nevezték el a termet, ahol játszik.

Egyetért Rácz Attila képviselő azon felvetésével, hogy döntsenek arról is, hogy a díszterem neve
Irányi Dániel díszterem néven legyenjelen a különböző kiadványokban. Ez is okot ad arra, hogy
a Békésen tanuló diákoknak el lehessen mondani, ki volt Irányi Dániel.

Kálmán Tibor polgármester: Délután a rendezvényen még a jelenlegi tábla lesz kihelyezve, de
utána javítani fogják Rácz Attila képviselő javaslata szerint. Az elhangzott módosításokkal
együtt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a s:avazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 1 1 fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2022. (IL 24.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testületi üléseknek is
helyet adó Békési Polgármesteri Hivatal első emeleti dísztermét Irányi Dánielről, Békés
volt országgyűlési képviselőjéről nevezi el, születésének 200. évfordulójára tekintettel.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
díszterem Irányi Dániel díszteremre történő elnevezésére tekintettel intézkedjen az
ülésteremben Irányi Dániel arckép és az ülésterem bejárati ajtaján tábla elhelyezéséről.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya: A Békési Városfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának
megválasztása

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

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

Az előterjesztés tévesen tartalmazza a kit nevét, ami helyesen: Békési Városfejlesztési Nonprofit
Kft. A határozati javaslatot is ezzel ajavítással kérte elfogadni.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 1 1 fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2022. (IL 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Városfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, Verseny utca 4.;
cégjegyzékszám: 04-09-001834) döntéshozó szerve dönt, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. (4) bekezdése alapján a 2022. év
április hó 1. napjától 2026. április hó 13. napjáig terjedő időszakra társaság
felügyelőbizottsági tagjának választja Csibor Géza 5630 Békés, Irányi Dániel utca 5/l.
szám alatti lakost.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Karacs Teréz utcai parkolók felújítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztés a Karacs Teréz utcai parkolók felújításáról szól,
ami helyben került kiosztásra. Három árajánlat került beszerzésre. A legkedvezőbb árajánlatot
tevő helyi vállalkozóval javasolta a szerződést megkötni a munkák elvégzésére. Ez egy hosszú
távú koncepciójuknak a következő lépése. Igyekeznek minél több parkolót létesíteni a városban.
A TOP Pluszos pályázatokban is keresik azokat a lehetőségeket, amelyek a parkolók kialakítását
teszik lehetővé. Láthatóan a városban megsokszorozódott az autók száma, a tömbök környékén
is szinte mindenkinek van minimum egy autója. Emiatt az emberek a füvön, a lépcsőház tövében,
mindenhol megállnak. A jelenlegi beruházással 38 parkoló kerül kialakításra. Jártak a Vásárszél
utcán, de a labdarugó pálya mellett, a temető előtti szakaszokon is igény van parkolók
kialakítására.

Rácz Attila képviselő: Nemcsak a városközpontban tapasztalható, hogy több a gépjármű, hanem
a saját választókerületében is, ahol egyébként nehezebb sorsú emberek élnek. Ha végig mennek
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este a Táncsies után, láthatják, hogy a főút mindkét oldalán számos autó van. Ez aztjelenti, hogy
az elmúlt időszak gazdasági intézkedései érezhetően megjelemiek a városban is, hiszen, ha több
a bevétel, akkor többet is költenek az emberek, akár autóra is. Ez szoros összernggésben van az
elmúlt időszak pozitív gazdasági tevékenységeivel.

Kálmán Tibor polgármester: Egyetért Rácz Attila képviselővel, hiszen tapasztalják, hogy szinte
mindenkinek van autója, mert reggel dugó van a városban.

Földesi Mihály képviselő: Egyetért a fejlesztéssel, és tovább kell folytatni a parkolók építését.
Kérdése: az anyagban szereplő beruházáshoz már nem kezdtek hozzá?

Kálmán Tibor polgármester: Elkezdődött a beruházás, azonban ez a vállalkozó saját vállalása
volt, mert most ér rá. Sem az építőiparban, sem más iparágakban nem szenvednek attól a
vállalkozók, hogy nincs munkájuk. A vállalkozó most tudta elkezdeni a beruházást, ezért a saját
szakállára megkezdte a munkát. Ha Földesi Mihály képviselő járt a Karacs Teréz utcán és
megnézte a beruházást, akkor láthatta, hogy egy nagyon jó fejlesztésről van szó, de még nincs
aláírt szerződés.

Földesi Mihály képviselő: Látja, hogy a beruházást az IP Tender Kft. nyeri meg, ami nem baj,
mert békési cégről van szó, csak fordítva kellett volna történnie a dolgoknak. Ennek ellenére
elfogadja a határozati javaslatot.

Kálmán Tibor polgármester: A három árajánlat már korábban megvolt, csak a szerződést
márciusban akarták testület elé terjeszteni, azonban a vállalkozó megkezdte a munkát, ezért lépni
kellett.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2022. (IL 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Karacs Teréz utcában 38
férőhelynyi parkoló felújításáról, és egyben dönt az IP Tender Kft-vel (5630 Békés,
Széchenyi tér 8/A fsz.2.) való szerződés megkötéséről — a beadott árajánlat alapján -

bruttó 18.766.793.- Ft összegben.
A felújítás fedezete Békés Város Onkormányzata 6/2022. (II. 24.) számú költségvetési
rendeletének 5. mellékletének II. Egyéb fejlesztési tartalékok között „3. Fejlesztési
tartalék alap számla” soron rendelkezésre áll. A kifizetés a 1 1 998707-046068 1 1 -

1 00002 1 4 „Fejlesztési tartalék alap számla” terhére történik.

Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, és azzal kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya: Interpellációk, bejelentések

Táry: 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.

Kálmán Tibor polgármester: Kérte, hogy akinek interpellációja, bejelentése van, az mondja el.

Mucsi András képviselő: Megköszönte azokat a munkákat, amiket eddig elvégzett az
önkormányzat a választókerületében. Négy ügyben szeretne interpellációt előterjeszteni, amiben
a választói megkeresték:

Az egyik a Kossuth u. 2. szám alatti tömbnél, ahol a cukrászda van, kérte a fák nyakazását. Ezt
már tavaly tavasszal is kérte, de nem csinálták meg, ezért ismét kéri, hogy amíg beindul a
vegetációs időszak, nyakazzák le a fákat ezen a területen. Amikor szeles, viharos időjárás van,
akkor lehet igazán látni, hogy a nagy fák hozzáémek a falhoz és kikezdik a vakolatot.

A másik interpellációja a Tóth utca és a Móricz Zsigmond utca sarkán lévő elhagyott ingatlant
érinti. Az a probléma, hogy sokan azt hiszik, hogy az elhagyott, Nemzeti Eszközkezelő
tulajdonában lévő ingatlanok területe szeméttelep. Nagyon sok törmeléket és szemetet hordanak
oda valakik. Kérte az önkormányzatot, segítsen abban, hogy elszállíttassa erről a területről az
illegálisan lerakott hulladékot.

A harmadik kérdésben egyeztetett az alpolgármesterrel is: vannak Békésen olyan helyek,
amelyeket elég nehéz meghatározni. Elmondanák, hogy hol van lerakva szemét, de nem tudják
meghatározni a helyet, mert nincs neve. Ezt a közterületet úgy hívják, hogy Bartók Béla utca. A
Bocskai utcától a Nyíri, Kispince utcáig terjed ez a szakasz, ott van egy kis zug, ami a 7-es és a
8-as választókerület határa közé esik. Javasolta, hogy ezt a szakaszt nevezzék cl Ibrány köznek.
Ez nem érint lakáscélú ingatlant, mivel egyetlen ház van ott, de az is a Bocskai utcára van
beszámozva. Kézen fekvő, hogy a városrésznek a nevét vegye fel.

A negyedik dolog, amiben segítséget kér, az a Jámbor utcát érinti. Ha a Jámbor utcán kihajtanak
északi irányba, akkor egy forgalmas szakaszra érkeznek, és úgy vannak a házak megépítve, hogy
nem lehet belátni az utat autóval. Ezen a szakaszon van kerékpáros, motoros forgalom is az
autóforgalom mellett. Maga is tapasztalja, hogy ez nagyon balesetveszélyes útszakasz, hisz sokat
sétál arra a gyerekekkel. Ha valaki megindul motorral vagy kerékpárral, nem látja az autós. A
lakókkal együtt azt kéri, hogy az önkormányzat helyezzen ki egy tükröt erre a szakaszra, mert
ezzel megoldanák a problémát.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Személyes beszélgetés kapcsán, levél útján és telefonon
is több probléma jutott el hozzá. Van egy dosszié nála, amelyben útjavítással, járdajavítással,
parkolók építésével és közvilágítással kapcsolatos jelzéseket tartalmaz. Az érintett utcabeliek
aláírását is tartalmazza egy-egyjelzés. Az észrevételek között szerepel a Darab utca, Durkó utca,
Magyar utca, Egyenes utca és Arany János utca lakóitól megkeresés. Ezekről ajelzésekről Polgár
Zoltán alpolgármesterrel és Gál András osztályvezetővel személyesen is kíván egyeztetni.
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Megköszönte a Csabai úton elvégzettjárda felújítást. Ezzel nagy örömöt szereztek a lakosságnak,
és bízik abban, hogy folytatás következik.

Bejelentésként elmondta, hogy a polgárőrség vezetőjével, Gyarmati Sándorral egyeztetett a
napokban az alábbiak vonatkozásában: szülői, illetve lakossági kérés érkezett hozzá azzal
kapcsolatban, hogy a városban a forgalmas gyalogos átkelőhelyek környékén polgárőrök
segítsék a gyerekeket a biztonságos átkelés érdekében. Reggel körbe járták a várost, és örömmel
tapasztalta, hogy a megjelölt helyeken mindenütt egy vagy két polgárőr teljesített szolgálatot,
amit ezúton is megköszönt nekik.
Bízik abban, hogy a városban nem lesz baleset, bár az elmúlt napokban a dr. Hepp Ferenc
iskolával szemben, a Szendrei utca sarkán történt egy baleset, de igyekeznek ezeket elkerülni.

Rácz Attila képviselő: A Gőzmalom sori lakosok keresték meg: a szeszfőzdével szemben van
egy fél házsor, ahol 4 vagy 5 üresen álló ingatlan van. Az ott lakók küzdenek a rágcsálók ellen,
mert nagyon elszaporodtak a patkányok. A lakók kérdezik, hogy erre van-e valamilyen
önkormányzat segítség? Tudja, hogy jó pár évvel ezelőtt volt egy központi feladat ezzel
kapcsolatban: lehetett bejelentést tenni, ládákat helyeztek ki, stb. Nem tudja, hogy most ezzel
kapcsolatban mit lehet tenni, hogy tudnának segíteni? Mindenki a saját területén ellátja a
mentesítést, de nem tudják kezelni a lakatlan ingatlanoknál megjelenő rágcsálókat, amelyek
átmennek a saját ingatlanjaikra is.

Véleménye szerint ez a probléma nemcsak ezen a területen jelenik meg, hanem a város több
pontján is gondot okoz. Talán még a Karacs Teréz utcán is látott patkányt a járda mellett, az
aknából előjönni.

Egyszer már említette a testület ülésén és döntés is született arról, hogy megoldják az alábbi
problémát: a Galamb utca sarkától- nem a Bocskai utca felé - befelé a Bartók Béla utca, Csapó
pékség felé a sarki ingatlannál van egy iránytörés a járdában, amely kiviszi a járdán lévő
gyalogosokat a közútra, ami balesetveszélyes. Sajnos eddig nem került rendezésre ez a probléma,
ezért ismét kéri, hogy az idén megvalósuljon ennek a rendezése. Egy ingatlan előtt kellene
kiegyenesíteni a járdát, és akkor bent maradnának a gyalogosok, és nem kellene kimenniük a
közútra.

Csibor Géza képviselő: A Babilon sor és a Kossuth utca kereszteződésénél a víz megáll, de ezt
jelezték a Kereszt utcán lakók is, hogy ott az esőzések idején megáll a víz és nehéz közlekedni.
Kérte, hogy orvosolják ezt a problémát.

A Vásárszél azon részéből, ahol a játszótér van, a belső tömbből keresték meg, hogy a felszórt
út a tél folyamán tönkre ment és nagy sár van. Kérte, hogy ezt is rendezzék.

A rágcsálókkal kapcsolatban őt is megkeresték, hisz az egész városban jelen vannak.

A Lengyel Lajos utcajobb oldalára eső utcákból keresték meg azzal, hogy egy Stop táblát kellene
kihelyezni, mert az utcákból gyorsan hajtanak ki, ami a gyalogosan közlekedőkre veszélyes lehet.

Balo2 Zoltán képviselő: A Teleki utca 79/l . szám alatt a csapadékvíz elvezető beomlott,
eltömődött, így az előtte lévő házaknál megáll a víz. A Teleki utca 77. szám alatti ingatlan előtt
megsüllyedt a járda (monolit lapos járda) és eléggé akadálypályává alakult az út több szakaszon
is, de a 77. szám alatt fokozottan balesetveszélyes, mert 10 cm-re kiáll az egyikjárdalap, a másik
pedig le van süllyedve.
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A Görbe utca vége és a Gát utca felőli vég kikátyúsodott a tél folyamán. Egy útalappal ellátott
utca van kijárva, amiről beszél az pedig éppen egy kanyart érint.

Hajnal utca és Vashalom utca találkozásánál volt egy elsőbbségadás kötelező tábla, amit valaki
kitaposott és most görbe módon áll az oszlop, de a tábla nincs rajta. Kérte ezt rendezni.

A Nyíl utca - Teleki utca végén, ami nincs aszfalttal ellátva, a tél folyamán tönkre ment az út,
így ezeknek a kátyúzását kéri a tavasz folyamán. Időszerű lenne javítani, mert főleg a két vége
rongálódott meg, a közepe még egész jó mind a Raktár sor felől, illetve a Teleki utca felőli rész,
ahol véget ért az aszfalt. A Nyíl utcánál is a Raktár sor és a Vári utca felőli vége van jobban
kijárva.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte az interpellációkat. A zöld növényzet kapcsán
elhangzott, hogy a közlekedést mennyire akadályozzák néhány helyen. Ezúton is kéri a
lakosokat, hogy a kiültetett sövényeket, fákat, bokrokat tartsák rendben, ahogyan azt a
jogszabályok előírják, mert ellenkező esetben konfliktusok alakulhatnak ki. Jogos elvárás, hogy
aki odaültette ezeket, az tartsa is karban azokat.

A rágcsálókkal kapcsolatos jelzésre elmondta, hogy nehéz ügy, mert az önkormányzat nem
mehet be magántulajdonban lévő ingatlanra, de fel tudják szólítani a tulajdonost. Az Alföldvíz
Zrt-vel folyamatos egyeztetésben vannak, ami a csatornákat illeti.

Az önkormányzat tulajdonában lévő kft. esetében is igaz az, hogy amíg 10-15 évvel ezelőtt
Békésen is akár 300 közmunkása volt, addig ma már nagyon kevesen vannak, hiszen nagyon
sokan elhelyezkedtek. Ezzel az önkormányzat kft-jének a munkaerő állománya megcsappant,
ami a városüzemeltetés kapcsán megoldandó feladatot jelent.

Kérte a képviselők és a lakók türelmét is az elvégzendő feladatok tekintetében.

Tájékoztatta ajelenlévőket arról, hogy ma 15.00 órakor Irányi Dánielre emlékeznek a Városháza
Dísztermében, ami egyben a terem névadó ünnepsége is lesz.

Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a következő soros képviselő-testületi ülésre 2022.
március 24-én, csütörtökön, 8 óra 30 perckor kerül sor.

A bizottsági ülések március 22-én, keddi napon, a szokott rend szerint kerülnek megtartásra.

További interpelláció, bejelentés, sem pedig zárt ülésen tárgyalandó anyag nincs, így a képviselő-
testület ülését 1 O óra 28 perckor befejezettnek nyilvánította. Mindenkinek megköszönte a
részvételt, és további szép napot kívánok.

K.m.f.

Á
Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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