
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 24. napján
megtartott nyilvános üléséről.

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

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

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Juhos János képviselő.

Nem jelezte távolniaradását: Vámos Zoltán képviselő.

Tanácskozási jojgal vett részt:

Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Szabó László hivatalvezető
Erdélyi Imola igazgató
Nánási László ügyvezető
Szabóné Szabó Erzsébet BKSZ Kft. részéről
Füredi János bizottsági tag

Az ülés kezdésének időpontja: 8. 30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 fő képviselőből 9 fő jelen van, így a nyilvános ülést
megnyitotta. Juhos János képviselő előre jelezte távolmaradását, Vámos Zoltán képviselő
azonban nem jelezte, így ő biztosan később érkezik a testület ülésére.

TáryNapirendi pont elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: A meghívóban is jelezve lett, hogy szavazni kell arról, hogy a Z/3.
jelzésű, a „Közbeszerzési eljárás megindítása” tárgyú előterjesztést nyílt vagy zárt ülésen
tárgyalja-e a képviselő-testület. A közbeszerzési eljárásra tekintettel javasolta, hogy a testület
zárt ülésen tárgyalja az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta ezt a javaslatot.

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

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



Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
55/2022. (III. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Közbeszerzési eljárás
megindítása” tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja az Mötv. 46. (2) bekezdés c)
pontja alapján.

Fcelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő : intézkedésre azonnal

Kálmán Tibor polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz módosító javaslat
nem érkezett, így szavazásra bocsátotta a kiküldött napirendi pontokat a fent elfogadott
módosítást is figyelembe véve.

Szavazcs előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma.’ 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2022. (IlL 24.) határozata

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

NAPIRENDI PONTOK:

jjvnos ülés:

1 . Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,
értekezietekről
Előterjes:tő: Kálmán Tibor polgármester

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

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
E/őterjtő. Tárnok Lászlóné jegyző

4. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 1/20 12. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása

Kálmán Tibor polgármester

5. Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyirdő 2021. évi munkájáról
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

6. Beszámoló a testvértelepülési kapcsolattartásról és a 2021. év jelentős eseményeiről
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
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7. Ingóságok vagyonkezelésbe adása a Békési Kulturális Nonprofit Kft. részére
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

8. A 2022. évi sporttevékenységek támogatása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

9. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 O. Árvainé dr. Lovászi Éva Judit házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződés módosítása
iránt benyújtott kérelme
Előterjesztő. Káhrán Tibor polgármester

1 1 . Településrendzési eszközök módosítása — partnerségi egyeztetés lezárása
Eló’ler/esztá’. Kálmán Tibor polgármester

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

1 3 . Fenntartói jog átadásának véleményezése
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 4. Kecskeméti Gábor szobor felállításának támogatása
Előter/eszió’: Kálmán Tibor polgármester

1 5. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 6. A Békés, Karacs T. u. 8/C. 3 . emelet 1 1 . szám alatti ingatlan értékesítése
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 7. Interpellációk, bejelentések

Zárt ülés:

1 . Helyi elismerések adományozása
jjereszt’. Kálmán Tibor polgármester

2. Lakáscélú kamatmentes kölcsön kérelmek elbírálása
Előterjeszió’: Kálmán Tibor polgármester

3. Közbeszerzési eljárás megindítása
(Fürdőfej I esztés)
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb
eseményekről, értekezletekről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: A közelmúltban két képviselő is rangos elismerésben részesült.
Vámos Zoltán színházi mozgóképkultúra fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkájáért a
Magyar Ezüst érdemkereszt kitüntetést vehette át Ader János köztársasági elnöktől. JuFios János
képviselő több évtizedes szakmai munkáját a Magyar Arany Erdemkereszt kitüntetéssel ismerte
el a köztársasági elnök. Mind a két képviselőnek ezúton is gratulált, és sok sikert kívánt
mindkettőjüknek.

Bízik abban, hogy mindenkihez eljutott az az összefoglaló füzet, ami az elmúlt 2,5 évet összegzi
kicsit. Amikor elkészült ez az anyag, saját maga is meglepődött azon, hogy mennyi minden
történt annak ellenére, hogy ez az elmúlt időszak nem a legegyszerűbb volt, hacsak a
járványhelyzetre gondol. Előre tekintve, és ajelenlegi terveket látva, akárcsak a fürdőfejlesztést
figyelembe véve, bízik abban, hogy még nagyon sok jó lépést tudnak megtenni.

Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a lefutott és jelenleg futó pályázatokat is ellenőrizték az
elmúlt időszakban. A pályázatok nagyon sok ellenőrzésen keresztül mennek (belső ellenőr,
MAK, ASZ, adott minisztériumhoz tartozó irányító hatóság, stb.).

Földesi Mihály képviselő talán korábban emlegette az OLAF ellenőrzést. Hétfőn és kedden az
OLAF megjelent és ellenőrzés alá vette a pályázatokat. Az önkormányzat teljes mértékben helyt
áll az ellenőrzéskor, aminek eredményeit egyszer majd megküldik.

Az OLAF ellenőrzést egy kreált e-mailről, névtelenül megtett feljelentés indította el. Ez a
!egrosszabb időket idézi. Ez olyan mint amikor valaki ellen névtelen bejelentésre vagyonosodási
vizsgálatot indÍtanak. Névtelenül „éti csiga gerinccel” feljelentést tenni nem a legkorrektebb
dolog. Uzeni annak, aki a névtelen feljelentést kreált e-mail címről megtette, hogy reméli, több
sikere is lesz az életben és nem azzal foglalkozik, hogy ki ellen, miként tud áskálódni névtelenül,
aljas módon, mert ez felemészti a szervezetét, aztán egyszer csak belebetegszik. Ha valaki
feljelentést tesz, akkor legalább adja meg a nevét és vállalja a tettét.

Az ellenőrzés az elmúlt önkormányzati ciklus TOP-os és ENTERREG-es pályázatait érintette.
Ebben benne volt a ROHU-s pályázat, az élhető város pályázat, a csapadékvíz pályázat és a piaci
beruházás.

Gál András osztályvezető: Az ellenőrzés kiterjedt a ROHU-s, az LNTERREG-es pályázatokra,
a leromlott városi területek rehabilitációjára, a piac, a hűtőház, a városközpont beruházásaira,
illetve érintette a turisztikai és a csapadékvíz második ütem pályázatait is. Osszesen hat
pályázatot néztek át úgy, hogy öt pályázat ellenőrzésére jelentkeztek be. Az ellenőrzés nemcsak
az önkormányzatra terjedt ki, hanem az összes érintett vállalkozóra, ajánlattevőre is. Még a
tegnapi nap folyamán is a megyében voltak az OLAF képviselői.

Kálmán Tibor polgármester: Lezárt pályázatokról van szó. Az ellenőrzéssel kapcsolatos
eredményt majd később küldi meg az OLAF. Minden anyagot, dokumentációt a rendelkezésre
bocsátottak. Ezeket a dokumentumokat egyébként már átnézte az Allami Számvevőszéktől
kezdve az összes érintett hatóság. Az OLAF ellenőrzés újabb két napot elvett az életükből,
miközben a TOP Pluszos pályázatok beadása előtt állnak, hiszen ennek határideje 2022. március
3 1 -e. Mostanában sok ellenőrzés volt Békésen, nem hiányoznak a 2-4 napok, amik ezzel mennek
cl.

Mucsi András képviselő: Gratulált Vámos Zoltán és Juhos János képviselőknek a FIDESZ-
KDNP frakció nevében. Senki nem vonhatja kétségbe a kitüntetések mögöttes tartalmát, amit
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egy életen keresztül végeztek mind a ketten a szakmában. Ezzel a kitüntetéssel Békés várost is
elismerték, hiszen a jó hírét viszik előre. Külön megtiszteltetés, hogy képviselők kapták a
kitüntetést. A névtelen feljelentés már nem feltétlenül ebbe az irányba mutat. A nyilvános
anyagokba be lehet tekinteni. Egy korábbi időszakban Rácz Attila képviselő felvetette, hogy az
Ő vagyoiinyilatkozata kikerült az internetre.

Békés \Tá1OS önkormányzatánál jó gyakorlat az, hogy bárki megnézheti a képviselők
vagyonnyilatkozatát, ha bejön a hivatalba és kitölti a kikérésre vonatkozó adatlapot. Ebből lehet
tudni, hogy ki melyik képviselő vagyonnyilatkozatára kíváncsi. Aki szeretné bárki
vagyonnyilatkozatát látni, az vállalja a nevét és az arcát. Ez lenne gerinces dolog.

Ha valaki pályázati fronton kíváncsiskodik és a hivatal munkatársainak plusz munkát ad,
legalább úgy tegye meg a feljelentést, hogy vállalja a nevét és az arcát, nem pedig úgy, hogy egy
kreált e-mail cimről jelenti fel a hivatalt, vagy felhív egy zöld számot, ezzel kárt okozva a
városának, hiszen feltételezhető, hogy a névtelen feljelentő békési lakos. Ez az eljárás
elfogadhatatlan.

Ahogy Kálmán Tibor polgármester mondta, megjelent két kiadvány, amire mindannyian büszkék
lehetnek, azonban mindenki felteheti magának a kérdést, hogy mivel járult ehhez hozzá?
Megköszönte a képviselőknek, hogy részt vettek a munkában, javaslatokat, kérdéseket tettek fel,
részt vettek a különböző kihelyezett munkalátogatásokon, illetve megjelentek a városi
rendezvényeken. Fontos, hogy lássák, milyen sok munka van a számok mögött úgy a
döntéshozók, mint a döntéseket végrehajtók tekintetében. Orül annak, hogy megfelelő
támogatottságuk van. Nagyon fontos a lobbi. Minden képviselő-testületi tag a saját maga
politikai forrásaival köteles a város ügyeit előmozdítani annak érdekében, hogy minél több
pályázaton nyeijenek. Örül annak is, ha a választási kampány során pártvezetők, politikusok
érkeznek a városba. és az lenne a jó, ha a város jó hírét vinnék.
A maga részéről nagyon hálás azért, hogy a jelenlegi országgyűlési képviselő nagyon sokat
segített az elmúlt időszakban. A jövőben is Dankó Béla támogatására kér mindenkit.

Tárnok Lászlóné jegyző hamarosan összeállítja a szavazatszámláló bizottságokat. Tájékozódott
azzal kapcsolatban, hogy a politikai pártok, jelölő szervezetek is delegáltak a választókörzetekbe
képviselőket. Ismételten hangsályozza, hogy Békésen nem kell félteni a választások tisztaságát,
mivel Békésen korábban sem volt és nem is lesz semmilyen visszaélés, dejöhet akár Budapestről
vagy bárhonnan ellenőr, azt láthatják, hogy itt tisztességesen folyik a választás.

Zoltán képviselő: Az anyagban nem jelent meg a Csókzug és a Kígyó utcai beruházás,
ami több mint 30 millió forintba kerül. Megköszönte Dankó Béla országgyűlési képviselőnek,
hogy támogatta ezt a pályázatot, így ezen a szakaszon megújulhat a járda és az Út egy része
javításra keil, ami megkönnyíti a közlekedést és az iskolába járást is. Sokan használják ezt a
területet felvezető útkér1t a belváros felé és a piac irányába is.

DeáknéDomonkos Julianna képviselő: Szombaton ismét nagy sikerrel megrendezte a
Nefelejcs Egyesület a díjátadó ünnepségét. A Galéria épületében telt ház mellett zajlott a
rendezvény. Megköszönte mindazoknak, akik megtisztelték őket a jelenlétükkel. Külön
megköszönte Kálmán Tibor polgármesternek, dr. Szabó László járási hivatalvezetőnek és Dankó
Béla országgyűlési képviselőnek, hogy részt vettek az ünnepségen. Három személynek adtak át
díjat: Liptákné Szabó Zsófiának, Oriné Apáti Annának és Vári Lászlónak. Ebben az esztendőben
is méltó helyre került a három kitüntetés. A jövőben is folytatják a munkát és figyelik, hogy kik
azok, akik a városban elismerésre érdemesek.
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Kálmán Tibor polgármester: Gratulált a kitüntetésben részesülteknek.

Molnár Gábor képviselő: Ha minden hozzászólásban dicsérni fogják a FIDESZ országgyűlési
képviselőjelöltjét, akkor ő is elkezdi dicsérni dr. Kondé Gábort, az összefogás képviselőjelöltjét,
valamint a fair play miatt Földesi Mihály képviselőjelöltet is dicsérni fogja, hiszen ő is
országgyűlési képviselőjelölt. Kérte, hogy fejezzék be a FIDESZ képviselőjelöltjének a
dicséretét, hiszen a testületi ülésnek nem erről kellene szólnia.

Kálmán Tibor polgármester: Azt nem szabad elfelejteni, hogy jelenleg Dankó Béla a regnáló
országgyűlési képviselő, aki emellett most is jelölt. Ha bármiben segítségre van szüksége a
városnak, Dankó Béla jelenlegi országgyűlési képviselőhöz tudnak fordulni.

Sok sikert kívánt Földesi Mihály és dr. Kondé Gábor jelölteknek is. Az elmúlt évek beruházásai
kapcsán Dankó Béla országgyűlési képviselőhöz tudtak fordulni, aki mindig segített nekik. Bízik
abban, hogy ha dr. Kondé Gábor lesz az országgyűlési képviselő ugyanilyen aktívan dolgozik
majd Békésért, hiszen neki is az a dolga, mint az önkormányzati képviselőknek, hogy a városért
dolgozzanak.

Földesi Mihály képviselő: Gratulált Vámos Zóltán és Juhos János képviselőknek a
kitüntetésükhöz, hiszen valóban egy élet munkája van benne. Sajnálja, hogy nincsenek jelen az
ülésen, így személyesen nem tud gratulálni nekik.

Gratulált a testületnek és a város vezetésének a kiadványhoz, amit a tegnapi nap folyamán kapott
meg. Tény és való, hogy a munka látszik a városban.
Az egész kiadványnak egy szépséghibája van, hogy a második oldalon megjelent Dankó Béla
országgyűlési képviselő fotója. Ettől kezdve majdnem azt lehet mondani, hogy ez a tiltott
pártfinanszírozás kategóriájába tartozik. Ha ezt a kiadványt Polgár Zoltán alpolgármester adja
ki, és azt mondja, hogy a háttérben a saját cége áll és az finanszírozta, akkor elfogadja. Nagyon
érződik, hogy ez a kiadvány az országgyűlési választásokra készült. Emiatt keserű szájízzel
olvasta végig. Annak, aki kivitte a kiadványt, azt mondta, hogy ne azt nézze, ki van a második
oldalon, hanem azt, hogy a városban milyen fejlesztések zajlottak.
Emiatt nem említi meg a Békési Ujságot sem, hiszen amögött is van egy olyan finanszírozó
személy, aki megteheti, hogy Dankó Béla fotóját beleteszi az újságba, de Békés város egyetlen
képviselőj elöltj t meg sem kérdezi.

Az adatok makacs tények. Kálmán Tibor polgármester említette a TOP-os pályázatokat, amelyek
a megyétől érkeznek és két emberhez köthetők - de nem jelenti azt, hogy máshoz nem -‚ de a
megyénél ketten vannak jelen: Mucsi András és ő maga. Ok ketten pedig minden alkalommal
mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megyei pályázatoknál sikeres legyen a békési
pályázat.

Többször megemlítette már, hogy az országgyűlési képviselők közül kit látnak a megyénél: az
pedig nem más, mint Herczeg Tamás, vagy nagyon ritkán megjelenik még Kovács József is. A
másik két országgyűlési képviselővel még nem találkozott a megyénél.

Néhány adatot kigyűjtött korábbról, amit ismertet a képviselőkkel úgy, hogy nem veszi le a
megyei TOP-os pályázatokat, vegyék úgy, hogy azért Dankó Béla is megdolgozott:
1 8 településre összesen annyi pénz érkezett, mint amennyit Kovács József képviselő szerzett
Sarkad és Vésztő településekre. Ettől kezdve elgondolkodna azokon a hangzatos szavakon, hogy
ki mennyit tett le.
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Forintosítva az alábbiak szerint alakultak a támogatások: ha csak ezt a választókerifletet nézi,
akkor I 8 települést kell figyelembe venni. Ha az összeget lebontja, akkor láthatják, hogy egy főre
egy-egy településen mennyi pénz jutott:
Orrnénykútra 2 millió 842 ezer 595 forint, Szarvasra (bár lakossági lélekszámbanjóval nagyobb)
5 I 5 ezer 996 forint, Muronyra (amelyik a legkevesebb támogatást kapta) 3 1 ezer 466 forint,
Mezőberénybe 141 ezer forint érkezett. Ezt hasonlítsák csak össze a 2 millió 847 ezer 595
forinttal. Alulról döcög Békés 240 ezer 575 forint/fő támogatással. Dankó Béla országgyűlési
képviselő ríiondta a rekortán pályán, hogy Békés mostohagyermek volt az elmúlt időszakban, de
mindent megtesz annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Ennek egyetlen szépséghibája volt:
mikor tett mindent meg? A tavalyi év második félévében, amikor közeledett a választás.
Amikor ilyen mértékben kiállnak egy ember mellett, akkor mire tud következtetni? Csak arra,
hogy a párt erdekeit képviselik. Emellett el kell ismerni azt, hogy a 240 ezer forint/fő támogatás
is itt van Békésen, de nem bontotta le, hogy mennyi a megyei támogatás ebből.

A közösségi oldalon is megjelent, hogy a cigánymisszió 20-30 ukrán menekültet telepített be
sikeresen Békés városába. Jó lenne erről egy sajtótájékoztatót tartani. Nem szeretné, ha az menne
ki, bogy ezt a bőrszín miatt mondja. Véleménye szerint a lakosságot tájékoztatni kellene a
menekült státuszban érkezettekről, hiszen ekkora tömegnél (20-30 fő) számít, hogy akkor most
20 fő vagy 30 fő ékezett?

Hallottak arról, hogy az elmúlt időszakban a Jantyik utcán történt hasonló betelepítés milyen
eredményt hozott. Ezt a családot nagy nehezen sikerült áttelepíteni Orosházára és ott is láthatták,
hogy milyen következményei voltak annak. Az anyagi vonzatába nem szeretne belemenni, de
láthatták. hogy mennyibe került ez a városnak.

KálmánTibor polgánnestcr: Véleménye szerint a megjelent kiadványban helye van a jelenleg
regnáló országgyűlési képviselőnek, de ha ez nem tetszik, akkor tovább lehet lapozni és a
számokat nézni.

A számokkal lehet játszani, hiszen egy óvoda megépítése Békésen és Örménykúton is
ugyanannyiba kerül, és akkor könnyű dobálózni a számokkal, hogy ott egy főre hány forint volt,
és Békésen mennyi jut. Nem tudja, mennyire követte nyomon Földesi Mihály képviselő a nem
önkormányzati beruházásokat is.

Nem kellene összehasonítani a háború elől menekülteket azokkal, akik legutóbb a Jantyik utcán
laktak. Legutóbb a Jantyik utcán egy bűnöző család lakott, akik egy másik településen történt
verekedés miatt kerültek először Békésre, majd innen Orosházára. Jelenleg 28 fő lakik a Jantyik
utcán, az Országos Cigánymisszió saját ingatlanában, akiket a misszió segít, hiszen asszonyokról
és gyermekekről van szó, akik a háború elől menekültek. Ezek többsége valóban cigány
származású. Nem kellene összehasonlítani a két eseményt és történést. Az 0CM tartott
sajtótájékoztatót és a polgármestert is tájékoztatta erről.

Rácz Attila képviselő: Ügyrendi hozzászólása van: azt gondolta, hogy egyszerű napirendi pont
vázlat alapján gyűltek össze és koncentrálnak majd az érdemi munkára is. Felhívta a testület
Figyelmét arra, hogy a napirendi pontok között nem szerepel politikai vita. Kérte Kálmán Tibor
polgármestert, hogy ezt zárja le, és csak az a képviselő kérjen szót, aki a konkrét napirendi
ponthoz kíván még hozzászólni.
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Ká1inán Tibor polgármester: Véleménye szerint meg kell adni a szót mindenkinek, hogy
kimondják a fájdalmukat a meghatározott időkeret között.

M.p!nár Gábor képviselő: Elismeri ajelenlegi országgyűlési képviselő munkáját, soha nem volt
vele baja, a kapcsolatuk is megfelelő, hiszen mdnak egymással normálisan kommunikálni. Nem
ezzel van a problémája, de kéri, hogy ne hozzák a testületre be a nevét a választások előtt 10
nappal. miközben dicsérik a munkáját. Nem kapta meg a polgármester által kiadott kiadványt,
igy nem tud hozzászólni. Megérti, hogy a párton belüliek dicsérik Dankó Bélát, de azt kéri, hogy
ne minden napirendi pontnál emlegessék.

esirképviselő: Az ősszel a Jámbor utca felújításra került. Ez úgy történt, hogy Dankó
Béla országgyűlési képviselő megkereste és jelezte, hogy a Belügyminisztériumnál van az
úgynevezett „lehulló pénzekből” 120 millió forint, amire ha pályáznak, ő tud segíteni abban,
hogy néháiy utca le legyen aszfaltozva. Ezt nem tudja megköszönni dr. Kondé Gábornak, aki
biztos, hogy kiváló állatorvos, de eddig még nem tett semmit Békésért, sem pedig a környező
településekért.

Április 13-án lesz 2,5 éve annak, hogy ez a képviselő-testület összeállt. Most van félidő.
Javasolta, hegy az áprilisi ülésre vegyék fel a napirendi pontok közé a félidejű beszámolót, és
beszéljék meg, hogy ki miben segített.

Füldesi Mihály képviselővel egyeztetett a Békés megyei kitüntetéssel kapcsolatban, és kérte tőle,
hogy tegyen javaslatot. Ha sikerrel járnak, neki is megköszöni majd, hogy segített. Annak, aki
dolgozik, meg kell köszönni a munkáját. O maga is számtalan alkalommal megteszi ezt.

Az, hogy játszanak a számokkal, hogy felépül egy óvoda egy faluba meg egy városba, és azt
elosztják a lakosságszámmal és kimutatják, hogy jól kitoltak Békéssel, mert ott az egy főre jutó
támogatás összege 2C0 forint, Tarhoson meg 8 ezer forint. Nem lehet összehasonlítani az almát
a körtével.
Földesi Mihály képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke a megyei önkormányzatnál, így nagyon
jól tud, hogy vannak a megyében leszakadó térségek - Sarkad és a hozzátartozó járás, amelyek
Kovács József országgyűlési képviselőhöz tartoznak -‚ amelyekre lehatárolt pénzek vannak.
Ennek megfelelően megyei TOP-os pályázatokból több pénz jut ezekre a térségekre, mint a
központi területekre Békés megyében, amelyek jobb helyzetben vannak. Földesi Mihály
képviselő ezt pontosan rndja, csak az a baj, hogy ezeket nem mondja el vagy tudatlanságból - de
nem hiszi, hogy erről van szó -‚ vagy szándékosan, és inkább erre gondol.

Nencsk TOP-os pályázatok vannak. A református egyház félmilliárd forintból épít egy óvodát,
ami nem jelenik meg az önkonriányzat költségvetésében pedig állami forrásról van szó, azonban
a Pénz az egyliázkerületen folyik át. Ettől függetlenül a békésiek fogják használni Békés város
területén. Az, hogy Dankó Béla országgyűlési képviselő nevét megemlítik azért van, mert nem
tudják másnak megköszömii a segítséget, hiszen jelenleg ő a regnáló képviselő, így ő segített
forráshoz jutni. Jó lenne, ha Kunhalmi Agnes vagy Dobrev Klára segítene a városnak
Brüsszelből, de nem ez történik. Ugy látja, hogy a baloldal képviselői a bicikli küllő közé
beteszik a seprűnyelét, nem pedig kihúzzák.

Jelenleg egyetlen tisztességes, jó baloldali képviselőt ismer, az pedig Molnár Gábor képviselő,
aki mindig konstruktív a városi vitákba. Elhozta számára a két kiadványt, illetve a saját
képviselői hírlevelét, amiben beszámol a választóinak. Van miről beszámolnia, hisz tesz a
városért.
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Rácz Attila képviselő kérte, hogy most ne folytassanak politikai vitát, ezért javasolta, hogy a
következő ülésen beszéljék át, hogy ki mit tett a városban a fejlesztésért, ki miért lobbizott, ki
mit rakott hozzá a közöshöz, és beszéljék át az eredményeket, nézzék át a számokat, stb.

Csibor Géza képviselő: A kiadványok mindig valamilyen időhöz, alkalomhoz köthetők.
Mindenki eldöntheti, hogy az, ami történt az sok vagy kevés. Büszkének kell lenni arra, amit
elértek.

Földesi Mihály képviselő említette az 0CM által Békésre telepített menekülteket. A
cigánymisszió saját ingatlanába fogadott be menekülteket. Nem tudja, mi alapján kellene
kiválasztani, hogy kiket fogad be és kiket nem. A menekülteknek segíteni kell.

Kálmán Tibor polgármester: A menekültekkel kapcsolatban elmondta, hogy az 0CM valóban
a saját ingatlanába költöztette be a menekülteket. Tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy a
Kormányhivatal adatokat kért az önkormányzattól szállásra, raktározási lehetőségekre,
lőgisztikai központra vonatkozóan. Ezekre ajánlottak fel ingatlanokat, de bízik abban, hogy nem
kell igénybe venni ezeket.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

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

KálmánTibor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az anyaggal
kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosítójavaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató
tudomásulvételére vonatkozó javaslatról.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2022. (III. 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: azonnal

tár2y: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegvzőkönyvhöz az Mötv. 52.$ (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Ka:j_I!!Á!i_ Tibor polgármester: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az anyaggal
kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató
tudomásulvételére vonatkozó javaslatról.

Szavazás e/Ott megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 9fő

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

Békés Városönkormányzata Képviselő-testületének
59/2022. (IlL 24.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
\‘ áltozásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Hatáddő : azonnal

Napirend tárgya: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 1/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása

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

jín_ián_Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság, és a rendelet-
tervezet elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. A szabályozás megalkotásával az
önkormányzat alapvetően egy olyan eszközt biztosít a városban található bölcsődét, nevelési-
oktatási intézményeket igénybe vevő gyermekek részére, amelynek értéke a képviselő-testület
mérlegelésétől és az önkormányzat költségvetési lehetőségeitől függ. Nevezetesen úgynevezett
EpiPen oldatos injkció kerül biztosításra az intézmények részére. Ez hasznos és nagyon jó
dolog.

DeáknéDomonkos Julianna képviselő: Megköszönte az önkormányzat figyelrn.ességét, hiszen
a bölcsődéknek. óvodáknak, iskoláknak jó szolgálatot tesz. Ezt megköszönte valamennyi ott
dolgozó nevében is.
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Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadására
vonatkozó javaslatot.

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

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1 997. évi XXXI. törvény 1 8. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában továbbá a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. (3) bekezdésében
és a 94. * ( I ) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.)
önkormányzati rendelet 35. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. -ában „a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szablyairól szóló törvény “ szöveg
helyébe „ az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény “ szöveg lép.

2. A Rendelet 5/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„EpiPen oldatos injekció biztosítása

5/A. (1) Az anatUaxia sürgősségi kezelésére, az azonnali életmentés megkezdése érdekében
Békés Város Onkormányzata az e rendelet 1. mellékletében meghatározott, a közigazgatási
területén működő bölcsó’de, nevelési- és oktatási intézmény székhelyén és telephelyén EpiPen
vagy EpiPen Junior oldatos injekció (ci továbbiakban. injekció) rendelkezésre állását biztosítja.

(2) Az injekció beszerzéséró’l, székhelyintéznénybe szállításáról, továbbá a szavatossági idó’
lejáratát megeló’zó’en a cseréró’l Önkormányzat gondoskodik.

(3) Amennyiben az injekció életmentés érdekébenfelhasználásra kerül, a bölcsőde, nevelési- és
oktatási intézmény vezetójénekjelzésére Önkormányzat apótlásról haladéktalanul gondoskodik.

(4) Az injekció átadás-átvételi elismervény ellenében kerül átadásra. Az átadás-átvételi
elismervényen az intézmény részéró’l átvételrejogosult vállalja, hogy

a) az injekció biztonságos és használati útmutatónak megfeleló’ tárolását és ó’rzését oly
módon biztosítja, hogy az szükség esetén azonnali rendelkezésre álljon,

b) életmentés érdekében való felhasználás esetén az intézmény haladéktalanul jelez az
Önkormányzatnak, a pótlásról gondoskodás érdekében.”

3. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
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4. E rendelet 2022. április 1 . napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2022. március 24.

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kibirdetésre került: 2022. március hó 25. napján

Tárnok Lszlóné
jegyző

Napirendjjga: Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 202 1 . évi
munkájáról

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

polgármester: Köszöntötte az ülésen Erdélyi Imola igazgató asszonyt. Az
előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását
j avasolj a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő: Nem könnyű 2 év áll az intézmény mögött, viszont derekasan
helytálltak a COVID időszak alatt. Bízik abban, hogy a 2022-es év ebből a szempontból kicsit
könnyebb lesz. A beszámoló nagyon informatív. Megköszönte az ellátást.

A beszámolót kicsit más formában kapták, mint az elmúlt években, hiszen más szempontok
alapján készítette cl az igazgató asszony, de így is nagyonjó és áttekinthető az anyag. Örül annak,
hogy a védőnőknél és orvosoknál is jelentős béremelésre került sor. Annak is nagyon örül, hogy
nagyon jó a humánerőforrás ellátottság. Erdélyi Imola igazgató érdeme, hogy a saját
kapcsoatrer1dszerén keresztül folyamatosan biztosítja a szakorvosi ellátást. Ha valamelyik orvos
elmegy nyugdíjba vagy máshova dolgozni, akkor az igazgató gyorsan, nagyjából 1 hónapon belül
gondoskodik arról, hogy legyen új szakorvos az intézményben.

Az anyagból kiderül, hogy elég nagy az intézmény kihasználtsága. Különösen a fizioterápiás
részleg, a beigyógyászat és a reumatológia rendelkezik viszonylag magas látogatottsággal. A
település, a környék elöregedése is visszatükröződik a beszámolóban, de ezekre a kihívásokra az
önkormányzat a szociális ellátó rendszeren keresztül, a gyógyászati központ pedig az
egészségügyi ellátórendszerrel megfelelően tud reagálni. Büszkék lehetnek arra, hogy Békésen
kvázi egy kórház színvonalú ambuláns betegellátást tudnak biztosítani. Ebben a tekintetben is a
jelenlegi országgyűlési képviselővel tárgyalnak folyamatosan, akinek köszönhetően már most a
negyedik ütemben kerül felújításra a rendelőintézet. Ez egy nagyszerű lehetőség, hiszen kívülről
és belülről is megújul a rendelőintézet. Az orvosok folyamatosan jelzik a szakmai igényeket, de
40-50 év után szükség is volt már arra, hogy megújuljon a rendelőintézet, az elektronikai
rendszer, az elektromos hálózat vagy akár csak ajárófelület burkolása kicserélésre kerüljön.

12



Erdélyi Irnola igazgatóval egyeztetve a következő hónapban látogatást tesznek az intézményben.
Kérte a képviselőket, hogy menjenek el erre a találkozóra és vigyék magukkal a beszámolót. Az
intézménylátogatáskor részletesen át tudják beszélni az anyagot, és fel tudják tenni a kérdéseiket.
Meggyőzte a beszámoló arról, hogy az intézményben jó munka folyik.

A COVID folyamatosan negatív hatással van a költségvetésre, hiszen amikor zárva van az
uszoda, az bevételkiesést okoz. Ennek a részlegnek a működtetésére az OEP támogatás és az
uszoda tekintetében pedig a belépőjegyek állnak rendelkezésre. Komoly kihívás volt a
gyógyászati központ és az uszoda megfelelő üzemeltetése 2020-ban és 2021-ben is. Amikor
elmaradnak a kezelések, akkor arra nem tudnak forrást lehívni.

Gratulált Erdélyi Irnola igazgató asszonynak a szakmai munkához.

Deákné Dornonkos Julianna képviselő: Mucsi András képviselő elmondta azt, ami benne is
megfogalmazódott. A beszámoló minőségi és gazdag információkat tartalmaz.

N’hgköszönte az iskolaorvosi és iskola védőnői munkát, ami nagyon színvonalas és
megnyugtatóan müködik a saját intézményében, de biztos abban, hogy a többi intézményvezető
is hasonlóképpen vélekedik. Ez biztonságot nyújt számukra a mindennapok során, főleg
kiegészülve az EpiPen injekcióval.

Megköszönte az intézmény vezetésének és munkatársainak a munkáját. A jövőben is számít a jó
együttműködésre.

RáczAttila képviselő: Elsősorban a szakorvosi ellátást emelte ki, hiszen a békési lakosoknak
nem kell a megyeszékhelyre vagy Gyulára utazniuk a vizsgálatok elvégzése miatt. Ez nagyon
fontos, hisz helyben tudják biztosítani az ellátásokat. Az egészség stratégiai ágazat, országosan
és helyben is fontos kérdés, és ha jó kezekben van, akkor a képviselő-testületek nyugodtak
lehetnek. Véleménye szerint a békési képviselők nyugodtak lehetnek, hiszen Erdélyi Irnola
igazgató kezében jó helyen van az intézmény. Bármilyen kérdéssel fordult személyesen az
igazgató asszonyhoz, azonnal segítőkészen reagált rá.

A fürdő kapcsán megjegyezte, hogy pozitív számára az, hogy amikor nincs pandémiás időszak,
akkor egyre több külföldi látogatja a békési fbrdőt. A helyi lakosok félelme is meghúzódik ebben,
hiszen azt gondolják, hogy ha sikeres lesz a rdő, akkor árat is kell majd emelni. Igyekszik
helyben megnyugtatni mindenkit. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Erdőfejlesztés
kapcsán minél többen látogassák az intézményt, esetleg annak árán is, hogy az igazgatóval
egyeztetve akár ingyenes bérletet biztosítanának a testület tagjainak, hogy minél közelebb
kerüljenek az adott problémához. Van potenciál a békési fürdőben. Az intézményben
megjelentek a szomszédos országból a vendégek, akik egyébként korábban Gyulárajártak, mivel
versenyképesek a békési belépőárak, így egyre többen jönnek majd a békési fiirdőbe. Ezért
javasolta, hogy minden képviselő ingyen mehessen a irdőbe, hogy személyesen is
megtapasztaiják azt, milyen irányba lehet elmozdulni. Tisztában van vele, hogy egy nagyobb
értékű rnrdőfejlesztés várható hamarosan, de ezen túl is érdemes lenne továbbgondolni a kérdést.

Megköszönte Erdélyi imola igazgató munkáját.

Pjár Zoltán alpolgármester: A beszámoló 30 oldal. Néhány adatot kívánt kiemelni az
anyagból. Békésen 25 féle szakrendelés van, ami nem kevés. Néhány adat arról, hogy mennyien
látogatták a szakrendeléseket: több mint 43 ezer fő fordult meg 202 1 -ben a rendeléseken. Ez
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nagyon magas szám. Kiemelte még a labor beavatkozási számát: több mint 255 ezer
beavatkozási szám volt. Ha ezt a számot elosztják 365 nappal (ha mindennap dolgoznának a
laborban), akkor több mint 700 napi beavatkozást jelentene. Megköszönte azok munkáját, akik
a laborban dolgoznak.

A sok fontos adat mellett van még másik két fontos szám: az igazgató foglalkozik az intézmény
fejlesztésével is. Nagyon fontos eszközöket tudott megvásárolni az intézmény, amelyeket nem
kívánt részletesen felsorolni, csak érintőlegesen. A szemészetre, a laborba, a fizioterápiás
részlegre kerültek olyan eszközök, amelyek értéke meghaladta a 1 5 millió forintot intézményi
szinten.

Az intézmény nagyon figyel az állag megóvásra is: ez tapasztalható a biciklitároló javítástól
kezdve a belső felújításon át a bútorcseréig. Csak ezeknek az összege több mint 5 millió forint
volt. Az uszodánál csak a Bi 55-ös kútnak a felülvizsgálata több mint 1 millió forintba került. Itt
is több mint 2,5 millió fbrintot költöttek. Ha összeadják ezeket a kiadásokat, akkor láthatják,
hogy majdnem 23 millió forintot költött felújításra az igazgató.

Mindezek mellett az igazgató még arra is odafigyelt, hogy az intézményben dolgozók jutalmat
is kapjanak. Kétszer is kaptak jutalmat a munkavállalók: egyszer a Semmelweis nap alkalmából
minden egészségügyi dolgozó kapott, valamint karácsony előtt minden munkavállaló (az
orvosokon keresztül a karbantartókig mindenki) jutalomban részesült.

Nem félt eddig sem kimondani, sőt elég sűrűn használja a „Köszönöm” szót, így most is
megköszönte az igazgató munkáját, és további jó munkát kívánt neki.

Kálmán Tibor polgármester: Csatlakozott Polgár Zoltán alpolgármesterhez, és megköszönte az
igazgató munkáját, illetve kérte, hogy az összes munkavállaló (egészségügyben dolgozóknak és
a segítő személyzetnek is) részére tolmácsolja a köszönetét. Az elmúlt 2 évben példát mutatt3k
abban, hogy miként kell a városért dolgozni. A szakdolgozók mellett háziorvosokat, a
gyermekorvosokat is meg kell említeni, hiszen ők is nagyonjól állják a sarat, ezért hálásak nekik
is mindazért, amit tesznek.

Tájékoztatta a lakosságot a televízión keresztül arról, hogy a rekreációs bérletet továbbra is
igénybe vehetik az idősebbek, de van nebuló bérlet is a fiatalabbak számára, amelyeket a
polgármesteri hivatalban lehet igényelni. Ezekkel a bérletekkel az uszoda fürdőszolgáltatásait
igénybe lehet venni, ezzel is segítve a gazdaságos működést.

Igaz az, amit Mucsi András képviselő mondott, hogy az utóbbi időben az OEP-es pontpénz is
megcsappant, hiszen ha nem veszik igénybe a felírt gyógyászati kezeléseket, akkor az intézmény
nem tudja lehívni a pontpénzt.

Békésen nagyon jó szolgáltatások vannak, és a gyógyvíz is nagyszerű. Mindenkit arra buzdított,
hogy vegye igénybe a szolgáltatásokat.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviseló’k száma: 9fő
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Város Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2022. (III. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

Fiatáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Beszámoló a testvértelepülési kapcsolattartásról és a 202 1 . év jelentős
eseményeiről

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

KálmánTibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Mucsi J1d!:4s képviselő: A tavalyi év nem a kapcsolatépítésről szólt a vírus miatt, de a második
félévben tudtak találkozni. Minden képviselőt arra hív, hogy látogassanak el minél több
testvértelepülésre.

Ibrány településsel is felvették a kapcsolatot, amely határon belül, Szabolcsban található.
Történelmi okokból fontosnak tartotta, hogy találkozzanak, így Kálmán Tibor polgármesterrel
ellátogattak Ibrányba. A következő testületi ülésen javasolja azt, hogy a választókerületében,
Ibrány városrészben az egyik névtelen szakaszt (papíron van neve), amit következetesen kis
zugnak neveznek, nevezzék el 1brány köznek. Arra gondolt, hogy a szabolcsi ibrányiakat meg
lehetne hívni azért, hogy emlékezzenek arra, hogy tőlük jöttek telepesek ennek a városrésznek a
benépesítésére. Ebben is lát potenciált, hiszen több területen együtt tudnak velük működni.

Örül annak is, hogy a Református Egyházközség élén új vezető lelkész van, aki szeretne
testvérgyülekezeti kapcsolatot kiépíteni Hegyközkovácsival, valamint megerősíteni a meglévő
inagyarittabéi testvérgyülekezeti kapcsolatot. Igy nemcsak protokolláris szinten, hanem
társadairnasítva is lehetije a testvárvárosi kapcsolatokat megélni. Hegyközkovácsi kapcsán már
beszélt a kisgazdakörrel, hiszen egy mezőgazdaságból élő gazdaközösség van
Hegyközkovácsiban, így a kisgazdakörön keresztül is lehetne kapcsolatokat kiépíteni.
Intézményeken keresztül is lehetne kapcsolatot építeni, hiszen ott is van általános iskola és óvoda
is. Szeretné, ha intenzívebb lenne ez a testvérvárosi kapcsolat.
Az anyagból kimaradt, hogy szeptemberben több képviselő is volt Hegyközkovácsiban, amikor
is felújították a falusi templomot. Nagy örömmel vették a Trianonnal kapcsolatos könyvet,
amiben ők is szerepeltek.

Tudomása van arról is, hogy a város vezetés tagjai tartják a kapcsolatot skypon, egyéb intemetes
lehetőségeken keresztül a testvértelepülések vezetőivel. Várják azt, hogy három dimenzióban is
tudjanak találkozni.
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Rácz Attila képviselő: Ennek a napirendi pontnak a felvételét még ő maga javasolta felvenni a
munkatervbe az előző ciklusban. Örül annak, hogy minden évben beszélgetnek a testvérvárosi
kapcsolatokról.

Az volt a cél, hogy a testvértelepülési kapcsolatok kiépítése, ápolása ne egy szűk csoport
privilégiuma legyen, hanem szélesedjen ki, és valódi társadalmi kapcsolatok működjenek a
testvérteleptHésekkel.

A szervezők eljuttattak hozzá egy programot, ami Gyergyószentmiklóson lesz megtartva 2022.
június 24-26 között. Kapcsolódva Mucsi András képviselőhöz úgy látja, hogy ez is egy remek
alkalom lenne arra, hogy a két település és a két gyülekezet között szorosabb kapcsolat legyen.
Egy keresztény motoros találkozó lesz június 24-26-a között. Egy nagyon szép Út vezethetne
Gyergyóba, akár a képviselő-testület, akár a református gyülekezetben azok, akik motoroznak,
részt vehetnének ezen a programon. Esetleg a Békési Motoros Baráti Kört is értesíteni lehetne
erről, így kicsit feikarolnák a szervezést. Körbe adta a programot. Erdemes lenne kilátogatni
Gyergyóba és így is szorosabbra fonni a kapcsolatokat.

KálmánTibor polgárniester: A későbbi napirendi pontok között is lesz egy előterjesztés, amely
a Szent Anna otthonnal kapcsolatos. Az anyag arról szól, hogy testvértelepülési szinten is segítik
egymást. Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós előző polgármesterét ezelőtt 2 héttel felmentették
újra, mivel a megismételt eljárásban is bűntelennek ítélték. Mezei János egyébként Békés város
díszpolgára. Nagy öröm számára, hogy véget ért a meghurcoltatása, mint ahogy az is, hogy a
hamis vádak, amikkel illették, nem áliták meg a helyüket, és a román hatóságok is felmentették.

Bízik abban, hogy idén a testvértelepülésekre el tudnak látogatni, legyen az Ibrány, vagy akár
más testvértelepülés, sőt lehet még egy motoros találkozó is szóba jöhet.

Beszélt a myszkówi testvértelepülés polgármesterével, aki elmondta, hogy nincsenek könnyű
helyzetben a háború miatt, de ettől Függetlenül szeretnének eljönni Békésre, a Madzagfalvi
Napokra, de a békésiek is igyekeznek ellátogatni Lengyelországba. A többi testvértelepüléssel is
tartják a kapcsolatot.

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

Szavazás előtt megállapílotta, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 9fő

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

iMMs±’áros Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2022. (III. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a testvér-települési kapcsolattartásról
és a 2021 . évjelentős testvér-települési eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Nairendtjya: Ingóságok vagyonkezelésbe adása a Békési Kulturális Nonprofit Kft.
részére

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

IÁi!ijÁn_Ijh2j: polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

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

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

Békés Városönkormányzata Képviselő-testületének
62/2022. (III. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a jelen előterjesztés
mellékletét képező vagyonkezelési szerződés alapján, a szerződés mellékletében szereplő
ingóságokat — figyelemmel a Képviselő-testület 299/2021 . (X. 28.) számú határozatában
foglaltakra — a Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság részére ingyenes vagyonkezelésbe adja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgy A 2022. évi sporttevékenységek támogatása

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

Kálmánlibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság és a határozatijavaslat elfogadását javasolják
a képviselő-testületnek. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi
költségvetésében 14 millió forintot hagyott jóvá a sportszervezetek támogatására, amelyre a
javaslatot a Sporttanács készítette elő. Az új sportfinanszírozás mögött nagy munka van. Az új
elosztási szabályok elkészítését a Sporttanács készítette Polgár Zoltán alpolgármester
vezetésévcl. Bízik abban, hogy a jövőben olyan rendszer áll fel, amely mindenki számára
elfogadható lesz.

fisi Mihjjy képviselő: Végre egyszer egy sok szempontot figyelembe vevő képlet alapján
került felosztásra a támogatás. Véleménye szerint ennek köszönhetően egyre kevesebb vita lesz
azon, hogy nielyik sportág miért annyi támogatást kap, amennyit.

A Pénzügyi és Városfjiesztési Bizottság ülésén is elmondta, hogy a Tomaegylet Asztalitenisz
Szakosztály, illetve a Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány támogatását másként kezelné,
mivel maga az alapítvány szeptembertől vált ki a tomaegyletből. Erre tekintettel a képletnél és a
szempontok Figyelembe vételénél nagyon sok olyan dolog lett figyelembe véve, amit még az
alapítvány sportban résztvevő gyermekei értek el eredményként. Nem tudja, hogy ezt
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szétválasztották-e vagy sem, de ezért azt javasolta a bizottság ülésén - ahol nem fogadták el -‚

hogy a tornaegylet és az alapítvány támogatását vonják össze és felezzék meg az így kapott
összeget a két szervezet között. Az alapítvány összlétszámának 95 %-a békési, míg a
tomaegyletnél az össziétszám 90 %-a Békésen kívüli. Az elmúlt időszakban láthatták, hogy az
alapítványnál sportoló gyermekek milyen eredményeket hoztak, és miként öregbítették a város
hímevt, míg a tornaegylet kapcsán negatívumokat is hallott, amikre most nem kívánt kitérni.

A többi sport3zervezet támogatásával egyetért, hiszen az összegek képlet alapján, adott
szernponLokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Véleménye szerint mivel a Tornaegylet
Asztalitenisz Szakosztályának támogatásánál gyakorlatilag az alapítványnál sportoló gyermekek
eredményét is figyelembe vették, ezért a két szervezet támogatását összeadná, elosztaná kettővel
és így határozná meg a támogatásuk összegét. Véleménye szerint a támogatás így lenne
elfogadható és igazságos is.

Mucsi An(k képviselő: Azért hozták létre a Sporttanácsot, hogy javaslatot tegyenek. Örül
annak, hegy évek óta nem kell ezeken a pénzeken vitatkozni a testület ülésén, mert van egy
grémium, amelyik javaslatot tesz. Személy szerint nem tagja a Sporttanácsnak, ezért nem is
szeretne a javasolt támogatási összegeken változtatni, mert akkor azok, akik a Sporttanácsnak a
tagjai és a városban tekintélyes sportvezetők, úgy érezhetik, hogy a testület felülírja a döntésüket.
A testület mondja ki a végső szót, de a Sporttanácsban dolgozókat meg kell tisztelni azzal, hogy
ha ők így látjákjónak a támogatásokat, ahogyan azt az anyag tartalmazza, akkor elfogadják. Örül
annak, hogy Földesi Mihály képviselőnek is vannak információi ezen a területen, de a maga
részéről nem támogatja a módosító javaslatot.

Az asztalitenisz szervezeteket, de más sportszervezeteket is nemcsak pénzzel támogatják
direktben, hanem Úgyis, hogy vannak elismerések, kitüntetések. Az egyik kitüntetés kapcsán
három fiattlnak tudnának ‚Békés Város Kiváló Sportolója” címet adni, ami 1 00 ezer forintos
jutalommal is jár, amelyet a versenyeztető sportszervezet kap meg. Ezt az összeget a
sportszervezet köteles a kitüntetésben részesült sportoló versenyeztetésére fordítani. Az idén egy
szervezet tett javaslatot a kitüntetésre, és egyik asztalitenisz szervezet sem élt javaslattal.

A Humán és Szociális Bizottság egyhangúlag támogatta a felterjesztett versenyező kitüntetését.

Sajnálja, hogy a sportszervezetek nem éltek a felterjesztés lehetőségével, miközben az
önkormányzat két oldalról is próbál segíteni nekik. Az is lehet, hogy most nem voltak olyan
eredményeik a sportolóknak, ami miatt felterjesztették volna őket kitüntetésre. A sajtóban úgy
látta, hogy voltak komoly Országos eredmények a tavalyi évben is, mégsem küldtek javaslatot a
sportszervezetek. Egy szervezet élt a felterjesztés lehetőségével, pedig Polgár Zoltán
alpolgármester kétszer is szólt a sportszervezeteknek, hogy tegyenek javaslatot a sportolók
kitüntetésérc, de csak egy javaslat érkezett.

KhnjjL1j22! polgármester: Egyetért a Mucsi András képviselő által elmondottakkal. Bízik
abban, hogy csak azért nem terjesztettek fel sportolókat a kitüntetésre, mert az elmúlt 1 ‚5-2 éves
pandémiás időszak mindenkinek elvitte a fókuszát.
A Sporttanács általjavasolt összegeket támogatja, és kérte, hogy a képviselők is azt fogadják el.

Szavazásra bocsátotta először Földesi Mihály képviselő módosító javaslatát, amely szerint a
Békési Tornaegylet Asztalitenisz Szakosztály támogatási összegét és a Békési Ifjúsági
Asztaliteniszért Alapítvány támogatási összegét vonják össze, és a két szervezet között felezzék
el.
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Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen, 6 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2022. (III. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Földesi Mihály képviselő azon
javaslatát, amely szerint a Békési TE Asztalitenisz Szakosztálynak és a Békési Ifjúsági
Asztaliteniszért Alapítványnakjavasolt összeget vonja össze, majd az így kapott összeget
két részre osztva állapítsa meg a támogatások összegét a fenti két szervezet tekintetében,
nem támogatja.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azormal

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
64,’2022. (IlL 24.Lhatározata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete — egyetértve a Sporttanács
javaslatával — a sportszervezetek 2022. évi támogatását az alábbiak szerint határozza
meg:

2022. évi

SPORTSZERVEZET MEGNEVEZÉSE támogatás

-

EFt-ban
BékésiNői Kézilabda Tomaegylet 600
Békési FutbaliCiub 2500
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub 2600
Békési TEAsztalitenisz Szakosztály 1100
Békési TE Sakkszakosztály 700
Jóbarát BiliárdKiub 100

Klub 600
Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány 600
Békési Diákok Atlétikai Ciubja 1100
Békési Kajak KenuCiub Közhasznú Egyesület 2400
Békési TE Ökölvívó Szakosztály 300
Békési TE Súlyemelő Szakosztály 500
Surman Box Klub Közhasznú Egyesület 400
Békési Úszóklub Egyesület 500

ÖSSZESEN: 14000
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2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1 -es pontban
meghatározott szervezetekkel kösse meg a támogatás felhasználására, illetve az arról való
elszámolás feltételeire és módj ára vonatkozó megállapodásokat.

Határidő: intézkedésre azomrnl
FelelŐs : Kálmán Tibor polgármester

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja aíapján.

Kálmán Tibof polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek. Egyre több fontos
munkát végez az önkormányzati tűzoltóság. A békésieknek szüksége van a Békésen működő
tűzoltóságra. Az amit és amilyen gyorsan tesznek a városért, az nélkülözhetetlen.

Kérte a képviselőket, hogy támogassák a határozati javaslatban foglaltakat. Kérte továbbá, hogy
akár más módon is igyekezzenek támogatni a békési tűzoltóságot egyeztetve vele, mint
polgármesterrel, vagy Polgár Zoltán alpolgármesterrel, illetve a paranesnokkal.

Rácz Ájtia képviselő: Kérdése: valamilyen konkrét célból (p1. fejlesztésre) van szükség a
támogatásra? Ezt nem olvasta az előterjesztésben.

Kálmán Tibor polgármester: A működéshez van szükség támogatásra.

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

Szavazás eló’ít megállapította, hogy ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
65,’2022. (III. 24.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet 6. -a alapján a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság számára 8.000.000,- Ft azaz Nyolcmillió forint vissza
nem térítendő támogatást nyújt.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya: Árvainé dr. Lovászi Éva Judit házi gyermekorvos feladat-ellátási
szerződés módosítása iránt benyújtott kérelme

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

Kálmánlibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Nemrég volt szó az egészségügyi ellátásról Békés
vonatkozásában. A prevenciós rendeléssel tovább bővül az a szolgáltatás-csomag, amelyet a
gyermekorvos tud majd nyújtani a békésiek számára.

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

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

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

Éiés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
(IlL 24.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata KépviselŐ-testülete - a rendelési idő megváltozása miatt -

a határozat 1 . számú melléklete szerint hozzájárul az Arvainé dr. Lovászi Eva Judit házi
gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításához.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

{pirend tár: Településrendezési eszközök módosítása — partnerségi egyeztetés lezárása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2022. (IlL 24.) határozata

1 . A Békés Város külterület 072,’39 hrsz alatti ingatlan és környezete építési övezetének
változtatását, valamint a Gks besorolású építési övezetek építési hely meghatározását
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tartalmazó Településrendezési Eszközök módosítása során az egyszerűsített eljárás
keretében a partnerségi egyeztetés, valamint az államigazgatási szervekkel való
véleményezés megtörtént. Az államigazgatási szervek által felvetett észrevételek a végső
véleményezési dokurnentációban figyelembevételre kerültek, eltérő vélemény nem
maradt ferm. A szabályszerűen meghirdetett partnerségi egyeztetés során a módosítással
kapcsolatban észrevétel nem érkezett, ezért a partnerségi egyeztetés és a vélernényezési
szakasz 2022. iriárcius 1 8. napjával lezárásra kerül

2. Az államigazgatási egyeztetés során a Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi
Iroda részérŐl érkezett javaslat alapján jelen módosítás és a Békés Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 43/2017. (XII. 29.)
önkormányzati rendeletében a településképi véleményezési eljárások körét ki kell
teileszteni a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek övezeteiben azon építési
tevékenységek körére, melyek esetén beépítési terv készítése szükséges. Az ezzel
kapcsolatos rende!et módosítást külön eljárás keretében le kell folytatni.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor poigám’ester

irendtága: Településrendezési eszközök módosítása

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

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

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

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

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

!LL Városönkormányzata Képviselő-testületének
68/2022. (IlL 24.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Békés Város
szabályozási tervérői, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) rendeletét
oly módon, hogy az 5630 Békés, belterület 6520/2 hrsz-ú „kivett közút” besorolása
átrninősítésre kerilj ön.

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.
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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 összefiggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
8/201 8. (III. 01 .) önkormányzati rendelete alapján folytatja le.

Fiatáridő: intézkedésre azonnal
i__ Kálmán Tibor polgármester

jendtágy Fenntartói jog átadásának véleményezése

Írásos előteijesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pontja alapján.

í.Lrnán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A határozat egy támogatói nyilatkozatot tartalmaz,
miszerint a képviselő-testület támogatja, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye 2022.
szeptember 1 . napjától átvegye a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola Tarhosi tagiskolája fenntartói
jogát.

Julianna képviselő, IFT elnöke: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az
elmúlt héten pénteken, illetve hétfőn a tarhosi tagóvodában és a tarhosi tagiskolában a szülők
véleményét kikérték írásban is. A szülők 100 %-ban támogatták az Új fenntartóhoz való
csatolásukat. A tegnapi nap folyamán a dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola diákközössége,
alkalmazotti közössége és a szülői muikaközössége szintén véleményt nyilváníthatott az ügyben.
Ok is 100 %-ban támogatták a fenntartóváltást. A döntés értelmében a tarhosi tagiskola visszatér
katolikus gyökereiliez, amennyiben a Szeged-Csanádi Egyházmegye működteti tovább az
intézményi. Sok sikert és jó munkát kívánt nekik.

KálmánTibor polgármester: A fenntartóváltás nemcsak a tarhosi iskolát érinti, hanem az óvodát
is. A polgármester megkereste a kistérségi intézményfenntartó társulás tanácsát is, és az IFT
támogatja a fenntartóváltást.

LMI’i képviselő: Tarhos Békés számára stratégiailag fontos partner, ezért törekszenek
a jó kapcsolatra ezzel a kis településsel. Örül annak, hogy szépen fejlődnek, nagyon sok
pályázaton tudnak nyerni. Tarhos egy nagyon szép, élhető falu. Stratégiailag fontos a gyerek,
hogy minél több fiatal legyen az adott településen azért, hogy fent maradjon a település. Látható
hogy az elmúlt 20 évben Tarhoson isjelentősen csökkent a lakosságszám. Folyamatosan ott lebeg
a fejük fölött, hogy meddig tudják működtetni az iskolájukat, hiszen állami iskoláról van szó.
Jelenleg alsó tagozawn folyik oktatás, illetve van egy kis óvoda. Olyan konstrukcióban
gondolkodnak, hogy a katolikus egyházzal megállapodva az óvodát és az iskolát együtt kezdve
a katolikus egyházmegye keretein belül folytatnák az oktatást, nevelést.

Békés városa Tarhossal továbbra is együttműködik, hiszen a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ - amely a Intézményfenntartó Társulás égisze alatt működik - továbbra is biztosítja
azokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig. Békésnek is fontos, hogy a saját intézménye miatt a
kistérségi normatívát továbbra is igénybe tudják venni. Az intézmények továbbra is
együttműködnek, még akkor is, ha már nem egy feimtartójuk lesz, hiszen szakmailag különböző
programokon keresztül továbbra is kapcsolódnak egymáshoz. Ezen a területen további javulásra
számít, hiszen meghívják egymást a rendezvényekre, stb. Tarhos is ugyanolyan település, mint a
járásban a többi, akikkel az önkormányzat jó kapcsolatot akar ápolni. A fenntartóváltáshoz való
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hozzájárulás egyfajta gesztus, hisz nem rajtuk múlik a váltás, főleg az iskola kapcsán, mivel
állami iskoláról van szó.

MolnárGábor képviselő: Kérdése: mi lesz a felső tagozaton tanuló gyerekekkel? Ők ajövőben
is Békésre, a Hepp Ferenc iskolába járnak majd, vagy a katolikus egyház távolabbra elszállítja
őket oda, ahol van katolikus iskola (Békéscsabára vagy Gyulára)?

Deáknél)omonkosJulianna képviselő, IFT elnöke: Az elmúlt hetekben sokat egyeztettek és
tárgyaltak a leendŐ fenntartóval, illetve a főigazgatóval is. A megbeszélés a következő hetekben
is folytatódik majd. A főigazgató úgy tájékoztatta, hogy Gyula városához tartozik majd a tarhosi
tagiskola. Békéscsabán is van katolikus fenntartású általános iskola. Egyeztetnek még abban a
kérdésben, hogy a Hepp iskola pedagógusai a jövőben is látnak-e el ott akár fejlesztést, akár
idegerrnyelv-oktatást, digitális kultúra oktatást vagy nem. Valamennyiük számára biztonságot
jelent, hogy a tarhosi munkatársakra számít a katolikus egyház, illetve biztosítva lesz a
szakember-ellátottság a jövőben is. A Hepp Iskola maximálisan partner lesz bármilyen kérdés
tekintetében. A felső tagozattal kapcsolatban konkrét információja nincs, de ha esetleg a gyulai
iskola biztosítja a felső tagozat szakmai ellátását, akkor azt is tudomásul veszik. Ez még
kiforratlan. Folyamatosan egyeztetnek mind a város vezetésével, mind az intézményfenntartó
intézménnyel. mmd pedig Tarhos község vezetésével, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye
vezetőivel, illetve az iskola vezetésével.

MucsiAndrás képviselő: Molnár Gábor képviselő kérdésére elmondta, hogy amikor negyedik
osztályban véget ér az alsó tagozaton való oktatás, attól kezdve is él a szülők szabad
i skolaváiasztása.
Azt látták, hogy amikor Bélmegyeren elkezdett zsugorodni az iskola, akkor Mezőberénnyel
kötöttek egy kistérségi intázményfenntartói szerződést, amelynek keretében a gyerekeket busszal
átszállitoták Mezőberénvbe, ahol negyedik osztály után az állami iskolában tudták folytatni a
tanulmányaikat. A szülők jelentős része mégis úgy döntött, hogy a békési református iskolába
iratja a gyerekét, így ők Békésen, a Szántó Albert utcai református iskolában tanulnak tovább. A
tarhosi gyerekek számára is biztosan felajániják azt, hogy iskolabusszal átjárhatnak Gyulára
iskolába, vagy a szülŐk Úgyis dönthetnek, hogy békési iskolába íratják a gyerekeiket. Ebben az
esetben a I-lepp Iskola nagy örömmel várja őket a továbbiakban is.

Tibor polgármester: Javasolta, hogy támogassák a határozati javaslatban foglaltakat.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

BékésVáros Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2022. (III. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Szeged-Csanádi
Egyházmegye azon szándékát, hogy a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola Tarhosi
Tagiskolája fenntartói jogát 2022. szeptember 1 . napjától átvegye.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2va: Kecskeméti Gábor szobor felállításának támogatása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Egy nagyon nemes és támogatandó
kezdeményezésről van szó, amely szerint Kecskeméti Gábor egykori testnevelő tanár és tornász
olirnpikon emlékére szobor kerülne felállításra. Nem kell hangsúlyozni, hogy Kecskeméti Gábor
milyen hatással volt a békési sportéletre, a nevelési és pedagógusi életre. Tomász olimpikonként
is büszkék lehetnek Kecskeméti Gáborra. A szoborállítást a képviselő-testület is támogatja 500
ezer forinttal. Arra huzdított mindenkit, hogy magánemberként is járuljon hozzá anyagiakkal a
szobor felállításhoz.

Muci Andrís képviselő: Egy szuper kezdeményezésről van szó. Izsó Gábor volt
polgármesterrel egyeztetett ebben a kérdésre, aki az élére állt a kezdeményezésnek. Jelenleg
legalább 1 00 magánszemély az ügy mögé állt, ki kisebb, ki nagyobb összeggel támogatja a
szobor felállítását. A város embiematikus figurája volt Kecskeméti Gábor.

Oröinmei tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a megyei önkormányzatnál az általa
vezetett társadalmi kapcsolatok bizottsága 1 00 ezer forinttal támogatja az ügyet.

A Református Egyházközségnél, illetve a református egyháznál 300 ezer forintot szavaztak meg
a szobor állítására. Megköszönte Polgár Zoltán alpolgármestemek azt, hogy presbiterként is
mögé állt az ügynek.

Kecskeméti Gábor az akkori református intézmény tanulója, majd dolgozója volt. Javasolta, hogy
mindenki olvassa cl az életútját. Rendkívül nehéz helyzetből indult, árva, hányatott sorsú gyerek
volt, de a rokonok mellé álltak és taníttatták még abban az időszakban, amikor a középfokú
oktatás tandíjas volt.

Véleménye szerint Kecskeméti Gábor nemcsak a pedagógusoknak, hanem mindannyiuknak
példakép lehet az ő pályája.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Jó érzéssel vette az előterjesztést, bár az elmúlt
hónapban a képviselő-testület ülésén említést tett arról, hogy mint a szobor felállítás egyik
kezdeményezője kéri a lakosság támogatását is az ügyben.
A mai képviselő-testületi ülésen is többször esett szó arról, hogy Békés városa az elmúlt
időszakban nagyon jó irányba lép több dolog kapcsán. Számára ez nőként is nagyon jó érzés,
hiszen ezek olyan szép dolgok: a menekültek támogatása, vagy az elmúlt hét pénteken a Hepp
Iskokban az adománygyűjtés, vagy akár a szobor felállítása, ami nagyon méltó, szép helyen
kerül majd elhelyezésre. Nagyon jó dolog megélni azt, hogy Békés városában az összefogás, a
jó érzés jelen van, amit a város önkormányzati képviselőjeként is büszkén fogad.

Rácz Attila képviselő: Egyetért a szobor felállításával, azonban kérdése, hogy hol tervezik a
szobrot elhelyezni? Deákné Domonkos Julianna képviselő által elmondottakból az kiderült, hogy
valami szép, méltó helyen lesz felállítva. Kérdése: a helyet illetően van-e már elképzése a város
vezetésének?

Kálmán Tibor polgármester: Kecskeméti Gábor szobra a Városi Sportcsarnok előtti téren lesz
felállítva, hiszen az intézménynek ő a névadója is.

25



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

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

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

!i!Ués Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7012022. (III. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 500 000 Ft-tal támogatja Kecskeméti
Gábor szobrának felállítását Békés városban. Az összeg fedezete a 2022. évi
költségvetésben az működési tartalék soron rendelkezésre áll. Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Káirrián Tibor polgármester

Nirtr2ya: A Dévaj Szent Ferenc Alapítvány támogatása

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

iÁLrnáI1L1!2_oj.: polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valaniint a Humán és Szociális Bizottság, és elfogadásra javasolják a határozati
javaslatot. A (3yergyószentmiklósi Szent Anna otthon melléképületében tűz keletkezett, amely
jelentős kárt okozott. A testvérvárosi keryerükkel, illetve más egyéb módon is igyekeztek
segíteni ennek az otthonnak az elmúlt években. Aki járt arra, az tudhatja, hogy mekkora segítség
ennek az otthonnak a működése az ott élő gyermekek számára. Az épület helyreállításához nyújt
támogatást a képviselő-testület 200 ezer forint összegben.
Az e1őterjeztésse1 kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

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

- Megállapította. hogy a képviselőtestü1et 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Z1/2022. (III. 24.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képvislő-testü1ete a 2022. évi költségvetésben tervezett
működési tartalék terhére 200.000 Ft-tal támogatja a Dévaj Szent Ferenc Alapítványt,

mint a gyergyószentmiklósi Szent Anna Gyermekotthon fenntartóját.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya: A Békés, Karaes T. u. 8/C. 3. emelet 11 . szám alatti ingatlan értékesítése

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot. Az értékbecsiés a helyszínen kiosztásra
került. Sajnos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az értékbecsiést nem kapta meg, de most
a képviselők megkapták.

Földesi Mihájy képviselő: Örül, hogy megkapták az értékbecsiést, ami a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülésén még nem állt rendelkezésre. A bizottság ülésén is feltette azt a
kérdést, hogy miért értékesítik a szóban forgó ingatlant, ráadásul a jelenlegi piaci ár alatt?

Az ingatlan értékbeeslő az alábbiakat írta le: „Megrendelő tudomásul veszi, hogy az értékbeeslés
során diagnosztikai vizsgálat elvégzésére nem került sor.
Nem vállalok felelősséget mások által szolgáltatott és megbízhatónak tartott információkért.
Szakértői véleményem kialakításához olyan szóbeli és írásbeli információkat kaptam, amelyek
helyességét ellenőrzés nélkül elfogadtam”.

Kérte a vonatkozó szabályzat módosítását annak érdekében, hogy ne lehessen az önkormányzati
ingatlanokat ad hoc módon értékesíteni, mert valaki épp úgy gondolja, hogy azt meg akarja
\Tásárolni, mert ezzel a város ingatianvagyona csökken. Ráadásul ezt az ingatlant jóval a piaci
árak alatt értékesíti az önkormányzat. Maximálisan egyetért azzal, hogy az önkormányzat saját
dolgozóját valamilyen formában meg kell becsülni és amennyiben lehet, segíteni kell. Akkor
tudná elfogadni az előterjesztést, ha hasonló értékű ingatlan kerülne vissza a város tulajdonába.

Rendben van az, hogy külön szárnián gyűjtik az ingatlaneladásból befolyó összeget, de jelenleg
olyan mértékű az ingatlan áremelkedés, ami követhetetlen. Ha valaki ugyanilyen nagyságú és
felszereltségi fokkal rendelkező ingatlant meg tud vásárolni annyi összegért, amermyiért az
önkormányzat most értékesíleni kívánja azt, az előtt megemeli a kalapját.

A fentiek miatt nem támogatja az előterjesztésben foglaltakat, főleg olyan értékbecsiés alapján
amely csatolásra került, és amiből fentebb idézett. Amennyiben azt mondják, hogy van egy
hasonló nagyságú ingatlan, amit meg tudnak vásárolni ugyanennyiért, mint amennyiért ezt
eladják, akkor elfogadja azért, mert például a bérlő nem szeretne másik lakásba költözni, ezért
szeretné megvásárolni az önkormányzati ingatlant. Nem tudja támogatni az előterjesztést úgy,
hogy annak értékesítésével csökken az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok száma.

Mticsi András képviselő: Az előterjesztést védje meg az, aki elkészítette és beterjesztette.
Tájékoztatta Földesi Mihály képviselőt arról, hogy az önkormányzat a közeljövőben több
ingatlant (lakást) kíván vásárolni.

Két szempontot szeretne mindenki előtt hangsúlyozni: az egyik, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő kertes házakat minél előbb el kellene adni. A bérlők sok esetben nem tekintik
sajátjuknak az ingatlant, ezért nem is mindig tartják megfelelően karban azt. Amikor még ő volt
a lakásügyi bizottság elnöke, pozitív irányba változtak a dolgok. Sok esetben megtörtént, hogy a
bérlők is költöttek az ingatlan felújítására. Most is tud olyan bérlőről, aki százezreket költött az
önkormányzati lakás felújítására úgy, hogy még a lakbérbe való beszámítást sem kérte.
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Orülne annak, ha értékesítenék a kertes házakat úgy, hogy helyette lakótömbökben vásárolnának
lakásokat olyan helyen, ahol több önkormányzati lakás is van.
A lakótörnbökben folyamatosan lakógyűlések vannak, de azon a bérlők nem vehetnek részt, így
oda is a BKSZ Kft. munkatárásának kell elmennie. A Karacs T. u. 8/C. épületben ez az egyetlen
lakása van az önkormányzatnak, hiszen korábban már eladta a többit. Az Ady u. 6. szám alatt,
egy 1 00 1akáos társasházban talán 40 lakással rendelkezik az önkormányzat. Itt egyszerűbb is
az önkormányzat dolga. Véleménye szerint az önkormányzatnak az Ady u. 6. szám alatti
társasházban kellene lakásokat vásárolnia, mert akkor egy törnbben lennének az önkormányzati
lakások.

Érdemes lenne végig gondolni, hogy az ilyen „egyke” lakásokat értékesíti az önkormányzat, és
ott vesz, ahol több önkormányzati lakás is van.

Nem kíván az értékbecsiésre kitérni, mivel ahhoz nem ért.

Az ingatlanénékesítésből befolyt összeget eddig gyűjtötték egy elkülönített számlán, azonban
már dolgoznak azon a munkatársak, hogy a következő 2-3 hónapban elkészüljön egy ingatlan
vásár ásra vonatkozó előteij esztés.

Kérte, hogy aki tud eladó ingatlant, amelyik olyan helyen van, ahol az önkormányzatnak több
lakása is van, azonnal jelezze a város vezetése felé. Mielőtt megveszik, megtekintik, hogy
megéri-e, mennyi felújítást igényel, stb.

Mohiái’Gábor képviselő: Számára ez az értékbecsiés olyan, mint ha ő szólna a sógorának, aki
őstermelő, hogy fénymásoíja le a bizonyítványát, amit majd a dokumentuma végére tűz, de
közben nem vállal felelősséget azért, amit mond. Az értékbeeslő szinte semmiért nem vállal
feielő.éget, hiszen bemondás alapján írta le, hogy rossz a vezeték a falban, mert csak a mikrót
bírja cl, de már a vízforralót nem. Egyszer nem írta le az értékbeeslő, hogy megnézte az ingatlant.
A húga a Karacs Teréz utcában lakik, de ott 20 millió forint alatt nem lehet lakást vemi, ha mégis
valaki 20 millió forint alatt tud vásárolni, az azt mondja, hogy olcsón vette.

Azzal van a problémája, hogy senki nem vállalt felelősséget az értékbecslésben leírtakért, hiszen
mindent bemondás alapján írt le az értékbecslő. Valaki vitt neki néhány fotót,és ennyi. A beázás
miatt egyébként meg szólni kellene a közös képviselőnek, hiszen társasházi biztosításra meg
lehet csináltatni, és még a biztosító ki is fizetné. Igazából minden használható az ingatlanban,
csak senki nem ellenőrzött le semmit.

!zitiL képviselő: Az előterjesztés I 1 . oldalán az 5/1//2-es összehasonlító adatok
táblázatban szerepelnek az elmúlt időszakban értékesítésre került ingatlanok összehasonlító árai.
Az értékbecslés alapján 1 75 .471 ‚- Ft/m2 az erre az ingatlanra eső négyzetméterár, amely
nagyj ából beleillik ebbe a környezetbe. A legmagasabb négyzetméterár az idei évben 23 6.000,-
Ft volt. Jelen esetben azonban figyelembe kellene venni azt is, hogy a vásárló, a vevő az
önkormányzatnál, a közigazgatásban dolgozó kolléga, akinek a munkájával meg vannak
elégedve, és szeretnék is idekötni a városhoz. Nyilvánvaló, hogy gesztusértékű lépés is az, hogy
alacsonyabb áron adják cl neki az ingatlant, hiszen úgymond nem egy idegennek adják el a lakást,
hanem olyan valakinek, aki az önkormányzatnál értük, a békésiekért dolgozik. Nem olyan nagy
értékvesztésről van szó, ráadásul a bevételből a későbbiekben másik lakást vásárolnak, aminek
köszönhetően újabb lehetőség nyílik szakember elhelyezésre is.
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Az Ipartestület részéről támogatja a Karaes T. u. 8/C. III. 1 1 . szám alatti ingatlan értékesítését
azzal a kiegészítéssel, hogy csak azért, mert önkormányzati dolgozó vásárolja azt meg.

képviselő. Egyetért Rácz Attila képviselő által elmondottakkal, miszerint saját
dolgozóról lévén szó, másként kell kezelni az ingatlan értékesítését. Ez tény és való. Mucsi
András képviselő ltai elmondottakkal is maximálisan egyetért, ugyanakkor azt is látni kell, hogy
1 75 ezer forint négyzetméteráron értékesítik az ingatlant úgy, hogy majd 9 % korrekciót tettek
bele, illetve mivel készpénzben, egyösszegben fizeti meg a vételárat a kérelmező, még kapott 5
% kedvezményt. A mai viszonyok között 235-250 ezer forintos négyzetméteráron lehet ingatlant
venni. Ha ezeket kiszorozzák 60-al, akkor eléggé meglepődnének azon az összegen, ami kijön.

Ha a saját, önkormányzati dolgozót támogatni szeretnék, akkor azt más rendszerben kellene
megtenni. Saját maga olyan forprofit vállalatnál dolgozik, amelyiknek a költségvetése nem 1
milliárd forint, mint az önkormányzaté. Náluk is vannak dolgozói támogatások. Ossze kellene
hasonlítani a kettőt, hogy ez a konkrét esetben, az adott pillanatban mekkora támogatást jelent,
és meg kellene nézni, hogy a jóval nagyobb költségvetéssel rendelkező Szerencsej áték Zrt.
milyen dolgozói támogatásokat biztosít. Eddig úgy gondolta, hogy a Szerencsejáték Zrt.
viszonylag megfelelő módon támogatja a dolgozóit, és mindig cl szokta mondani, hogy ha a
fizetés nem is olyan magas, mint egy állami cégnél általában, de a mögötte lévő cafetéria és
egyéb támogatások maximálisak, és a piaci fizetések területén pótolják a hiányosságokat, nem
beszélve arról, hogy mint állami vállalt egy biztonságos cég. Ennek ellenére az általuk adott
támogatás töredéke annak, mint amennyit most az önkormányzat kíván adni a dolgozója részére.
Ók nem támogattak ilyen mértékben egyetlen dolgozót sem.

Tudja, hogy már mindegy, mit mond, mert a többség úgyis megszavazza az ingatlan értékesítését,
de tovéhhra s javasolja, hogy módosítsák a vonatkozó rendeletet, hogy ne lehessen az
önkormányzati ingatlanokat értékesíteni bárkinek a kérésére. Azzal maximálisan egyetért, hogy
a kertes házakat értékesíteni kell. Korábban arról volt szó, hogy csak azokat az ingatlanokat
értékesítik, amelyeknek a felújítása gazdaságtalan, és nem éri meg az önkormányzatnak. Ezt Ci

tudja fogadni. Ezt az ingatlanértékesítést elfogadná, ha ugyanilyen állagú, nagyságú vagy jobb
állapotú ingatlant tudnának vásárolni a vételárból, és a bérlő csak azért marad a szóban forgó
ingatlanban, mert nem akar máshova költözni. Ezt el tudta volna fogadni, még akkor is, ha 1-3
millió forint különbség lenne a kettő között, de itt nem erről van szó.

Tibor polgármester: Ami az ingatlanbecslést illeti elmondta, hogy pontosan azért
készült így, hogy az önkormányzati dolgozó, aki egyben a bérlő is, ne is tudjon arról, hogy az
ingatlant értékesíteni kívánja az önkormányzat. Az adatszolgáltatást az ingatlanvagyonért felelős
koliegák biztosították, akik valós információkat mondtak el. Tavaly például kigyulladt a vezeték
az ingatlanban. Ezt nem az ingatlanbecslő találta ki.
Vannak, akik aggódnak az ingatlan értékesítése kapcsán, de nem mentek el megnézni, hogy
miként is néz ki, milyen állapotban van, stb. Eddig nem adtak el több lakást, a továbbiakban sem
áll szándékukban ilyet temii. Jelen esetben, amit Rácz Attila képviselő is mondott, figyelembe
veszik, miszerint saját, önkormányzati dolgozóról van szó, aki nem 1 milliárd forintot kezel,
hanem jóval nagyobb összeget, hiszen a pályázatok kapcsán is van feladata.

Teljes mértékben egyetért azzal, ami a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is
elhangzott, miszerint a jövőben az ingatlanértékesítések során semmilyen esetben nem adnak
kedvezrnényi, akkor sem, ha valaki egyösszegben, készpénzben fizeti meg a kialkudott vételárat.
Ezzel kapcsolatban a lakásrendelet módosításra kerül majd.
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Eddig is figyelték az árverésre kerülő ingatlanokat, azonban ahogyan Mucsi András képviselő is
mondta, kérte, hogy ha tudnak Olyan ingatlanról, amit érdemes megvásárolni, azt jelezzék.

Földesi Mihály képviselő azt mondta, hogy az önkormányzat lakásvagyona csökken, ami nem
állja meg a helyét, hiszen 2-3 éve 1 5 kertes házat adtak át, tehát a lakásliomány bővült és a
jövőben is bővíteni fogják.

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2022. (III. 24.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1 8/202 1 . (XI. 2.) önkormányzati
rendelet 1 3. d) pontja alapján a Békés, 6904/9/A/30 helyrajzi számú, természetben az
5630 Békés Karaes T. u. 8/C 3. emelet 1 1. szám alatt lévő ingatlan értékesítése kapcsán
a pályáztatástól eltekint.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonát képezŐ, Békés, 6904/9/A/30 helyrajzi számú, természetben az 5630 Békés
Karacs T. u. 8/C 3 . emelet 1 1 . szám alatti ingatlant Darida Agnes (szül. hely, idő : Szarvas
1978.07.09., anyja neve: Csávás Ilona) 5630 Békés Karacs T. u. 8/C 3. emelet 1 1. szám
alatti lakos részére 8.835.000,- Ft bruttó vételár egyösszegű megfizetése mellett, valamint
az ingatlan értékesítése során felmerülő valamennyi költség (fldhivatali eljárás díja,
ügyvédi költségek) megfizetése ellenében.

3 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

pirend tárya: liiterpellációk, bejelentések

Táry: Balog Zoltán képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Balog Zoltán képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?

Balo2 Zoltán képviselő. Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Tárv Csibor Géza képviselő interpellációjára adott válasz

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

Tárg Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz

KálmánTibor polgármester: Kérdése Rácz Attila képviselőhöz: az interpellációj ára adott
választ elfogadja-e?

jAttiI. képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadja akkor, ha a munkálatokat még
az idei évben elvégzi a BKSZ Kft a Bartók Béla utcán.

1!!!!_IiL2.!: polgármester: Igyekszik a kft. minden kérésnek eleget tenni, de azt látni kell,
hogy a BKSZ Kft. jelentős munkaerőhiánnyal küzd.

Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz

KálniánTibor polgármester: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: az interpellációj ára adott
választ elfogadja-e?

Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

KilniánTíbor polgármester: Kérte, hogy akinek van interpellációja, bejelentése, az mondja cl.

András képviselő: Ezuton is kezdeményezi, hogy az általa korábban említett közterület
elnevezéséről készüljön előterjesztés. Erdemes lenne átnézni a hasonló közterületeket, és egy
eiőterj esztésben elkészíteni a vonatkozó javaslatokat.

Kérte, hogy a Kispince u. 2 1 . szám alatti ingatlan előtt, ahol van egy beláthatatlan kanyar és már
baleset is vok (kerékpáros baleset és autóknál is volt koccanásos baleset), a bozótot vágassák ki.
A bokor miatt az, aki a Kispince elejéről érkezik, nem látja be a kanyart, ami főleg vegetációs

időszakban komoly problémákat okoz.

A harmadik interpellációja: a Kasza utcában, a Bocskai utca felőli bejáratnál van egy fa, amellyel
kapcsolatban már megkereste az áramszolgáltatót is, hogy nyakazzák meg. A probléma az, hogy
a gyökérzet tönkre tette a monolit járdát. Kérte, hogy ezt javítsák ki, mivel ajárda elemei között
több centiméteres eltérés van, ami balesetveszélyes. A Bocskai u. 16/2. szám alatti ingatlan előtti
járdaszakaszról van szó.

Megköszönt; hogy az Epresköz utca sarkán kihelyezésre került a LED lámpa. A lakók is
megköszönték az intézkedést.

Rác_’cz Ati képviselő: Juhos János képviselőtársa, mint Ipartestületi elnök meghívását
tolmácsotta a képviselők felé, bár a meghívás korábban már elhangzott Juhos János képviselő
részéről: minden képviselőt és bizottsági tagot szeretettel várnak az április 4-ei záró klub estre.

Blo Zoltán képviselő: Megköszönte az elmúlt testületi ülésen elmondott interpellációja
kapcsán elvégzett munkákat. A lakók külön megköszönték, hogy igen jó minőségben
megcsinálta a BKSZ Kft. a javításokat, amit megköszönt a kft-nek is.

Megköszönte azt is, hogy a Kút utcában kihelyezésre kerültek a napkollektoros lámpák, aminek
szintén nagyon örülnek az ott lakók. Hosszú évek óta zajlik a vita azon, hogy valamilyen
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közvilágítás legyen ott, azonban mivel nincs ott villanyoszlop, nincs mire elhelyezni a lámpákat,
így a napkollektoros lámpák kihelyezése volt a legjobb megoldás.

Kálmán Tibor polgármester: A napelemes lámpák tekintetében tesztidőszakban vannak, hiszen
majd most fog kiderülni, hogy mennyire válik be ez a módszer. Ez jó megoldás lehet azokon a
helyeken, ahol nincs vezeték, sem villanyoszlop, de szükség lenne közvilágításra.

Kérte a lakókat, hogy akik fákat, bokrokat ültettek, tartsák be a vonatkozó szabályokat és az
előírásoknak megfelelően tartsák karban a zöldfelületeket. Főként az utcasarkokon figyeljenek
oda, mert ha elburjánoznak a fák, akadályozzák a közlekedést, a megfelelő kilátást.

Felhívta mindenki figyelmét arra, hogy április 3-án, vasárnap, választások lesznek. Kérte, hogy
mindenki menjen el és szavazzon a legjobb belátása szerint. Kérte, hogy szavazás után, április 4-
én ne jöjjön senki azzal, hogy nem tetszik neki az eredmény, miközben el sem ment szavazni.

Molnár Gábor képviselő: A Szélmalom utca, vasút felőli végén van egy nagy lyuk, ami benne
van abban az ívben, amelyen kifordulnak a Szélmalom utcáról az autók. Három hónappal ezelőtt
döntöttek arról, hogy ezen a területen kátyúzás lesz, de azóta sem történt semmi.

A Berényi úton kint volt a főkertész, megnézte a fákat, és azt mondta, ha elhullajtják a leveleiket,
beszáradnak és nem lesz bennük nedvesség, akkor rendbe teszik őket. Ebben az ügyben sem
történt semmi. Nagyon sürgős lenne ezeknek a fáknak a kezelése, ha már döntöttek róla.

Az előző esetben is nagyon veszélyes a lyuk, mert beindult a motoros szezon, és ha valaki abba
beledöccen, a vasúti sín fogja meg.

Kérdése a BKSZ Kft-hcz: miért nem lettek ezek a munkálatok elvégezni, miközben már született
róluk döntés?

Kálmán Tibor polgármester: Sok kátyú van a városban, és ahogy korábban is említette, a BKSZ
Kft-nek nagyon sok munkája van, miközben munkaerőhiármyal küzd, de igyekszenek minden
kérésnek eleget tenni.

További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület ülését 1 O óra 1 8 perckor
befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt, amelyről külön jegyzőkönyv készült. Kérte,
hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek arra ajogszabály lehetőséget biztosít.

‚‘ K.m.f.

/

Kalman Tibor Tarnok Laszlone
polgármester jegyző
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