
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága 2022. április 26. napján tartott nyilvános üléséró’l.

Az ülés helye: Békési Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme
Békés, Petőfi u. 2. sz. I. emelet

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Balog Zoltán bizottsági elnök és Rácz Attila
bizottsági tag.

Mucsi András levezető elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén megjelenteket. Tájékoztatta a
bizottságot arról, hogy Balog Zoltán bizottsági elnök hivatalos elfoglaltság miatt nem vesz részt
az ülésen, ezért felkérte őt, hogy vezesse le az ülést.

Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel 7 főből 5 fő jelen van, így a nyilvános
ülést megnyitotta. Balog Zoltán bizottsági elnök és Rácz Attila bizottsági tag előre jelezték
távolmaradásukat.

Táry: Napirendi pont elfogadása és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Mucsi András levezető elnök: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi
pontokat azzal, hogy a bizottság üléséről készítettjegyzőkönyvet az elnök mellett Füredi János
bizottsági tag írja alá hitelesítőként.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelen/évő bizottsági tagok száma: 5fő

- Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ujyrendi, Lakásüjiyi és Közrendvédelmi Bizottsáj’a

39/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottsága a 2022. április 26. napján tartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

1 . Utcák elnevezésével kapcsolatos képviselői javaslatok
Előkészítette: Gál András osztályvezető

dr. Tanai Judit jogász

2. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről
Előkészítette: Viczián György tű.alezredes, tűzoltóparancsnok



3 . Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2021 . évi tevékenységéről
Előkészítette: Araczki Zsolt parancsnok

4. A Békés Városi Rendőrkapitányság beszámolója Békés város közrendjének,
közbiztonságának helyzetéről a 202 1 . évben
Előkészítette: Ladányi Zoltán r.ezredes, kapitányságvezető

5. A Békési Polgárőrség tájékoztatója a Békés városban a 202 1 . évben végzett munkáról
Előkészítette. Gyarmati Sándor elnök

6. Egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározása
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető

7. Békés Város Önkormányzata 202 1 . évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Kovács Szilvia osztályvezető

8. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előkészítette: Nánási Zsolt osztályvezető

9. Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 202 1 . évi munkájáról
Előkészítette: Támok Lászlóné jegyő

dr. Bocskay Arpád aljegyző

10. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
Előkészítette: dr. Bocskay Arpád aljegyző

11. Bejelentések

Zárt ülés:

1 . Tájékoztató a két ülés között megüresedett és bérbe adott önkormányzati lakásokról
Előkészítette: Nánási Zsolt osztályvezető

Tóthné Varga Dóra ügyintéző

2 . Szakember elhelyezési kérelmek elbírálása
Előkészítette: Nánási Zsolt osztályvezető

Tóthné Varga Dóra ügyintéző

3 . Lakáscélú kamatmentes kölcsön kérelem elbírálása
Eló’készítette: Nánási Zsolt osztályvezető

A bizottság jegyzőkönyv hitelesítőnek Füredi János bizottsági tagot választotta meg.

Napirend tárya: Utcák elnevezésével kapcsolatos képviselői javaslatok

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Mucsi András levezető elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Sajnálja, hogy a korábban hozott határozatok nem lettek végrehajtva. Bízik benne, hogy más
döntések esetében nem fordul elő, hogy nem hajtja végre a hivatal a határozatban foglaltakat.

Dr. Tanai Judit jogász: Gál András osztályvezető készített az előterjesztés 4. pontj ához egy
vázrajzot, ami a bizottság ülésén kiosztásra került. Nem fogalmaztak meg határozati javaslatot
éppen azért, hogy a bizottság tárgyalja meg külön az előterjesztésben foglaltakat, és fogalmazza
meg a határozati javaslatát. Körbejárták, hogy melyik esetben mi a jelenlegi helyzet, ezt
tartalmazza az előterjesztés.

Mucsi András levezető elnök: Az Ibrány köz elnevezéséről június 26-a után lehet dönteni, de
a kérdésben egyeztetnek majd a városvédő egyesülettel is. Az utcanév változása egy ingatlant
érint, talán a Bocskai u. 36/l . szám alatti házat. A lakók örülnének, ha megváltozna az utcanév,
mert a zugban van az ingatlan, és elég nehezen találják meg őket.

Dr. Tanai Judit jogász: Az érintett ingatlan tulajdonosát írásban kellene nyilatkoztatni arról,
hogy támogatja az utcanév módosítását.

Mucsi András levezető elnök: Beszélt a tulajdonosokkal, akik azt mondták, hogy örülnének az
utcanév változtatásnak. Más kérdés, hogy Ibrány köz 1 . vagy Ibrány 2. szám legyen.

Gál András osztályvezető: Az Ibrány közre ki van táblázva a jelenlegi utcanév. Van két sarki
ingatlan, ami annak idején megosztotta a telkeket északi és déli oldalon. Az egyik a 34/1 . szám
alatti ingatlan, ami átlóg erre a közre, a másik pedig a 36. szám alatti ingatlan, amiből elvettek
és a sarki rész lett a 36/l ‚ és mögötte van a 36. szám alatti ház. Mind a két ingatlan a Bocskai
utcára van számozva, csak L alakban vannak leválasztva. Ezeket az ingatlanokat nem muszáj
az Új közre címezni.

Mucsi András levezető elnök: Megköszönte az osztályvezető munkáját.

A Kim Ir Szen utcát Maloméri utcára nevezték át 201 O-ben, de a határozatot a polgármesteri
hivatal nem hajtotta végre. A módosítást június 26-a után át kell vezetni.

A Földvár Bölcsődénél sem lett végrehajtva az utcanév módosítása. B. Szabó sétány lett volna
ez a terület, de mégsem ez lesz az alábbiak miatt: az idén van 450 éve, hogy Szegedi Kis István,
a református iskola névadója elhunyt, illetve az iskola az idén lesz 470 éves. Emiatt javasolja
azt, hogy a szóban forgó terület neve Szegedi Kis István sétány 1 . szám legyen, ugyanis az
alapító okiratot május 3 1 -ig el kell fogadni, és abban már ezt a változtatást szerepeltetni kellene.
Az Új óvodának a jelenlegi címe a helyrajzi számmal azonos.

A Csabai útra merőlegesen 5 új utcát kell kialakítani és elnevezni. Megköszönte az ezzel
kapcsolatos előkészítő munkát. Egyeztetni kell majd az utcák elnevezését illetően az
érintettekkel. Akár B. Szabó Istvánról is cl lehetne nevezni valamelyik utcát.

Dr. Tanai Judit jogász: Célszerű lenne az érintett terület képviselőjének fórumot tartani, vagy
valamilyen formában megkérdezni a lakókat is.
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Mucsi András levezető elnök: Deákné Domonkos Julianna képviselővel egyeztet majd, mert
Ő a terület képviselője. A bizottságnak kell megfogalmazni a határozati javaslatot: a bizottság
az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi, és felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a
júniusi testületi ülésre készítsen előterjesztést az utcanevek módosításával kapcsolatosan.

Tárnok Lászlóné jegyző: Az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottságnak: a
bizottság felkéri a j egyzőt, hogy az 1 -3 . számú j avaslatokkal megegyező tartalmú javaslatokat
terjessze a júniusi bizottsági (illetékes bizottság) és testületi ülés elé. A 4. pont esetében pedig
a bizottság hívja fel a terület önkormányzati képviselőjét, hogy tájékozódjon a lakosság körében
az utcák elnevezésével kapcsolatban, majd a polgármesteri hivatallal együttműködve terjessze
elő az öt utcára vonatkozó konkrét elnevezési javaslatát a júniusi ülésekre.

Mucsi András levezető elnök: Szavazásra bocsátotta a jegyző asszony által elmondott
határozati javaslatot.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 5fő

- Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

••Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Uyjrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsája

40/2022. (IV. 26.) számú határozata:

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága tudomásul veszi az utcák elnevezésével kapcsolatos
képviselői j avaslatokról szóló előterj esztésben foglaltakat.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy az 1-3. számú javaslatokkal
megegyező tartalmú javaslatokat terjessze 2022. június hónapban az illetékes
bizottságok és a Képviselő-testület elé.

3 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága a 4. ponttal kapcsolatban felhívja a terület önkormányzati
képviselőjét, Deákné Domonkos Juliannát, hogy tájékozódjon a lakosság körében az
utcák elnevezésével kapcsolatosan, majd a Polgármesteri Hivatallal együttműködve
kerüljön beterjesztésre erre az öt utcára vonatkozóan is konkrét elnevezési javaslat a
2022. júniusi üléseken.

Felelős: 1-2. pont esetében: Tárnok Lászlóné jegyző
3. pont esetében: Deákné Domonkos Julianna képviselő

Tárnok Lászlóné jegyző

Határidő: 2022. június 30.
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Napirend tár2ya: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 202 1 . évi
tevékenységéről

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

Mucsi András levezető elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
azt ügyrendi vitára alkalmasnak találta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma. 5fő

- Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ujiyrendi, Lakásüjyi és Közrendvédelmi Bizottsáj.a

41/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 202 1 . évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést, azt ügyrendi
vitára alkalmasnak találta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tárya: Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 202 1 . évi
tevékenységéről

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖÍV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Mucsi András levezető elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
azt ügyrendi vitára alkalmasnak találta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 5fő

- Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

••Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugyrendi, Lakásüjiyi és Közrendvédelmi Bizottsája

42/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Békési Onkormányzati
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Tűzoltóság 202]. évi tevékenységéró’l” tárgyú előterjesztést, azt ügyrendi vitára
alkalmasnak találta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tárya: A Békés Városi Rendőrkapitányság beszámolója Békés város
közrendjének, közbiztonságának helyzetéről a 202 1 . évben

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

Mucsi András levezető elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. Köszöntötte az ülésen Ladányi Zoltán
kapitányságvezetőt. Kérte, hogy az anyaggal kapcsolatos hozzászólását majd csütörtökön a
munkalátogatás keretében mondja cl. Ott részletesen át tudják tárgyalni az anyagot.

Ladányi Zoltán kapitányságvezető: Általában nem szokta kiegészíteni a beszámolót, azonban,
ha kérdések vannak, arra válaszol.

Mucsi András levezető elnök: Csütörtökön mindenkit vár 15 órára a Rendőrkapitányságnál
tett munkalátogatásra.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta
azt a javaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt ügyrendi vitára
alkalmasnak találta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 5fő

- Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

••Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Uj’yrendi, Lakásüjyi és Közrendvédelmi Bizottsága

43/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „A Békés Városi Rendőrkapitányság
beszámolója Békés város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről a 2021. évben”
tárgyú előterjesztést, azt ügyrendi vitára alkalmasnak találta, és a határozati javaslat
elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tár2ya: A Békési Polgárőrség tájékoztatója a Békés városban a 2021 . évben
végzett munkáról

Írásos elb’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖÍV. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

Mucsi András levezető elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén Gyarmati Sándor elnököt, majd
ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag készítője nem kívánt szóban
kiegészíteni. Megköszönte a polgárőrök munkáját és a beszámolót is. Az elnök a megyegyűlés
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előtt is beszámolt a polgárőrök megyei tevékenységéről. Az idei évben a polgárőrségen is
szeretnének látogatást tenni.

Gyarmati Sándor elnök: A megyegyűlésen elhangzott, hogy jó lenne, ha a szátnadatokat
részletesen ismertetné. Ezt erre az ülésre elkészítette, amit ismertetett a jelenlévőkkel, illetve a
testület ülésén a képviselők részére is eljuttat.
Ismertette a kimutatás egy részét: az önkormányzati nagyobb feladatokat óraszámban
lebontották, így ez tartalmazza az adventi tér őrzését 43 x 1 O órában (430 óra), a gyógyfrdő
őrzését júliusban 4 x 14 órában 56 óra), augusztus 12-én a Művelődési Ház őrzését 2 x 11
órában (22 óra), a Madzagfalvi Napok biztosítását, őrzéseket 5 nap 42 fővel 1 3 1 7 órában, az
iskolakezdési támogatás kifizetését 14 x 8 órában (1 12 óra), a Sportcsarnok őrzését, a,
Kolbászfesztivált 4 x 10 órában (40 óra). Ez összesen 1977 óra, amit közvetlenül az
önkormányzat őrző-védő ellátására fordítottak.

A megyei közgyűlésen volt olyan képviselő, aki forintálisan kiszámolta, hogy a polgárőrök
tevékenysége összegben mennyit tesz ki. Sajnos nagyon alacsony árakkal számolt, nettó 1500
Ft-os órabérrel. O maga 3.000 Ft-tal számol óránként, így a teljesítés 5.93 1 .000,- Ft volt, ha
azonban 1 500 Ft-tal számolnak óránként, akkor is 2.965.500,- Ft-rajön ki a teljesítés. Még így
is az önkormányzattól kapott támogatást jóval felülmúlva végezte a polgárőrség a munkáját.
Ezen felül elvégezték még a feladatukat a bűnmegelőzés területén is.

Molnár Gábor bizottsági tag: Ő maga is polgárőr, de sajnos nagyon keveset tud részt venni a
polgárőrség tevékenységében. A Berényi úti fakivágásnál is jelen voltak a polgárőrök és
segítették a munkát, akiknek megköszönte ezt a feladatot.

Mucsi András levezető elnök: Megköszönte a kiegészítést Gyarmati Sándor elnöknek.
További kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt a
javaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt ügyrendi vitára
alkalmasnak találta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnóljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 5fő

- Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

••Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugyrendi, Lakásüzyi és Közrendvédelmi Bizottsáj’a

44/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „A Békési Polgárőrség tájékoztatója a
Békés városban a 2021. évben végzett munkáról “ tárgyú előterjesztést, azt ügyrendi
vitára alkalmasnak találta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök
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Napirend tár2ya: Egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározása

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

Mucsi András levezető elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
azt ügyrendi vitára alkalmasnak találta, és a határozati javaslat, illetve a rendelet-tervezet
elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 5fő

- Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugrendi, Lakásüriyi és Közrendvédelmi Bizottsága

45/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátások körzeteinek
meghatározása” tárgyú előterjesztést, azt ügyrendi vitára alkalmasnak találta, és a
határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tárya: Békés Város Önkormányzata 202 1 . évi zárszámadási rendeletének
elfogadása

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

Mucsi András levezető elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
azt ügyrendi vitára alkalmasnak találta, és a határozati javaslat, illetve a rendelet-tervezet
elfogadását j avasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazósnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 5fő

- Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugvrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsága

46/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „Békés Város Onkormányzata 2021. évi
zárszámadási rendeletének elfogadása” tárgyú előterjesztést, azt ügyrendi vitára
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alkalmasnak találta, és a határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet elfogadását
i avasolj a a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tár2ya: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása

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

Mucsi András levezető elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
azt ügyrendi vitára alkalmasnak találta, és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 5 fő

- Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Uyjrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsága

47/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „Az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéró’l, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI.
29.) önkormányzati rendelet módosítása ‘ tárgyú előterjesztést, azt ügyrendi vitára
alkalmasnak találta, és a rendelet-tervezet elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tárya: Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 2021 . évi munkájáról

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

Mucsi András levezető elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. Megköszönte a polgármesteri hivatal munkatársainak
a munkáját.

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt ügyrendi vitára alkalmasnak találta, és a
határozati j avaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 5fő
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- Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsága

48/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „ Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal
2021. évi munkájáról “ tárgyú előterjesztést, azt ügyrendi vitára alkalmasnak találta, és
a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tár2ya: A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása

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

Mucsi András levezető elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. A módosításra azért kerül sor, mert az egyik
alpolgármesteri tisztség megszűnt, így ezt a változást át kell vezetni.

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt ügyrendi vitára alkalmasnak találta, és a
határozati javaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 5fő

- Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

•Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ugvrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsága

49/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottsága megtárgyalta a „A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének
módosítása “ tárgyú előterjesztést, azt ügyrendi vitára alkalmasnak találta, és a
határozati javaslat elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Zoltán bizottsági elnök

Napirend tár2ya: Bejelentések

Mucsi András levezető elnök: Csütörtökön 1 5 órakor minden bizottsági tagot vár a
Rendőrkapitányságnál tett látogatáson.
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Egyéb napirendi pont, bejelentés nem lévén a bizottság nyilvános ülését befej ezettnek
nyilvánította és zárt ülést rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült. Kérte, hogy csak
azok maradjanak az ülésteremben, akiknek arra a jogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

Mucsi András Füredi János
levezető elnök jkv. hitelesítő
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