
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselői-testületének 2022. április 23 napján
megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Városháza, Irányi Dániel Díszterem (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Kálmán Tibor polgármester, Polgár Zoltán, Balog Zoltán, Deákné Domonkos
Julianna, Csibor Géza, Mucsi András, Rácz Attila (késó’bb érkezett) ‚ Földesi
Mihály és Molnár Gábor képviselő.

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Juhos János képviselő.

Tanácskozási jojjal vett részt:

Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Juhos Józsefné belső ellenőr
Dr. Szabó László hivatalvezető
Erdélyi Imola igazgató
Nánási László ügyvezető
Szabóné Szabó Erzsébet BKSZ Kft. részéről
Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok
Ladányi Zoltán kapitányságvezető
dr. Kiss Péter rendőr ezredes, bűnügyi főkapitány helyettes
Gyarmati Sándor elnök
Szitás Péter, Békési Önkormányzati Tűzoltóság részéről
Süli Zsolt, Békéscsabai KVK részéről

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 8 fő jelen van, így a nyilvános ülést
megnyitotta. Juhos János képviselő előre jelezte távolmaradását.

Tár2y:Napirend elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: A napirendi pontokhoz kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 8fő

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



Békés Város Önkormánj’zata Képviselő-testületének
84/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. április 28. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

1 . Beszámoló a Békésesabai Hivatásos Tűzoltóparanesnokság 202 1 . évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

2. Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2021 . évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

3. A Békés Városi Rendőrkapitányság beszámolója Békés város közrendjének,
közbiztonságának helyzetéről a 202 1 . évben
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

4. A Békési Polgárőrség tájékoztatója a Békés városban a 2021 . évben végzett munkáról
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

5. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,
értekezletekről
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

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

7. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Eló’ter/esztó’: Tárnok Lászlóné jegyző

8. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Kovács Szilvia osztályvezető

9. Egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 O. Békés Város Önkormányzata 202 1 . évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 1 . Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

12. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó. Társulás 2021. évi zárszámadásáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
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13. Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 4. Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 202 1 . évi munkájáról
Eló’terjesztó’. Kálmán Tibor polgármester

15. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő’. Kálmán Tibor polgármester

1 6. Beszámoló a 202 1 . évi helyi adóztatási tevékenységről
Eló’terfesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 7. Beszámoló a 202 1 . évi mezőőri tevékenységről
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 8. Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatásról
Előterjesztő’. Kálmán Tibor polgármester

1 9. A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft-vel kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység
ellátása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

20. Könyvvizsgálói tevékenység ellátása a BVSZ Nonprofit Kft-nél
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

2 1 . A Békés, Kossuth u. 32. szám alatti ingatlan bérbeadása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

22. A Békés, 9209/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

23. A helyi autóbusz menetrend módosítása, a VOLÁNBUSZ Zrt. javaslata alapján
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

24. Dr. Sándor Judit fogorvos kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

25 . Csapadékvíz-elvezetés 3 . ütem többietforrás biztosítása
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

26. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

27. Interpellációk, bejelentések

Zárt ülés:

1. Lakáscélú kamatmentes kölcsön kérelem elbírálása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya: Beszámoló a Békésesabai Hivatásos Tűzoltóparanesnokság 202 1 . évi
tevékenységéről

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte az ülésen Viezián György tűzoltó alezredes urat,
tűzoltóparanesnokot és Süli Zsoltot, a BKVK részéről. Megköszönte, hogy eljöttek a testület
ülésére.

Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a határozati
javaslat elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.

Megköszönte a békéscsabai tűzoltóság munkáját. és örül annak, hogy mindig számíthatnak a
munkájukra. A tűzoltóság szerteágazó munkát végez, amelyről a beszámolóban is olvashatnak.

(A bizottság ülésére megérkezett Rácz Attila képviselő, így a testület létszáma: 9fó’).

Molnár Gábor képviselő: Kérdése Viczián György tűzoltóparanesnokhoz: mennyire biztosított
az utánpótlás a tűzoltóságnál? Régen Békésen is voltak olyan fiatalok, akik tűzoltónak tanultak,
illetve már diákkorban ismerkedtek a tűzoltóság munkájával. Megyei szinten, hogy működik az
utánpótlás nevelés, illetve a tűzoltó szakma ismertetése? Tudja, hogy a tűzoltók nincsenek
túlfizetve.

Viczián György tűzoltóparancsnok: Van utánpótlás a szakmában. A békéscsabai tűzoltóság
személyi összetételét ismeri. A városban az elvándorlás minimális. A fiatalok érdeklődnek a
szakma iránt, de ennek érdekében mindent meg is tesznek. Az anyag tartalmazza azt, hogy a
tűzoltóság hány féle módon jelenik meg és mutatja meg, mivel is foglalkoznak. Fogadnak
gyerekeket, fiatalokat a laktanyában is. Több felkérést kapnak évente, aminek eleget tesznek, és
kisebb gyakorlatokat mutatnak be kisebb fecskendővel külső helyszíneken is.

A békéscsabai hivatásos tűzoltóság személyi összetétele stabil, tapasztalt szakemberekből áh,
ugyanis a dolgozók több mint háromnegyede 1 0- 1 5 éve dolgozik a tűzohtóságnál. Ebben a
szakmában nemcsak az elméleti tudás számít, hanem a gyakorlat is, hogy melyik tűzoltó hány
beavatkozáson vett részt, stb. Van érdeklődés a tűzoltó szakma iránt. A kollegáik többsége nem
leszerel, hanem szervezeten belül más munkakörbe kerül.

Kálmán Tibor polgármester: Maga is elvégezte a 40 órás tűzoltóképzést, amit mindenkinek
ajánl, hiszen nagyon hasznos volt és sok tapasztalatot szerzett. Békéscsabán és Békésen is lehet
érdeklődni hogy, mikor és hol indulnak tanfolyamok.

Kérte a tűzoltóparancsnokot, hogy minden dolgozó számára tolmácsolja a köszönetét.

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

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormánj’zata Képviselő-testületének
85/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparanesnokság 202 1 . évi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

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

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte az ülésen Szitás Péter parancsnokhelyettest. Az
előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a határozati
javaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Megköszönte a békési önkormányzati tűzoltóság munkáját. Mindenkit személyesen is ismer és
tudja, hogy mindig lehet rájuk számítani. Békés város nevében megköszönte a munkát, és kérte,
hogy adja tovább a kollegáinak is.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásná/jelenlévő képviselők száma. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Önkormányzati Tűzoltóság
202 1 . évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte az ülésen dr. Kiss Péter rendőrezredes, bűnügyi
főkapitány helyettest és Ladányi Zoltán rendőrezredes, kapitányságvezetőt.
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Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a határozati
javaslat elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Sajnálja, hogy az előző két napirendi ponthoz érkezett
vendégek már elmentek, hisz nekik is szerette volna megköszönni a munkájukat, hiszen iskolai
rendezvényeken, pályázatokon nagyon gyakran jelen vannak virtuálisan, illetve egyes
rendezvényeken meghívásos formában személyesen is megjelennek a tűzoltóság és a rendőrség
munkatársai is. Megköszönte a kapitányságvezetőnek, hogy gyakran találkozhatnak szeniélyesen
is, hiszen szinte havi rendszerességgel konzultálnak és kapnak tájékoztatást, aminek nagyon örül.
Valamennyi intézményvezető nevében is megköszönte ezt. A beszámoló részletes, korrekt, így
a kérdéseikre is választ kaphattak. Megköszönte a kiváló együttműködést, és igyekeznek a
jövőben is kapcsolódni azokhoz a felhívásokhoz, amelyek az intézményükbe érkezik.

A rendőrség beszámolóját elfogadásra javasolja.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásná/jelenlévő képviseló’k száma. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Rendőrkapitányság
Békés város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: A Békési Polgárőrség tájékoztatója a Békés városban a 202 1 . évben
végzett munkáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte az ülésen Gyarmati Sándor elnököt.

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

Az előterjesztés kiegészítéseként a bizottsági ülésen szóban ismertette Gyarmati Sándor elnök a
Békés városra vonatkozó statisztikai adatokat részletesen, amely a testület ülésén helyben írásban
is kiosztásra került.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Megköszönte a békési polgárőrség munkáját. A
polgárőrök sok rendezvényen jelennek meg és olyan különleges kérésnek is eleget tesznek, mint
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például, hogy a legforgalmasabb útszakaszokon kora reggel és késő délután biztosítsák a
közlekedést a Hepp iskola kérésére. Ez a munka megnyugtató és biztonságot jelent mind a
gyerekek, mind a pedagógusok, mind pedig a szülők számára.

Megköszönte ezt a különleges tevékenységet is, és a polgárőrök munkájához további sok sikert
kívánt.

Molnár Gábor képviselő: Bizottsági ülésén már megköszönte Gyarmati Sándor elnök munkáját.
Azt tudni kell a polgárőrökről, hogy nemcsak területekre járnak ki ellenőrizni és nem csak a
zebrákon biztosítják a közlekedést. Nagyobb rendezvényeken is segítenek biztosítani a helyszínt.
Nagyon sokrétű feladatot látnak el. Az írásban kiosztott statisztika tartalmazza, hogy a
polgárőrök hány órát dolgoztak egy hónapban. Véleménye szerint ez a szám csak a jéghegy
csúcsa. A polgárőrök járják a várost, és segítenek bárhol, ahol tudnak: ha kell, kolbászt sütnek,
és kiosztják a rászorulóknak. Nemcsak a bűnmegelőzésben látnak el feladatot, hanem a
lakossággal való kapcsolattartásban is, ami sem órában, sem pénzben nem mérhető.

Megköszönte a polgárőrök munkáját, és további sikereket kívánt nekik.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte a polgárőrség munkáját, és jó egészséget kívánt
minden egyes polgárőrnek.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Kéyviselő.testületének
88/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Polgárőrség Békés városban
végzett munkájáról szóló tájékoztatóját a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: 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.

Kálmán Tibor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Vámos Zoltán
képviselő 2022. március 29-én az alábbi levelet juttatta el részére:
„ Tisztelt Polgármester Ur! Alulírott Vámos Zoltán hivatkozva az idevonatkozó törvényre, 43. ‘

(5) a (3) bekezdés d) pontja az összeférhetetlenség feloldása, és a törvényesség maradéktalan
betartása végett lemondok az önkormányzati képviselői megbízatásomról, 2022. április 4.
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naptól. Békés városért végzett munkámat mind civilként, mind média szakemberként toi’ábbra is
ugyanúgy végezni kívánom, mint ahogyan az elmúlt 34 évben. Tisztelettel: Vámos Zoltán.”

Az Mötv. 30. (2) bekezdésének rendelkezése így szól: „Az önkormányzati képviseló’lmondhat
a képviseló’-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek ad át vagy
juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következó’ ülésén ismertetni kell. ‘ Az
önkormányzati képviseló’ megbízatása megszűnik a képviselő’ által meghatározott idó’pntban.

Fentiek alapján Vámos Zoltán képviselői megbízatása lemondással, 2022. április 4. napjával
megszűnt. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a megüresedett képviselői helyre
időközi választást kell kitűzni. A Helyi Választási Bizottság április 13-án ülésezett, és 2022.
június 26. napjára a Békés 1 . sz. egyéni választókerületben kitűzte a választást.

Megköszönte Vámos Zoltánnak mindazt a munkát, amit eddig a városért alpolgármesterként,
képviselőként, illetve média szakemberként végzett. Ahogy Vámos Zoltán is írta a levelében,
bízik abban, hogy mind média szakemberként, mind pedig magánemberként a jövőben is
mindent megtesz Békés városáért.

Földesi Mihály képviselő: Nagyon meglepte a hír, hiszen 2,5 évvel ezelőtt úgy indultak ennek a
ciklusnak, hogy Vámos Zoltán teljes mellszélességgel viszi a város ügyeit. Ez most megtört.
Megköszönte Vámos Zoltánnak a munkáját, jó egészséget kívánt neki, és kívánja, hogy
kiteljesedjen az élete.

Kérdése: milyen összeférhetetlenség miatt kellett lemondania Vámos Zoltánnak a képviselői
tisztségéről is?

Kálmán Tibor polgármester: Vámos Zoltán média szakemberként annak a kft-nek a tulajdonosa,
amelyik a Békés TV-ét üzemelteti. A vonatkozó törvény kimondja, hogy képviselői
mandátummal rendelkező személynek nem lehet tulajdoni része olyan kft-ben, cégben, amelyik
médiaszolgáltatást nyújt.

Földesi Mihály képviselő: Ezzel az a gondja, hogy ez a helyzet 2,5 évvel ezelőtt Ugyanígy
fennállt az összeférhetetlenség.

Kálmán Tibor polgármester: Korábban nem a kft-vel volt az önkormányzatnak szerződése, ez
2022. január 1 -jétől változott meg. Ez közös döntés volt. Vámos Zoltán is egyetértett azzal, hogy
ajövőben így működjön tovább a cég.

Földesi Mihály képviselő: További kérdés benne, ha tudták, hogy ezzel összeférhetetlenség jön
létre, akkor miért így kötöttek szerződést? Ha szerették volna, hogy Vámos Zoltán továbbra is
képviselő legyen, akkor lett volna 30 nap az összeférhetetlenség megszüntetésére. Véleménye
szerint sántít ez az egész ügy, számára nem tiszta, hanem zavaros ez az egész történet.

Kálmán Tibor polgármester: Kérte Földesi Mihály képviselőt, hogy ezeket az aggályait beszélje
meg Vámos Zoltánnal, hiszen ő döntött így, ő választotta a kft-vel való szerződéskötést. A 30
nap letelt, és a médiahatóság felszólította Vámos Zoltánt az összeférhetetlenség megszüntetésére.

Lezajlott az országgyűlési képviselő választás, amelyet Dankó Béla nyert meg, akinek ezúton is
gratulált a győzelemhez. Bízik benne, hogy a jövőben is hatékonyan dolgoznak tovább együtt.
Megköszönte a jelölő szervezetek munkáját.
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Földesi Mihály képviselőnek a választások alatt volt egy kiadványa. Kérdése Földesi Mihály
képviselőhöz: mit terme abban az esetben, ha a családját belevonnák a választásokba?
Hazugságokat híresztelnének a feleségéről? Kérdése, hogy Földesi Mihály képviselő ilyen
esetben mit tenne? ‘

Földesi Mihály képviselő: Javasolta, hogy cáfoljanak meg minden olyan dolgot, ami nem fedi a
valóságot. Ha cáfolható az ügy, akkor elnézést kér. Amiket látott, amiket kiolvasott egyes
dokumentumokból, azok kerültek bele az újságba. Ha nem igaz, hogy a polgármester felesége
két munkahelyen dolgozott, akkor cáfolják meg. A BFKC dokumentumai között ezt látta. Ha
kell, be is hozza ezt az anyagot.

Kálmán Tibor polgármester: Várja ezt a dokumentumot, mert szeretné megnézni. A feleségének
soha nem volt semmilyen szerződése a BFKC-val. Sajnálja, hogy Földesi Mihály képviselő úgy
olvas cl egy anyagot, hogy fogalma sincs arról, mi van leírva. Egy pályázat volt benyújtva, amin
nem nyertek, és abban szerepelt a felesége neve. Nagyon jó lett volna, ha nyernek a pályázaton,
mert akkor nemcsak a felesége, hanem több óvónő is részt vett volna benne, akik egyébként
társadalmi munkában heti két alkalommal busszal összeszedik az óvodás gyerekeket és viszik
óvodába minden ezzel járó öltöztetési feladattal együtt. Nehezen tudja türtőztetrii magát.
Borzasztó, hogy mindenféle sejtetéseket, hazugságokat megengednek maguknak Földesi
Mihályék. Soha nem volt a feleségének szerződése a BFKC-val. Illene normálisan elolvasni egy
dokumentumot úgy, hogy meg is értse a képviselő azt, amit olvasott.

Földesi Mihály képviselő: Ez év elején közérdekű adatigényléssel élt, amiben ezzel
kapcsolatban is kérdése volt. Ebben név szerint meg lett említve Kálmán Tibor polgármester
felesége is. A közérdekű adatigénylését adatvédelmi okokra hivatkozva megtagadták. Ettől
kezdve tény az, amit állított.

Pobár Zoltán alpolgármester: Megszokták már, hogy Földesi Mihály képviselő száz meg száz
választáson elindul, de szerencsére egyet sem sikerült eddig még megnyernie. Bízik abban, hogy
ez ajövőben is így marad.

Az nonszensz, hogy olyan irányba megy el egy képviselő, hogy a hasára ütve, honlapot nézegetve
hazugságokat fogalmaz meg Békés város lakosai számára. Ez nem meglepő Földesi Mihály
képviselőtől. Fel vannak erre készülve, de akkor, amikor a polgármester családtagjairól hazudik
valaki, túllép minden határt. A képviselők közszereplők, ezért nekik el kell tűrniük azokat a
mocskosságokat, hazugságokat, amiket általában Földesi Mihály képviselő dobál feléjük. Eppen
a választási időszakban a polgármester feleségéről való hazugság csak a Békés városában
megjelent újságban volt terjesztve. Ugy tűnik, hogy Földesi Mihály képviselő elfelejtette, hogy
sem Kálmán Tibor polgármester, sem Polgár Zoltán alpolgármester nem indult az országgyűlési
képviselő választáson. Éppen ezért érthetetlen számára, hogy miért keverte bele ebbe az újságba
a polgármestert, illetve annak feleségét. Ráadásul a képviselő hamisan tájékoztatta a város
lakosait.

Kérte Földesi Mihály képviselőt - hiszen nincs más eszközük, csak megkémi tudják -‚ hogy
tartózkodjon az ilyen magatartástól, mert nagyon rossz irányba megy. Az asztal körül vannak
olyan személyek, kik már tizenéve képviselők. Mindegyikkel beszélgetett, és elmondták, hogy
olyan még nem volt soha, hogy egy képviselő szemen szedett hazugságokat írjon le egy újságba.
Erre Földesi Mihály képviselő azt mondja, hogy cáfolják meg és akkor majd bocsánatot kér.
Ilyen nem létezik. Tényeket kell állítani, és ha vannak bizonyítékai, amelyekről azt gondolja,
hogy azok hitelesek, akkor meg lehet írni az információt az újságba.
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Földesi Mihály képviselő: Véleménye szerint, amit leírtak az újságba, az hiteles és
alátámasztható bármelyik pillanatban. Az információt a BFKC honlapjáról szedték le. Amikor a
cég megtudta, hogy valaki leszedett a honlapról anyagokat, akkor törölték a honlapról a
dokumentumokat, így gyakorlatilag semmi nem található most rajta.
A BFKC honlapján talált dokumentumokkal tudja alátámasztani az újságban leírtakat. Ha olyan
adat szerepelt az újságba, ami a másik oldal szerint nem valós, akkor tegyék meg a szükséges
lépéseket.
Megérti, hogy problémát okoz az újságban megjelent információ, hisz olyan dolgokat feszegetett
ami nem volt a legkedvezőbb. A békési újságban a másik oldal is megjelenített egy törvénysértést
vele szemben, ami azóta sem került rendezésre. Nem gondolták, hogy tétlenül fogja ezt nézni?

Po1ár Zoltán alpolgármester: Egy honlapról minden leszedhető. A polgármester elmondta,
hogy egy beadandó pályázatról volt szó, amin nem nyertek. Földesi Mihály képviselő azt mondta,
hogy mindennek utána nézett, miközben semminek nem jártak utána. Ezt az egy lapot letöltötték
és azt hitték, hogy ez most így is van. Nem is várt mást Földesi Mihály képviselőtől, hisz így
szokott felkészülni.
A képviselő azt mondja, hogy problémát okozott, amit megjelenített az újságban. Hogy ne
okozna problémát a hazugság? Ráadásul egy családtaggal szemben, aki nem is közszereplő, nem
is politikus.

Sokkal nagyobb felkészültséget vár cl a képviselőtől a várossal és az előterjesztésekkel szemben
is.

Hangsúlyozta, hogy a polgármester feleségéről állított hazugság, minden határon túlmegy.

Földesi Mihály képviselő: Ha valaki végigolvasta a belső ellenőrzést, akkor láthatta, hogy a
Békési Férfi Kézilabda Kft-vel kapcsolatban a belső ellenőr is azt írta, hogy „az adott vizsgált
időszakban a személyi juttatások igen magasak”. Ezt írták le az újságban is. Ha a belső ellenőr
egy ilyen megállapítást tett és írt le, akkor mitől hazugság? Nem kíván többet ehhez a témához
hozzászólni. Bármilyen írásban érkezett anyagra tényszerűen fog válaszolni a város vezetése
számára.

Kálmán Tibor polgármester: Ha bármit összegyűjtenek Földesi Mihály képviselő tanácsadói,
újságírói, névtelen levélírói, stb. előtte kérdezze meg, hogy igaz-e, főleg, mielőtt róla vagy a
családtagjairól leír bármit. Amit a zöld újságban megjelentetett a képviselő teljesen hazugság.

Csibor Géza képviselő: Földesi Mihály képviselő azt mondta, hogy a saját felületükön ők is
megjelentettek olyan közlést, ami nem volt igaz. Nem érti az egészet, mert akkor ezek szerint a
zöld újság nem egy választási újság volt, hanem egy visszavágási lehetőség. Ez nem szép dolog,
különösen akkor, ha nem is egy közszereplővel szemben Ír le dolgokat. Ha valaki közszereplő,
ahogy azt Polgár Zoltán alpolgármester is mondta, annak tűmie kell az ilyen megjegyzéseket is.
Valakit azonban azért pellengére állítani, mert valamilyen kapcsolatban áll valamelyik
közszereplővel úgy, hogy az információ hitelességét nem is ellenőrzi, nemcsak hiányosság,
hanem emberi oldala is van a dolognak.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: A belső ellenőrzés a 2020-as vagy 2021-es év vonatkozásában
írta le azt, amit idézett a képviselő. A belső ellenőrzés, a könyvvizsgálat és a FEB ülés is
áprilisban zajlik, mert a kézilabda klub beszámolóját a következő hónapban tárgyalja a képviselő-
testület a többi kft-vel együtt, ahogyan azt a munkaterv is tartalmazza.
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Földesi Mihály képviselőnek negatív értelemben a szíve csücske a kézilabda, és nem érdekli az,
hogy több száz millió forintért újítják fel a Sportcsarnokot. Megemlítette, hogy magasak a bérek,
de át kell gondolni, hogy több mint 40 ember dolgozik a cégnél, ezért 60-80-100 millió forintot
is kitesz a bérköltség. Egy olyan cégről van szó, amelyik nem kevés embernek ad munkát. A
számadatokból látható lesz majd, hogy a tavalyi év is pozitív eredményt hozott a kézilabda kft
nél.

Kálmán Tibor polgármester: Bízik abban, hogy Földesi Mihály képviselő megköveti majd a
feleségét, ha már hazudott róla, és reméli, hogy a családja többi tagját nem keveri bele ebbe az
ügybe, mert az is lehet, hogy a lánya jogtalanul serdülő válogatott. Nagyon elbizonytalanította
Földesi Mihály képviselő a mostani magatartásával, hiszen azt gondolta, hogy vannak határok,
de a képviselő átlépett minden határt azzal, hogy még a feleségéről is össze-vissza hazudozik.

Földesi Mihály képviselő: Elfogadja, hogy a kézilabda klubnál 40 alkalmazott dolgozik, de van
egy szűkcsoport, bár név szerint nem akar senkit megemlíteni. A polgármester feleségétől akkor
kér elnézést, ha alá tudja támasztani annak az ellenkezőjét, amit leírtak az újságban. A másik
oldal különösen megtette volna, hogy belekeveri a családtagját, ha a feleségénél találtak volna
hasonlót, de nincs ilyen. Nem fogja a közpénzt a családjára költeni.

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

Szavazás eló’tt 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
89/2022. (IV. 28.) határozata

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

Felelős : Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

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

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
90/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató az előző testületi
üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tár2ya: Tájékoztató a fontosabb j ogszabályi változásokról

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

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a fontosabb jogszabályi
változásokról” tárgyú előterj esztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tár2ya: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

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

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterj esztést.

Földesi Mihály képviselő: Az átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntéseket
negyedévente tárgyalják. Több polgármesteri döntésről tud, mint amennyit az előterjesztés
tartalmaz. Az anyagban összesen két tétel jelent meg. Kérte az önkormányzatot, hogy a
negyedévben megtörtént valamennyi ügy kerüljön testület elé, amit a polgármester átruházott
hatáskörben hozott. Ez így sántít, hogy valamennyit leírnak, és testület elé terjesztik, de ez nem
a teljes képet tükrözi. A két polgármesteri döntést elfogadja, de a legközelebbi testületi ülésre a
kimaradt döntésekről is tájékoztassák a képviselőket.

Tárnok Lászlóné jegyző: A tájékoztatóban azok az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri
döntések szerepelnek, amelyeket az SZMSZ 1 . és 2. pontja szerint a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. A költségvetésben elfogadásra került egyéb felújítások, beruházások, stb. már nem
kerülnek testület elé. Ide azokat terjesztik elő, amelyekről az SZMSZ szerint a polgármester
köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. Ez alapján, a lekönyvelt adatok szerint január 1. és
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március 3 1 . között két Olyan kifizetés volt, amire nem volt előirányzat. A Pénzügyi Osztály ez
alapján készítette el a tájékoztatót.

Kálmán Tibor polgármester: A hivatal a valóságot írja le és terjeszti testület elé. További
hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a tájékoztató
elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2022. (IV. 28.) határozata

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

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárya: Egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározása

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

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

Békés város Önkormányzata eddig az egészségügyi alapellátások körzeteit három rendeletben
állapította meg, azonban ajogszabályoknak való megfelelés érdekében egy egységes, új rendelet
került megalkotásra. A törvényekben előírt véleményeztetési eljárások megtörténtek, és azok
alapján került a rendelet beterjesztésre a képviselő-testület elé.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2022. (IV. 28.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenység vonatkozásában az önkormányzat és a
szolgáltatók között hatályban lévő szerződések módosítását a rendelet és a körzet
számának változása miatt.
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgárriestert a
szerződések aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelen/évó’ képviselők száma. 9fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal z alábbi
rendeletet alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

10/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6. ( 1 ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX. tör\Jény 1 3 . (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 201 5. évi CXXIII.
törvény 6. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős
országos módszertani intézet, a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező
egészségügyi államigazgatási szerv, a védőnői ellátás vonatkozásában az országos tisztifőorvos
véleményét beszerezve a következőket rendeli el:

A rendelet célja

E rendelet célja Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási
területén az egészségügyi körzetek megállapítása, az egészségügyi alapellátás kiegyenlített
nyújtásának biztosítása érdekében.

A rendelet hatálya

..

2.
E rendelet személyi hatálya az Onkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást
biztosító egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapítása

.
3.

( 1 ) Az Onkormányzat az egészségügyi alapellátás körében nyolc háziorvosi körzetet alakít
ki. A háziorvosi alapellátás körzeteit és azok területi leírását e Rendelet 1 . számú
melléklete tartalmazza.

(2) Az Onkormányzat az egészségügyi alapellátás körében négy házi gyermekorvosi körzetet
alakít ki. A házi gyermekorvosi alapellátás körzeteit és azok területi leírását e Rendelet
2. számú melléklete tartalmazza.
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(3) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében hat fogorvosi körzetet alakít ki.
A fogorvosi alapellátás körzeteit és azok területi leírását e Rendelet 3 . számú nielléklete
tartalmazza.

(4) Az Onkormányzat az egészségügyi alapellátás körében hét területi védőnői és három
iskolavédőnői körzetet alakít ki. A területi védőnői alapellátás körzeteit és azok területi
leírását e Rendelet 4. számú melléklete, az iskolavédőnői alapellátás körzeteit és azok
területi leírását e Rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Onkormányzat az egészségügyi alapellátás körében két iskola-egészségügyi ellátási
körzetet alakít ki. Az iskola-egészségügyi alapellátás körzeteit és azok területi leírását e
Rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátási körzet megállapítása

4.
Az Onkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorTosi ügyeleti ellátási körzetet alkot. A
körzet székhelye: 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 16.

Záró rendelkezések
5.

(1) E Rendelet 2022. május hó 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a Békés város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi
tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 1 1/2010. (111.26.)
önkormányzati rendelete, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a védőnői
körzetek megállapításáról szóló 39/201 2. (XII. 1 3 .) önkormányzati rendelete és Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iskola-egészségügyi és az ügyeleti
alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 29/20 1 6. (XII. 1 3 .) önkormányzati
rendelete.

Békés, 2022. április hó 28. nap

Kálmán Tibor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. április hó 29. napján

Támok Lászlóné sk.
jegyző

Napirend tár2ya: Békés Város Önkormányzata 2021 . évi zárszámadási rendeletének
elfogadása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta, és a határozati
javaslat, valamint a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.

A 202 1 -es évben is sikerült megőrizni a város pénzügyi stabilitását, és az intézmények
működőképességét. Jelentős fejlesztések valósultak meg, és továbbiak indultak el a városban.
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Csibor Géza képviselő: A költségvetés kiegyensúlyozott, és ez azért említésre mélt3, mert a
2020-as és 202 1 -es évet beárnyékolta a koronavírus, ami miatt nem várt események,
bevételkiesések is voltak. Ennek ellenére a város és az intézmények is működtek, ami nagy
eredmény a körülményeket figyelembe véve. A bevételek jól alakultak, és a kiadások is
megfelelőek voltak. Véleménye szerint a hivatal működése, és a költségvetés is
kiegyensúlyozottnak mondható.

Kálmán Tibor képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat
elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljeleniévó’ képviseló’k száma. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2022. (IV. 28.) határozata

1 . Békés Város Képviselő-testülete az Békés Város Önkormányzat 202 1 . évi
költségvetésének teljesitéséről készített beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.

2. Békés Város Képviselő-testülete felhívja ajegyzőt, hogy a Békési Polgármesteri Hivatal
459.419 Ft összegű, vállalkozási tevékenységek miatt keletkezett befizetési
kötelezettségét az irányító szerv 11998707-0460681 1-00000000 bankszámlájára 2022.
május 31-ig teljesítse.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Támok Lászlóné jegyző

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt cl a rendelet-tervezet elfogadásáról.

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Onkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:
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1. Békés Város Önkormányzata (ci továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2021. évi
költségvetése teljesítését:

a) 4.839.944.336 Ft költségvetési bevétellel,
b) 2.065.329.099 Ft finanszírozási bevétellel, amelyből

ba) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 1.036.533.989 Ft,
bb) Allamháztartáson belüli megelőlegezések 60.958.832 Ft,
be) Központi irányító szervi támogatás: 670.856.8 1 4 Ft,
bd) Likviditási hitelek, kölcsönök: 293.360.336 Ft,

c) 4.33 1 .53 1 .272 Ft költségvetési kiadással,
d) 1.051.520.173 Ft finanszírozási kiadással, amelyből

da) Megelőlegezés visszafizetés: 59.525.247 Ft
db) Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése: 293.360.336 Ft
dc) Központi irányító szervi támogatás folyósítása: 670.856.814 Ft
dd) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése: 27.777.776 Ft

a rendelet 1 . és 2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. Az Önkormányzat saját és intézményei költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak
szerint hagyja jóvá.

3. Az Önkormányzat saját és intézményei 202 1 . évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4.
melléklet szerint, a tartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 6. mellékletekben foglaltak
szerint hagyja jóvá.

5. Az Önkormányzat 202 1 . évi közvetett támogatásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek teljesitéseit kötelező és önként
vállalt feladatok szerinti bontásban és azok teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

7. Az Önkormányzat települési támogatás keretében nyújtott szociális pénzeszközeinek
felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Az Önkormányzat a 202 1 . évi általános, köznevelési, és szociális feladatokhoz kapcsolódó
normatíva elszámolását a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. Az Önkormányzat 2021 . évi pénzkészlet változását a 1 1 . melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Az Önkormányzat 202 1 . évi maradvány kimutatását a 1 2. és 1 3 . mellékletek szerint,
maradvány összegét 1.522.221.990 Ft összegben hagyja jóvá.

11. Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 14. melléklet szerint, konszolidált eredmény
kimutatását a 15. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

12. Az Önkormányzat 2021 . évi részesedéseit, valamint azok működéséből származó
kötelezettségek állományát a 1 7. melléklet tartalmazza.

13 . A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2031. évi alakulását bemutató
mérleget a 18. melléklet szerint, a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteket a 19.
melléklet szerint hagyja jóvá.
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14. Az Önkormányzat Uniós forrásból megvalósuló 202 1 . évben teljesített kiadásait a 20.
melléklet tartalmazza.

15. Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla” terhére a 202 1 . évben
297.879 Ft befizetés történt, kifizetésre nem került sor.

16. Békés város Képviselő-testülete a 201 9. évben hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket
vállalt, 1 99/20 1 8. (V. 24.) Képviselő-testületi határozatával döntött fejlesztési hitel felvételről.
2019-ban hitel lehívás megtörtént 246.937.240 Ft összegben. A 2021. december 31-éri fennálló
tartozás összege 191.381.688 Ft.

17. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Békés, 2022. április 22.

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. április 29. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tárya: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1 2/2020. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, illetve az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolj ák a képviselő-testületnek.

A lakásrendelet jelenlegi módosításával az elővásárlási joggal érintett önkormányzati bérlakás
megvásárlása során a vételár egyösszegű megfizetése esetén vételár engedmény érvényesítésére
nem lesz lehetőség, továbbá vételár egyösszegű megfizetése esetén a vevőt engedmény nem fogja
megilletni.

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre voiiatkozó

egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1 993 . évi LXXVIII. törvény 3 . (1)
bekezdésében, a 34. (1 ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 . évi
CLXXXIX. törvény 1 3 . (1 ) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 35. b) pontjában biztosított véleiriényezési
jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:

1. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1 2/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 45 . (1) bekezdésének b)
pontja törlésre kerül.

2. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 45. (3) bekezdése törlésre
kerül.

Békés, 2022. április 28.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. április 29. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tárya: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021 . évi
zárszámadásáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, illetve a Humán és Szociális Bizottság és a határozati javaslat elfogadását javasolják
a képviselő-testületnek. Az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa április 26-án
ülésezett és elfogadta a társulás 202 1 . évi zárszámadását.

Deákné Domonkos Julianna képviselő, az IFT elnöke: Ahogyan a polgármester is említette, e
héten kedden tartotta ülését a Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, ahol megtárgyalták ezt az
anyagot is. A Kistérségi Intézményfenntartó Társuláshoz két szervezet tartozik: a Békési
Kistérségi Ovoda és Bölcsőde, valamint a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ.
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A két intézmény igazgatójával remek munkakapcsolatot ápolnak. A beszámoló, illetve a
zárszámadás anyaga mellé, mint a társulás elnöke kapott egy részletes kimutatást az elmúlt 1
évben (2021-es év) történt fejlesztésekről. Ahogyan Csibor Géza képviselő mondta, a 2021-es
esztendő sem volt egyszerű a vírushelyzet miatt. Ennek ellenére nagyon jó fejlesztéseket
hajtottak végre az intézmények. Volt eszközbeszerzés, épület felújítás, stb. A bevételek
teljesítése 1 00 %-ban megvalósult a 202 1 -es évben annak ellenére, hogy a tavalyi év tartogatott
nem várt eseményeket is.

Megköszönte mind a két intézmény igazgatójának, vezető társainak és munkatársainak a
munkáját.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Deákné Domonkos Julianna képviselőnek, hogy az
intézményfenntartó társulás elnökeként is nyomon követi az intézmények tevékenységét.
Megköszönte a két intézmény igazgatójának és minden dolgozójuknak a munkáját.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnóljelenlévő képviseló’k száma. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Kéyviseló’-testületének
95/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Tárulás 202 1 . évi zárszámadásról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerint
elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Tájékoztató a 202 1 . évi belső ellenőrzés végrehajtásáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Az éves ellenőrzési jelentést legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg kell
benyújtani a képviselő-testületnek, így ezen kötelezettségnek tesznek eleget ezzel az
előterjesztéssel.

Földesi Mihály képviselő: Végigolvasta az előterjesztést, és megköszönte Juhos Józsefné belső
ellenőmek, hogy olvasmányosan készítette el. Nagyon sok mindent alátámaszt a belső ellenőri
jelentés abból, amit az elmúlt években mondott. Ki is emelte azokat. Látható, hogy nem minden
területen ment bele mélységekbe a belső ellenőr. Az, hogy azért nincs, mert a célellenőrzésnek
nem volt igazából célja, vagy kívülről azt súgták, hogy nem kellene leírni dogokat, nem tudja.
Az anyagból látszik, hogy volt, ahol keményebben súrolta az ügyeket a belső ellenőrzés, és volt
olyan terület, ahol megpróbált finomabban közölni gondolatokat a testület felé.
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Megköszönte a tájékoztatót, hisz az nagyon sok mindenre rávilágít. Nem akar részleteibe
belemenni az anyagba, mert kevés lenen rá az idő, hiszen mindegyik téma sok időt igényelne.

Két dolgot kíván kiemelni a tájékoztatóból: az egyik a BFKC, amiről már volt szó az ülésen.

Ezzel kapcsolatban kért volna közérdekű adatigénylést, amire nem kapott választ. Ennek még
nincs vége, de tény, hogy az országgyűlési képviselő választás elvonta erről a figyelmet.

A másik téma a BKSZ ügye. Többször említette, de a város vezetése le is söpörte az ingyen
munkával, illetve a keveredéssel kapcsolatos felvetéseit. Olvassák el a belső ellenőrzés anyagát,
ahol a 2019-es és 2020-as évet illetően igen szabad kezet kapott a belső ellenőr arra, hogy
tájékoztassa a testületet. Világosan látható az anyagból, hogy a közfoglalkoztatás keveredik a
vállalkozói tevékenységgel, ami nem igazán követhető a könyvelésben. Nem könnyű a BKSZ
vezetésének, hiszen a támogatási formákat nehéz megoldani. Ezt vegytisztán csak akkor lehetne
látni, ha erre felhatalmazást kapnának, és központilag megoldódna ez a kérdés. Nagyon sok
önkormányzat küzd ezzel. Vannak Békés megyében olyan önkormányzatok, amelyek ezt a
tisztaságot megpróbálták valahogyan elérni, és évek óta működnek így. Tőlük lehetne
tapasztalatot szerezni.

Az első időszakban, amikor Ilyés Péter volt az ügyvezető, lehetetett látni, hogy volt ugyan
könyvelő, volt könyvvizsgáló és mind a kettőjóváhagyta. Lehet, hogy csak tapasztalatlanság volt
a fiatal ügyvezető részéről, mert inkább a tevékenységre fordított figyelmet. Nem szeretné, ha
csak az ügyvezető vinné cl a balhét, hiszen minden egyes kft. esetében van felügyelő bizottság,
amelyik ugyanúgy teljes anyagi felelősséggel tartozik a gazdálkodásért, mint az ügyvezető. A
FEB-nek is feladata lett volna utánanézni sok mindennek. Ettől kezdve mondhat bármit az
önkormányzat, az a véleménye, hogy szemet hunytak fZlötte, ahelyett, hogy a vegytiszta
megoldást választották volna. Emiatt mondta, hogy a belső ellenőr nem is tér ki, csak jelzi, hogy
fekete dolgokat is talált benne. Véleménye szerint a keveredés miatt inkább szürke ez a terület a
202 1 -es év tekintetében.

Két kérdése van: az egyik az önkormányzat felé, a másik pedig a belső ellenőr felé.

Egyik kérdése: véleményük szerint a mostani céges struktúra alkalmas-e arra, hogy a
jogszabályoknak megfelelően működjön az önkormányzat részéről az elszámoltatás? Mert
alapjában véve ezt az önkormányzatnak kell feladatként kiosztani.

Két önkormányzati mintát tud javasolni áttekintésre: az egyik a vésztői önkormányzat, ahol
Karakas Anikó a polgármester. Ok a közfoglalkoztatásra kivitelezhető megoldást találtak. A
másik minta lehet a békéscsabai önkormányzat. Ezen a két helyen látta a vegytisztának tűnő
megoldást.

Kérdése Juhos Józsefné belső ellenőr felé: a munkája során találkozott-e ilyennel? És milyen
javaslata lenne ezzel kapcsolatosan?
A belső ellenőr által feltárt hiányosságok súlyos dolgok. Kérdése, hogy ezeket a súlyos dolgokat
a jelenlegi vezetés képes-e megoldani, illetve kell-e ehhez külső segítség?

Csibor Géza képviselő: Jó, ha a belső ellenőr nézi át és teszi helyre a dolgokat, mintha más
szervek tennék. A belső ellenőr leírta, hogy egyéb intézkedésre nincs szükség, mivel akkora
szabálytalanságokat nem észlelt.
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Földesi Mihály képviselő által elmondottak üldözési mániára utalnak. Véleménye szerint még
Jézus életéből is a negatívumokat emelné ki, és valami büntető eljárásra ott is okot látna. Ezt a
hozzáállást nem tudja hova tenni.

Juhos Józsefné belső ellenőr: A BKSZ-nél elsősorban könyvelési hiba történt, ami a nagy
veszteséget okozta. Ez nyilván kihat az eredményre és a saját tőke változására is. Ezt is jelezte
az anyagban.

Nem érti, hogy mire gondol Földesi Mihály képviselő, amikor azt mondja, hogy a belső
ellenőrzés során nem minden esetben tért ki mélyen a vizsgálat során bizonyos dolgokra.
Véleménye szerint mélyrehatóan vizsgálta az ügyeket.

A közfoglalkoztatással kapcsolatban feltett kérdésre, hogy milyen javaslata lenne arra, hogy a
közfoglalkoztatottaknak ne kelljen plusz juttatást adni, elmondta, hogy a BKSZ a jobb munka
ellátása miatt adta a plusz juttatást. A jogszabály ezt nem engedi meg, mert azt mondja, hogy
sem munkaviszonyt, sem megbízási jogviszonyt nem lehet létesíteni a közfoglalkoztatás mellett.
Ezért valahogy úgy kell megoldani a plusz juttatás biztosítását, hogy az törvényes legyen.

A vizsgálatai során a legnagyobb gondot a belső kontroll elmaradása okozta. Ez is oka annak,
hogy a könyvelési hiba is most bukott ki. Ha lett volna belső kontroll, akkor ez nem történt volna
meg. Ugyanez elmondható a leltámál, a készletnél, a tárgyi eszközöknél, stb., és ezt nemcsak
egy intézménynél, vagy a vizsgált intézményeknél tapasztalta, hanem mindenhol. Ha
megfelelően működne a belső kontroll, akkor kisebb lenne a hiányosság, illetve ajogszabálysértő
dolog.

Po1ár Zoltán alpolgármester: Kérdése a belső ellenőrhöz: megkereste-e a polgármester, az
alpolgármester, képviselő, osztályvezető vagy helyettesük, azzal, hogy ne mélyre hatóan
ellenőrizze a cégeket?

Juhos Józsefné belső ellenőr: Nem érkezett hozzá ilyen kérés.

Po1ár Zoltán alpolgármester: Nem állja meg a helyét Földesi Mihály képviselő azon állítása,
hogy kívülről bárki súgna a belső ellenőrnek, aki évtizedek óta végzi a munkáját. A kézilabdát
mindig emlegeti a képviselő, ezért ezt a példát hozza. Emlékszik, amikor a belső ellenőr 2 hétre
beköltözött az irodába, az asztalok tele voltak dokumentumokkal és nagyon alapos munkát
végzett.

Említette Földesi Mihály képviselő, hogy a kézilabdánál sok volt a személyi jellegű ráfordítás.
Az anyagban az alábbiak vammk megfogalmazva: „Bérjárulékokkal együtt az igénybe vett
szolgáltatások költsége is igen magas volt. Ennek az oka, hogy pályázat útján megvalósult
beruházások (szellőző, világítás, nyílászárók) valósultak meg. A megvalósult beruházás teljes
egészében átadásra került a kulturális intézménynek”.
A kézilabdával kapcsolatban az összegzés az alábbiakat tartalmazza: „Az ellenőr felhívja az
ügyvezető figyelmét, hogy mellőzzék a készpénzes üzemanyag vásárlást.” Az ügyvezetőnek ezt
a kérdést meg kell vizsgálnia.
Az anyagban szerepel még: „Az ellenőrzés javasolta, hogy a kis- és nagy értékű eszközökön
egyaránt az egyedi leltározási számot rögzítsék fel oly módon, hogy azt nehezen lehessen
eltávolítani, bárki által beazonosítható legyen.”
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Ez a Békési Férfi Kézilabda Kft. ellenőrzésével kapcsolatos Összegzés. Ennél nagyobb hibájuk
ne legyen.

Földesi Mihály képviselő: Csibor Géza által felvetettekre elmondta, hogy az anyagban az egyik
utolsó mondat standard mondat, aminek minden ellenőrzésben szerepelnie kell. A másik
lehetőség, hogy ez a mondat nem szerepel, de akkor személyi felelősnek kell lennie.
Ez a standard mondat az alábbiak szerint szól: „Altalánosságban megállapítható, hogy az
ellenőrzött intézmények igyekeztek a kért adatokat időben rendelkezésre beadni.” Ha
Mezőberényben megnéznének egy belső ellenőri jelentést, akkor ugyanezt a niondatot
megtalálnák benne. A belső ellenőr nem keresett személyi felelőst, ezért tette bele az előbb
ismertetett standard mondatot.

Egy nagy cégnél dolgozik, ahol szintén vannak belső ellenőrzések, és ott is vannak standard
mondatok. Az elmúlt 24 évben már látta, hogy a belső ellenőr milyen mélységekbe ment bele az
ellenőrzésbe. Ez minden esetben a régió igazgatótól flggött, és minden esetben egyeztetés
történt.

Megérti a Polgár Zoltán alpolgármester által elmondottakat, hiszen védeni kell a mundér
becsületét. Ennek ellenére nagyon finoman, úrinő módjára fogalmazott a belső ellenőr a
tájékoztatóban a BFKC-vel kapcsolatban. Ha minden tiszta lett volna a kézilabdánál, akkor a
közérdekű adatigénylését nem utasították volna cl, hanem megkérték volna, hogy jelöljön meg
egy időpontot, amikor be tud menni megnézni a kért dokumentumokat.

Mucsi András képviselő: Végig hallgatta Földesi Mihály képviselő hozzászólásait, és nem
igazán érti, hogy miről beszél. Ez már a Demokratikus Koalíció színvonala, és talán nem véletlen
az egybecsengés a képviselő és a DK között. Ugy látja, elindult a választási kampány.

Földesi Mihály képviselő standard mondatot említett, de benézte, mert az alábbi mondatot nem
olvasta fel. Ismerteti azt a mondatot, ami alapján a képviselő-testületnek szavaznia kell:
„Osszességében a 2021 . évben a belső ellenőrzés által elvégzett vizsgálatoknál sem büntető, sem
szabálysértési, sem kártérítési, sem fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény,
mulasztás, hiányosság gyanúja nem merült fel”. Nem is kell ezeket sejtetni, vagy ha van, akkor
mondja meg konkrétan, hogy hol volt szabálytalanság, törvénytelenség és tegyenek feljelentést.

Nagyonjó az, ha egy képviselő vizsgálódik, hiszen erre tettek esküt, hogy a város gazdái lesznek.
Örül annak, ha a képviselő ebbe beleássa magát, és elmondja a tényeket úgy, hogy ő is megértse,
bár csak öt diplomája van. Kérte Földesi Mihály képviselőt, mondja meg konkrétan, hogy hol
történt törvénysértés. Megkérdezhetik Juhos Józsefné belső ellenőrt, hogy volt-e törvénysértés,
bár feketével kiemelte, hogy nem történt szabálysértés, még a gyanúja sem merült fel. Ennek
ellenére, aki a közvetítést nézi a tévén keresztül, azt hallja, hogy van valami szabálytalanság,
valami sötétség, valami szürke zóna, valami sumákság, és odaszóltak a belső ellenőrnek, hogy le
ne merjen írni dolgokat. Akkor tegyenek feljelentést, és majd a rendőrség kideríti. A maga
részéről szeretne tisztán látni, mert a belső ellenőr által elkészített anyagról tud szavazni. Juhos
Józsefné belső ellenőr elvégezte a munkát, aki rendkívül precíz. Orüljenek annak, hogy ilyen
belső ellenőrük van, aki még azt leírja, hogy a BKSZ-nél a leltári szám szerepeljen a
mobiltelefonon, hogy be lehessen azonosítani. Megköszönte a belső ellenőr munkáját.

Egy cégvezető, egy intézményvezető hálás lehet azért, hogy van egy olyan belső ellenőr, aki
leírja, hogy mit csináltak jól, és mit kell kijavítani. A képviselők számára 20 oldalon keresztül
leírja, hogy mit tapasztalt az ellenőrzés során. A belső ellenőr még arra is kitért, hogy a
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polgármesteri hivatal konyhájában az ecet és kristálycukor vonatkozásában van-e eltérés a
megrendelés és a felhasználás között. Ennél precízebb belső ellenőrre nincs szükség. Fia a belső
ellenőr leírja, hogy a gyanúja sem merült fel a bűncselekménynek, akkor ne vezessék félre se
egymást, se a tévénézőket azzal, hogy itt töménytelen szabálytalanság van, ami cl lett suirtákolva.
Nincs ilyen, vagy ha van, akkor tegyenek feljelentést. De ez azt is jelenti akkor, hogy a belső
ellenőr nem a valóságot Írja le, így őt is elő kell venni.

Csibor Géza képviselő: Meghallgatta Földesi Mihály képviselő válaszát, amit az általa
elmondottakra reagált, de be kell vallania, hogy nem értette. Nem érti, mit jelent a standard
mondat, és azt sem, hogy ha le van írva, attól miért nemjó egy előterjesztés? Ugy tudja, hogy ők
nem szóltak bele a belső ellenőr munkájába, Így kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: miért
befolyásolta a belső ellenőrt, hogy bizonyos dolgokra kitérjen az ellenőrzéskor, és bizonyos
dolgokra ne térjen ki? Mert, ha ezt a képviselő megteheti, akkor a másik oldal is megtehette
volna. Földesi Mihály képviselő miért befolyásolta a belső ellenőrt, hogy ezeket Írja le?

Továbbra is fenntartja a képviselő által elmondottak alapján, hogy még Jézus életében is büntető
eljárást kezdeményezne.

Földesi Mihály képviselő: Elmentek egy teljesen más irányba. Csibor Géza képviselő mindent
megtesz arra, hogy a fáradtságára hivatkozzon. Kérte, hogy legközelebb nyugodt körülmények
között, kipihenten olvassa végig az előterjesztéseket, és kipihenten hallgassa végig a
hozzászólásait, hátha akkor nem viszi el tévútra a beszélgetést.

Mucsi András képviselő hozzászólására elmondta, hogy nagyon durva lenne, ha most az 5
diplomáját feszegetné, meg a bölcsésztudományát a reállal kapcsolatosan, vagy közgazdasági
dolgokkal kapcsolatosan. Egyetért azzal, amit felolvasott Mucsi András képviselő, az úgy, ahogy
vanjó. Amit érzékeltetett és más irányba vitte cl a tárgyalást, az megint tévút. Erről nem szeretne
beszélni a továbbiakban.

Ha valaki végigolvasta a belső ellenőr által elkészített nagyon precíz anyagot, akkor azt is látja,
hogy a BKSZ Kft. sokkal nagyobb górcső alá volt véve, mint az összes többi intézmény. Sokkal
mélyebb feladatokat fogalmazott meg bemie a belső ellenőr.

Az önkormányzattal kapcsolatosan volt egy kérdése, amire még mindig nem kapott választ.

A belső ellenőrhöz intézett kérdéseire megkapta a választ, amit meg is köszönt. Továbbra is
ugyanilyen precíz munkát kér a belső ellenőrtől. Az anyag olvasmányos és érthető volt számára,
és alátámasztotta azokat a gondolatokat, amelyeket az elmúlt időszakban feszegetett.

Rácz Attila képviselő: Úgy gondolta, hogy ebben a témában nem szól hozzá, de nála is betelt a
pohár. Említette a polgármester, hogy 1 O éve nem volt ilyen esemény, vagy ehhez hasonló a
testületben. Ilyen hangnem sem volt tapasztalható. Több érdemi munkára van szükség, mert
sokszor elkanyarodnak a napirendi ponttól. A nézők nem azt érzik, hogy szürke vagy fekete,
hanem azt, amit ő is érzett. Oszintén beismeri, hogy kellemetlenül érezte magát egy-két
párbeszéd kapcsán, ami nem ide tartozik, hanem inkább folyosói beszélgetésre.

Felkérte Kálmán Tibor polgármestert, hogy kicsit erőteljesebben képviselje a város érdekét és
fordítsa vissza a beszélgetést a napirendi pontokra. Kérte, hogy szorítkozzanak a napirendi
pontok tárgyalására, és a magánvéleményeket mindenki hagyja a termen kívülre. Nincs erre
szükség, mert az érdemi munka nem halad, még a napirendi pontok felénél sem tartanak, közben

24



mindenki különböző véleményeket formái. Támogatja a polgármestert abban, hogy erélyesen
képviselje a testület érdekét, és térjenek vissza a napirendi pontok tárgyalásához. Ha pedig
beszélni akarnak olyan dolgokról, amikről most szó van, akkor vegyék fel a napirendi pontok
közé és tárgyaljanak azokról is, de az egy másik dimenzió.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte a békítő szándékot, de valamennyire helye van
annak, hogy ha valaki sejtet dolgokat, vagy szürke dolgokat emleget, akkor arra reagáljanak a
képviselők.

Csibor Géza képviselő: Földesi Mihály képviselő más útról beszélt. Nem tudja ezt értelmezni.
Az anyagot a képviselő jónak tartotta, amit leírt a belső ellenőr, elfogadta. Ami le van írva, az
betartandó, végrehajtható. Ha leírja a belső ellenőr, hogy nincs intézkedésre ok, akkor mégis mi
miatt gondolja Földesi Mihály képviselő azt, hogy itt valami szürke, más út van, félrevezetés
van?

Egyetért Mucsi András képviselő véleményével, miszerint ez az egész nem az anyagról szól,
hanem egészen másról.

Balo2 Zoltán képviselő: Földesi Mihály képviselő folyamatosan azt sugallja, hogy valami nincs
rendben, mindig van valami, ami gyanúsnak tűnik, és ez az utóbbi időben egyre jobban
felerősödött, miközben semmilyen konkrétum nincs mögötte. Csak sejtetések, gyanúsítgatások
vannak, hogy felkértek valakit, hogy ne a valóságot Írja le, hanem csúsztasson. Ahogy Mucsi
András képviselő is mondta, úgy gondolja, hogy elkezdődött a zöld újsággal a 2024-es választási
kampány, bár ez még korai. Az újságnak sem volt semmi köze az országgyűlési képviselő
választáshoz. Most is olyan irányba mennek, ami nem igazán fedi a valóságot. A témához nem
tartozik, de sajnos a hangnem is egyre jobban kezd a balliberális oldalra jellemző módon
megjelenni. A Jobbik 2.0 ismét felütötte a fejét, ahogy sokan mondták a zöld újság megjelenése
után.

Kérte a képviselőt, hogy konkrétumokat, tényeket mondjon cl és ne sejtessen. Mondja meg, hogy
melyik sorban mi a nem jó, de ne sugallja azt, hogy itt semmi nem jó, vagy mindenben van egy
kevés, ami nem jó. A közösségi felületeken is folyamatosan megjelennek olyan írások, amelyek
találgatások, és leírják, hogy „biztos ezért vagy azért van”. Megjelentek olyan hangok is, amelyek
azt mondják, hogy „a képviselők csak a zsebüket tömik”. Nem tudja, Földesi Mihály képviselő
csak a zsebét tömi itt? Mert a pártjához tartozó vezetők folyamatosan írják a közösségi médiában,
hogy itt minden képviselő csak a zsebét tömi, és azért van 1 -es pályázat meg 2-es pályázat, hogy
a képviselők azon keresztül a zsebüket tömjék. Nem tudja, hogy Földesi Mihály képviselő tömte-
e már a zsebét, vagy részesült-e bármilyen juttatásban bármelyik pályázatból, vagy valaki
közülük gazdasági előnyt élvezett-e abból, hogy például egy járda meg lett csinálva Józsi bácsi
előtt?

Pobár Zoltán alpolgármester: Egyetért Rácz Attila képviselővel, sok mindemek nincs helye a
testületi ülésen. Korábban mondta, hogy vannak régóta képviselők a testületben, akik közül az
egyik Rácz Attila, Mucsi András és Deákné Domonkos Julianna mellett. Meg se kell kérdezni
őket, hogy korábban volt-e olyan, hogy valakinek a családtagjairól nyilvánosan hazudjanak, mert
tudja, hogy nem fordult elő ilyen. Véleménye szerint ezt a testület ülésén is szóvá kell tenni, mert
itt ül közöttük az a képviselő, aki erről hazudik. Ezt nem fogják ajövőben sem szó nélkül hagyni.
2,5 évvel ezelőtt a helyi FIDESZ-KDNP frakció vezetője, Mucsi András kijelentette az ő
gondolataikat is, hogy soha nem fogják szó nélkül hagyni azt, ha vádaskodnak ellenük.
Bizonyítani fognak belső ellenőrzésekkel, FEB ülésekkel, mert nyitott könyvekkeljátszanak. Ha
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azonban hazugságok ellen meg kell szólalniuk, akkor azt is megteszik. Bízik abban, hogy több
ilyen nem fordul elő, és reméli, hogy lezárhatják ezzel az ilyen ügyeket. Bízik abban is, hogy
Földesi Mihály képviselő is átgondolja az egészet és befejezi a hazugságokat.

Tárnok Lászlóné jegyző: Szeretne visszakanyarodni a szakmához. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény a jegyzőnek adja feladatul, hogy köteles gondoskodni a belső
ellenőrzés működtetéséről. Az ő megbízásból Juhos Józsefné belső ellenőr végezte el ezeket a
tevékenységeket, amiről a jelentést elkészítette. A belső ellenőr végzettsége, képzettsége
megfelel a vonatkozó jogszabályi feltételeknek.

A 2021-es évre vonatkozóan 2020 év végén lett elfogadva az ellenőrzési terv. Az, hogy melyik
intézményt milyen mélységben ellenőrizte a belső ellenőr, az attól függött hogy milyen
ellenőrzés volt előírva. Aki a szakmában egy kicsit jártas, az tudja, mit jelent egy felügyeleti
ellenőrzés meg mit jelent egy célellenőrzés. A BKSZ Kft-nél felügyeleti ellenőrzés volt, ami
sokkal mélyebb ellenőrzést jelent, mint a célellenőrzés. A kézilabda kft-nél, illetve a
polgármesteri hivatal konyhájánál csak egy célellenőrzés történt, ami jóval szűkebb körű, ezért
lehet az, hogy a BKSZ Kft-nél sokkal több mindenre kiterjedt a vizsgálat, és részletesebben is
fejtette ki a megállapításait ajelentésben a belső ellenőr.

A belső ellenőmek a szervezeti és funkcionális fggetlensége biztosított volt eddig is és ezután
is így lesz.

Mucsi András képviselő: Valóban bölcsészeti diplomái vannak, de azt megérti, ha azt írja le a
belső ellenőr, hogy történt-e bűncselekmény vagy sem. A konstruktivitás felé szeretné elvinni a
beszélgetést. Kérte Földesi Mihály képviselőt, mondja meg konkrétan, hogy melyek azok a
területek, amelyekkel szerinte gond van. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság minden
hónapban tárgyalja a BKSZ Kft. által elvégzett munkákkal kapcsolatos beszámolót, amellyel
kapcsolatban soha nincs kérdés.

Ahogy jegyző asszony elmondta, van célellenőrzés és van felügyeleti ellenőrzés. Ha valaki azt
sejti, hogy valami nincs rendben, akkor vizsgálják ki. Adják ki a pénzügyi bizottságnak, hogy
vizsgája meg az ügyet, ami ugyan a belső ellenőrnek plusz munkát jelent.

A megyei önkormányzatnál úgy van, hogy a pénzügyi bizottság átruházott hatáskörben fogadja
el a belső ellenőrzést. Ez elég hosszú folyamat, majdnem mindennapra ki van osztva a belső
ellenőmek a feladata a megyeházán. Menjenek bele abba, hogy nézzék meg, hol van a
szabálytalanság. Ha tényleg van ilyen gyanú, akkor ne hagyják se magukat, se a választókat
bizonytalanságban. Kérjenek Földesi Mihály képviselőtől javaslatot, aminek a belső ellenőr nem
örül, mert plusz munkát jelent majd neki.

(Ráez Attila képviseló’ kiment az ülésterembó’l, így a testület létszáma 8fó’).

Földesi Mihály képviselő: Nem igazán akart már hozzászólni a témához, de a szakmai
felszólaláson túl voltak pártkardozások. Jó lenne már, ha ezek a pártkardozások a városon belül
eltűnnének és elsimulnának. Ez országos politikába elmegy, de ha a városon belül is párt szintű
kardozások vannak, és olyanokat állítanak, amiket Balog Zoltán képviselő említett, és ahogyan
Mucsi András képviselő összehasonlította őt a DK-val, akkor ne lepődjenek meg, ha ő is úgy
reagál, ahogy. Kérte, hogy fogják vissza magukat. O maga egy jobboldali ellenzék és ennek
megfelelően álljanak hozzá. Ezt kikérte magának már a megyei önkormányzatnál is, ahol ezt
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tiszteletben tartják, Így elvárja itt is. Ha már pártkardozás van, akkor őt jobboldali ellenzékként
kezeljék. Akinek vaj van a fején, ne szólaljon meg.

Visszatérve a szakmai oldalra, a belső ellenőr nagyon pontosan megfogalmazta, hogy milyen
szabályzatokat kér a jövőben. Az anyagban le is írta a belső ellenőr, hogy vissza fog térni a
szabályzatok elkészítésére, és ellenőrizni fogja azok elkészültét. Annyit kér, hogy ha a
szabályzatok elkészültek és ellenőrzésre került, akkor a testületi, vagy legalább bizottsági ülésen
adjanak erről tájékoztatást.

Megköszönte a Támok Lászlóné jegyző által elmondott szakmai hozzászólást, mert így volt
kerek az anyag.

Kálmán Tibor polgármester: Ha igaz a standard mondat, akkor miért ne legyen leírva? Mucsi
András képviselőhöz csatlakozott, aki felolvasta az összegzés egy részét, amit az alábbiakkal
egészített ki, ami szintén leírásra került: „Az ellenőrzések megállapitásairól az intézmények egy
része intézkedési tervet készített, azonban vannak olyan intézmények, amelyek még nem
nyújtották be az intézkedési tervet. A megállapított hiányosságok mára már részben megszűntek,
de az intézmények folyamatosan dolgoznak annak megszüntetése érdekében.”

Az anyagban szerepel, hogy semmilyen büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. Senki
nem befolyásolta a belső ellenőrt eddig sem, és ezután sem.

Örül annak, hogy mindenki megdicsérte Juhos Józsefné belső ellenőrt, akinek ő maga is
megköszönte a munkáját. A belső ellenőr mindig alaposan és szakszerűen dolgozott.

Kérte a képviselőket, hogy tartsák be a hozzászólások tekintetében az SZMSZ-ben meghatározott
időkorlátot. Vannak bizottsági ülések és egyéb fórumok is, ahol meg lehet vitatni az ügyeket.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 202 1 . évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadj a.

Határidő : folyamatos
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Csibor Géza, a Pénzügyi Bizottság elnöke
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Napirend tárya: Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 202 1 . évi munkájáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság, és a határozati
j avaslat elfogadását j avasolják a képviselő-testületnek.

Kérte Tárnok Lászlóné jegyzőt, hogy tolmácsolja minden kollegának a köszönetét a szakszerű,
precíz munkáért. A hivatalban minden dolgozót ismer, és tudja, hogy lelkiismeretesen
dolgoznak. Kérte, hogy ez a jövőben is így legyen, hogy minél hatékonyabban tudjanak
együttműködni a továbbiakban is. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Békési Polgármesteri Hivatal 2021.
évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester. Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot. Az elmúlt időszakban
bekövetkezett változások kerültek pontosításra a szervezeti ábrán. A előterj esztéssel
kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el határozati
javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének
mellékletét képező és jelen határozathoz csatolt, a „Békési Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységei és az általuk ellátott feladatok” című szervezeti ábrát elfogadja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: Beszámoló a 2021 . évi helyi adóztatási tevékenységről

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

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

Csibor Géza képviselő: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, de a testület ülésén is
kiemelné, hogy a városban az adózási tevékenység jónak mondható. Osszehasonlítva a 2020-as
és 2021-es évet, látható, hogy az adóbevételek csak azért változtak, mert az iparűzési adó
elvonásra került. Az összes többi adó, ami a város működését biztosítja, nagy hatékonysággal
beszedésre került. Ez biztosítja a város megfelelő működését, és ez ígyjó.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóztatási tevékenységről szóló,
2021. évre vonatkozó beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző
Határidő : intézkedésre azonnal

Napirend tárya: Beszámoló a 202 1 . évi mezőőri tevékenységről

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 202 1 . évi mezőőri
tevékenység tapasztalatairól szóló beszámolót.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: Beszámoló a 2021 . évi közfoglalkoztatásról

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, illetve
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

Ismerik a közfoglalkoztatásban dolgozókat, és bízik benne, hogy most többen hallják, de ha nem
akkor kéri a kollegáit, tolmácsolják számukra a köszönetüket. Látják, hogy többen milyen
lelkesedéssel, elhivatottsággal végzik a munkájukat. Mindenki tudja, hogy nem ők a legjobban
bérezett személyek sem a városban, sem az országban, mégis mindent megtesznek, a tudásuk
legjavát nyújtják. Csökkenő létszámmal, egyre nagyobb kihívásoknak eleget téve dolgoznak,
mert nő a lakosok igénye is. Teljesítik mindazt a feladatot, amit kérnek tőlük. Megköszönte az
összes közfoglalkoztatott munkáját.

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

Szavazcs előtt megállapította, hogy a szavazásnóljelenlévó’ képviseló’k száma. 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021 . évi közfoglalkoztatással
kapcsolatos beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft-vel kapcsolatos könyvvizsgálói
tevékenység ellátása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Minden önkormányzati kft-nél van könyvvizsgáló és felügyelő bizottság is.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 8fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
102/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békés Városi Kulturális
Nonprofit Kft. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény (ci továbbiakban:
Ptk.) szerinti legfőbb szerve — a Ptk. 3:130. (1) bekezdése alapján — a Békés Városi
Kulturális Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2022. június 1 . napjától kezdődően 2027.
május 3 1 . napjáig terjedő határozott időre a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 5600 Békéscsaba, Hal u. 3.
cégjegyzékszáma: 04-09-005376) bízza meg. A könyvvizsgálati tevékenységet
személyesen Kovács Mihály bejegyzett könyvvizsgáló (an: Kokavecz Ilona, 5600
Békéscsaba Hal u. 3., nyilvántartási száma: 000416) látja el.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester, dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető

Napirend tárya: Könyvvizsgálói tevékenység ellátása a BVSZ Nonprofit Kft-nél

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma: 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kft. Polgári Törvénykönyvről szóló 201 3 . évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) szerinti legfőbb szerve — a Ptk. 3:130. (1) bekezdése alapján — a
Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2022. május 1.
napjától kezdődően 2025. május 3 1. napjáig terjedő határozott időre a KOVERO
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye:
5600 Békéscsaba, Hal u. 3. cégjegyzékszáma: 04-09-005376) bízza meg.

A könyvvizsgálati tevékenységet személyesen Kovács Mihály bejegyzett könyvvizsgáló
(an: Kokavecz Ilona, 5600 Békéscsaba Hal u. 3., nyilvántartási száma: 000416) látja el.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges szerződések megkötésére, dokumentumok aláírására.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester, Nánási László ügyvezető
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Napirend tárya: A Békés, Kossuth u. 32. szám alatti ingatlan bérbeadása

Írásos elb’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

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

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy az ún. régi Dominó épületét
bérbe venné a Békési Nosztalgia Körösvidéki Ertékmentő Alapítvány. Róluk azt kell tudni, hogy
nagy létszámmal vannak jelen Békésen, illetve a facebook csoportjuk is több mint 1 000 taggal
rendelkezik. Közel 50 ezer fényképük van Békés történelméről, illetve annyi anyagot, tárgyat
gyűjtöttek össze, hogy kinőtték a korábbi helyszínüket. Ezért keresték meg az önkormányzatot,
hogy segítsenek nekik megfelelő ingatlant találni. Az alapítvány vállalta azt is, hogy az épületet
rendbe teszik társadalmi munkába. A tárgyakat, fényképeket meg lehet tekinteni, így minden
érdeklődőt szeretettel várnak. Az alapítvány azt is vállalta, hogy egyesületeknek, civil
szervezeteknek is helyet biztosítanak szükség esetén.

A múlt héten közös összefogásban, közös ötletként a Múzeum közben három táblát állítottak fel,
amelyeken régi képek voltak kihelyezve, illetve valamilyen tematika szerint havonta cserélik
majd a fotókat. Lesznek majd piaci képek, főtérről fotók, illetve régebben élt elismert emberek
képeit is kihelyezik. Az alapítvány szervezi majd ezeket, és a tematikának megfelelően cserélik
majd a képeket. Az önkormányzat biztosítja a szükséges táblákat. Orül annak, hogy ez az
alapítvány Békésen is jelen lesz fizikailag is.

Kálmán Tibor polgármester: Mindenkinek ajánlja a fotók, képek megtekintését. Örültek, hogy
összetalálkoztak ezzel az alapítvánnyal. Nagyon támogatandó kezdeményezésről van szó, ezért
kérte a képviselőket, hogy támogassák az előterjesztést.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2022. (IV. 28.) 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 O. (6) bekezdése alapján Békés belterület 543 l/A/l helyrajzi szám alatt
felvett, az 5630 Békés, Kossuth u. 32. szám alatti ingatlan bérbeadása kapcsán a
pályáztatástól eltekint.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1 8/202 1 . (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1 O. (1)
bekezdése és 23. (2) bekezdése alapján a 2022. május 1. napjától 2025. április 30.
napjáig tartó határozott időre a Békés Nosztalgia - Körösvidéki Értékmentő Alapítvány
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(székhely: 5630 Békés, Hőzső u. 4., nyilvántartási száma: 04-01-0002773, adószám:
19296597-1-04) részére kedvezményesen bérbe adja az Önkormányzat ki2árólagos
tulajdonát képező, Békés belterület 543 1/A/l helyrajzi szám alatt felvett, az 5630 Békés,
Kossuth u. 32. szám alatti ingatlant

A kedvezményes bérleti díjat - a rezsiköltség megfizetése mellett - 1 0.000,- Ft +- ÁFA/hó
összegben határozza meg.

3 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az
előterjesztés 1 . mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2va: A Békés, 9209/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

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

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

Földesi Mihály képviselő: Nem látta az anyagban, ezért kérdezi, hogy mit kíván a területen
megvalósítani a vevő?

Kálmán Tibor polgármester: Természetvédelmi területről van szó, így nem sok mindent tud
csinálni. A vevő horgászni szeretne a területen. A természetvédelmi törvény szigorúan
szabályozza a fák kivágását. A vevőnek nem lesz joga fát kivágni.

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

Szavazás e/ó’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 8fő.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2022. (IV. 28.) 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, 9209/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
kapcsán a pályáztatástól eltekint.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonát képező, Békés, 9209/2 helyrajzi számú ingatlant Kis Máté (szül. helye, ideje:
Gyula, 1 994. 01 . 05., a.n.:Nyárfádi Éva) 5630 Békés, VIII. kerület 1 8. szám alatti lakos
részére 1.300.000,- Ft bruttó vételár egyösszegű megfizetése mellett, valamint az ingatlan
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értékesítése során felmerülő valamennyi költség (fZHdhivatali 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

Napirend tárya: A helyi autóbusz menetrend módosítása a VOLÁNBUSZ Zrt. javaslata
alapján

Írásos elb’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javasat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2022. (IV. 28.) határozata

1 . Békés Város Képviselő-testülete dönt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. által 2022. március 17.
napján javasolt menetrend módosítást az alábbiak szerint fogadja cl:

. Az 1 helyi autóbuszvonalon iskolai előadási napokon közlekedő „Békés, Volán
teleptől” 16:25-kor induló „Békés, Fürdő” megállóhelyre 16:35 órakor érkező
autóbuszjárat megszüntetésre kerül.

. Az 1 helyi autóbuszvonalon iskolai előadási napokon közlekedő „Békés, Fürdőtől”
1 6:35-kor induló, „Békés, autóbusz-állomásra” 1 6:40-kor érkező autóbuszjárat
megszüntetésre kerül.

2. Békés Város Képviselő-testülete a VOLÁNBUSZ Zrt. által javasolt technikai jellegű
módosítást, miszerint a „Tisza Kálmán Szakközépiskola” elnevezésű megállóhelyet
„Hőzső utca megállóhelyre” nevezzék át, elfogadja.

3 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges szerződések megkötésére, dokumentumok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: Dr. Sándor Judit fogorvos kérelmének elbírálása

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

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

Földesi Mihály képviselő: Kérdése: miért mondott fel a doktornő?

Kálmán Tibor polgármester: A doktornő szeretne a családja után költözni Szegedre, illetve a
nyugdíj felé közelít.

Ezúton is megköszönte a több évtizedes munkát dr. Sándor Juditnak, aki ikonikus személye a
fogorvosi ellátásnak, sok embernek segített az elmúlt évtizedekben. A doktornőnekjó egészséget
kívánt a továbbiakban is.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2022. (IV. 28.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a San-Mar-Dent Bt.-ben
személyes feladat-ellátási tevékenységet végző Dr. Sándor Judit fogorvossal - a fogorvosi
feladatok ellátása tárgyában - kötött megállapodás felmondással történő megszűnését
2022. szeptember hó 30. napjával.

2. A képviselő-testület felkéri a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyrnrdő igazgatóját,
hogy amennyiben Dr. Sándor Judit praxisjoga nem kerül értékesítésre

a. 2022. szeptember 30. napjáig, úgy 2022. október 1 . napjától gondoskodjon a
praxis helyettesítés útj án történő működtetéséről.

b. 2023. március 30. napjáig, úgy a praxis további működtetése iránt a szükséges
intézkedéseket (további helyettesítés, bejelentés, hirdetés) - a jogszabálynak
megfelelően - tegye meg.

3 . A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1 . pont szerinti megállapodás
aláírására.

4. A Képviselő-testület - amennyiben az intézkedés feltételei fennállnak - felhatalmazza a
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfbrdő igazgatóját a 2. pont szerinti eljárási
cselekmények megtételére, megállapodások megkötésére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2va: Csapadékvíz-elvezetés 3 . ütem többietforrás biztosítása

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

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

Földesi Mihály képviselő: Jelenleg a hét pályázó által ajánlott összegeket tartalmazza az anyag.
Kérdése: történt-e alku, és ezért kell a 1 1 millió forintos kiegészítés? Senki nem akart engedni az
általa megajánlott összegből? Mire kell a 1 1 millió forint?

Kálmán Tibor polgármester: Öt pályázó van, és a legolcsóbb ajánlat elfogadása esetén is ki kell
egészíteni a forrást 1 1 millió forinttal. Itt nyílt közbeszerzésről volt szó, bárki pályázhatott.
Erkezett is ajánlat Sándorfalváról, Szegedről, Békéscsabáról és Békésről is. Itt nincs lehetőség
alkura. Van olyan pályázó, aki a rendelkezésre álló forrás duplájára nyújtott be ajánlatot. A
legolcsóbb ajánlathoz biztosítja az önkormányzat az önerőt, hiszen a közbeszerzési törvény is
arra ad felhatalmazást, hogy a legkisebb ajánlattevővel kössön szerződést az önkormányzat.

Földesi Mihály képviselő: A 133 millió és a 129 millió 850 ezer forint között a különbség nem
1 1 millió forint. Ennek ellenére mégis 1 1 millió forint többletforrásról szól az előterjesztés. Mire
kell a 1 1 millió forint?

Kálmán Tibor polgármester: Összesen 4 részre van kiírva a pályázat, és mindegyik részre külön
lehetett árajánlatot adni. A legolcsóbb árajánlat nettó 414 millió 866 ezer 577 Ft. Az előző
képviselő-testületi üléseken döntöttek a csapadékvíz első és második üteméről. Most vannak a
harmadik ütemnél, a négyből. Együtt kell kezelni a TOP pályázat négy ütemét költségvetési
szempontból is. Az árajánlatok nettóban vannak, a határozati javaslat pedig bruttó összeget
tartalmaz.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2022. (IV. 28.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az EKR000257732022 azonosító
számú, TOP-2. 1 .3 - 1 6-BS 1 -202 1 -00050 kódszámú, „Békés, csapadékvíz-elvezetés
kialakítása 3. ütem” megnevezésű pályázathoz többletforrást biztosít bruttó 11.006.553
Ft összegben a 202 1 . évi költségvetésben betervezett „Altalános fejlesztési tartalék”
terhére, amely összeg a „Fejlesztési tartalék alap” bankszámlán rendelkezésre áll.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: Településrendezési eszközök módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. Az egyik esetben a véleniényezési
határidő április 26-án járt le, ezt tartalmazza a kiegészítés. Az előterjesztés két határozati
javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.

Földesi Mihály képviselő: Az egyik befektető a Békés Drén, de nem tudja ki a magán befektető.
Nincs kérelem az anyag mellett.

Kálmán Tibor polgármester: A testület már tárgyalta az ügyet korábban, és döntést is hozott. Ez
az utolsó lépése az eljárásnak. A képviselő-testület a 219/2021 . (VI.25.) és a 348/2021 . (XII. 16.)
számú határozatával döntött, hogy meg kívánja változtatni a településrendezési eszközöket.
Akkor döntöttek arról, hogy a kérelmezők kérelmét helyben hagyják, és a költségeket is ők
fizetik.

Földesi Mihály képviselő: Emlékszik már az ügyre. Megköszönte a tájékoztatást.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáijelenlévő képviseló’k száma: 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2022. (IV. 28.) határozata

A Békés Város Településrendezési Eszközök módosítása során egyszerűsített eljárás
keretében - a Gks övezeti besorolású területeken az elő-, oldal- és hátsókert minimálisan
méretének szabályozása, és a 072/39 hrsz alatti ingatlan és környezete Ki 1 övezeti
besorolásának módosítása Gks-3 övezetbe való besorolása vonatkozásában- az
államigazgatási szervekkel való véleményezés megtörtént. Békés Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az államigazgatási szervek által felvetett
észrevételeket megismerte, elfogadja, azok a végső véleményezési dokumentációban
figyelembevételre kerültek, eltérő vélemény nem maradt fenn. A szabályszerűen
meghirdetett partnerségi egyeztetés során a módosítással kapcsolatban észrevétel nem
érkezett, ezért a partnerségi egyeztetést és a véleményezési szakaszt a mai nappal lezárja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma: 8fő
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2022. (IV. 28.) határozata

A Békés Város Településrendezési Eszközök módosítása során teljes eljárás keretében, -

a Kispince utcán az Elővíz- csatorna partján és a Kispince utca sarkán magántulajdonba
került beépítésre nem szánt területek telekösszevonás utáni beépítésre szánt Lf—2 építési
övezetbe sorolása, és a Csallóközi utcában a Békés Drén Kft telephelye telekegysítéshez
szükséges területfelhasználás módosítása vonatkozásában- az államigazgatási szervekkel
való véleményezés megtörtént. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államigazgatási szervek által felvetett észrevételeket megismerte, elfogadja, azok a végső
véleményezési dokumentációban figyelembevételre kerültek, eltérő vélemény nem
maradt fenn. A szabályszerűen meghirdetett partnerségi egyeztetés során a módosítással
kapcsolatban észrevétel nem érkezett, ezért a partnerségi egyeztetést és a véleniényezési
szakaszt a mai nappal lezárja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Interpellációk, bejelentések

Táry: Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Molnár Gábor képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?

Molnár Gábor képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Tár2y: Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Mucsi András képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?

Mucsi András képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

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

Mucsi András képviselő: Az interpellációját írásban eljuttatta a jegyzőnek, a
jegyzőkönyvvezetőnek és a polgármesternek is. A vonatkozó szabályok szerint úgy kell
interpellálni, hogy azt írásban le kell adni azért, hogy egyértelmű legyen a kérés.
Mindenekelőtt megköszönte a sok fejlesztést, javítást, ami 2022. első negyedévében valósult meg
a Békés városi 7. számú választókerületében.

Interpellációját az alábbiakban nyújtotta be:

1 . Az Ady utca 6. szám alatti tömbház és a Baky utcai tömbök közötti terület nagyon
elhanyagolt. Kérte, hogy amennyiben lehetséges, oldják meg az ottani cserjék, növényzet
irtását, és a szemét összegyűjtését.
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2. Az Ady utca 6. és a Kossuth utca 23. közötti útszakasz burkolatának állapota kritikus,
hatalmas kátyúk keletkeztek. Kérte ajavítást.

3 . Nagyon régi téma az Ady utca 6. és a Kossuth utca 23 . közötti területen a közvilágítás
kérdése. Reggel és este a munkába igyekvők, vagy oman érkezők számára nehéz ott a
közlekedés elsősorban a téli időszakban a sötétség miatt.

4. A Kispince utca 42. szám előtt nagyra nőtt tujabokrok miatt a Jámbor utca felől kihajtó
személygépkocsik nem látják be balról az útszakaszt. Szerencsés lenne ennek nyesése.

5. A Kispince és Nyíri utca találkozásánál levő régi Norton-kutat hamarosan néhány
kollegájával rendbe teszik, minőségi festékkel lefestik, a rozsdásodást kezelik. Kérte a
kút környezetének rendbe tételét. A kis tér egyik részén szépen karbantartott tuják
vannak, amiért köszönet illeti a szomszédos ingatlan tulajdonosát. Kérte, hogy a kutat
körülvevő betonfelületet javítsák vagy térkövet helyezzenek ki. Jó lenne virágokat is
ültetni.

6. A Jámbor utcával kapcsolatos közlekedési tükörrel kapcsolatban már nyújtott be kérést,
ami elfogadásra került. Kérdése: mikor várható ennek a tükörnek a felszerelése?

7. A Tóth és a Móricz Zsigmond utca sarkán levő eszközkezelős, de lakatlan ingatlan
kapcsán már nyújtott be kérést, de félreértés történt. Valakik odahordják a területre a
törmeléket. Azt a választ kapta, hogy eszközkezelő tulajdonában lévő ingatlan esetében
az önkormányzatnak nincs jogosultsága a szemét elszállítására. Félreértés történt, mert
nem a kerítésen belül, hanem előtte, közterületen, az utcán gyűlik a szemét. Ennek
felszámolásában kérte az önkormányzat segítséget. Télen lehet látni, hogy mindenféle
szemét, bontási törmelék, üveg megtalálható.

Kálmán Tibor polgármester: Sajnos a városban jellemző az illegális szemétlerakás. Továbbra
is kéri, hogy aki lát olyat, aki illegálisan helyez cl szemetet, jelezze az önkormányzat felé, és ha
vállalja az arcát, behozza a bizonyítékot, akkor a hivatal lefolytatja a hatósági eljárást és
megbünteti az illegális szemétlerakó személyt.

Balo2 Zoltán képviselő: Megkereste a lakosság a Fürdősétány és a Hajnal utca találkozásánál
lévő aszfaltút állapota miatt. A téli időszakban többen elestek, mert nagyon rossz azon a
szakaszon az út. A Dózsa út 69. szám előtti aszfalt újra kikátyúsodott a tél folyamán, ezért kérte
annak ajavítását.

Molnár Gábor képviselő: Megkeresték a napelemes lámpák kapcsán. Dánfokon és más utcákon
is helyeztek már ki napelemes lámpákat. Vannak olyan részek a városban, ahol nincsenek lámpák
kihelyezve. Kérdése: milyen költségei lennének a városban, ha ezekre a területekre lámpákat
helyeznének ki, illetve mennyibe kerülne a LED-es lámpák kihelyezése? Melyik lenne a
költséghatékonyabb az önkormányzat számára?

Kálmán Tibor polgármester: Nemcsak a költségeken múlik. Napelemes lámpákat odahelyeztek
ki, ahol nincs lehetőség közvilágításra, mert nem tudnak mire rákötni. Jelenleg a LED lámpák
tesztidőszaka van, most nézik meg, mennyire válnak be, mennyire működőképesek, és a
tapasztalatok után lépnek tovább.

Földesi Mihály képviselő: Az egyik téma már korábban is felmerült. Többen jelezték, hogy a
cigánymisszió által a Jantyik utcában elhelyezett menekülteknek beilleszkedési problémáik
vannak. Ezzel kapcsolatban a múltkori testületi ülésen tett fel egy kérdést, hogy történt-e
egyeztetés a cigánymisszióval, illetve milyen megoldások várhatók ebben az ügyben?
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A közösségi oldalon fakivágással kapcsolatosan dúltak az indulatok heteken keresztül, majd
leállítódott a fakivágás. Kérdése, hogy az önkormányzatnak van-e fakivágási szabályzata? Azt
meg lehet-e nézni? Kapott olyan kérdéseket is, amelyekre nem tudott válaszolni, így azt mondta
a lakosoknak, hogy keressék meg a város vezetését. Ha lett volna erről információja, akkor
részletesebb választ is tudott volna adni.

Kálmán Tibor polgánriester: Egyeztetett a cigánymisszióval, aki nagyon nehéz feladatot vállalt
fel. Folyamatosan segítik a rászorulókat. Kérte a képviselőt, hogy akinek ilyen irányú problémája
van, küldje hozzá. Korábbi információi szerint 8 gyerek 2 felnőtt volt elhelyezve a Jantyik
utcában, de a jelenlegi számokat nem tudja. Ezek közül van, aki már visszament haza, van, aki
pedig Nyugat-Európa felé vette az irányt.

A fakivágásokkal kapcsolatban elmondta, hogy minden szabályt betartottak. Azért állították le a
fakivágást, mert elindult a fészkelési szezon. Nagyon sok interpelláció volt a szóban forgó fákkal
kapcsolatban, még Molnár Gábor képviselő is interpellált az ügyben. Ezek a fák elérték az
időskort.

Mucsi András képviselő: Örül, hogy Molnár Gábor képviselő előhozta a lámpával kapcsolatos
kérését. A DEMASZ-t 1 ‚5 évig kérte, hogy segítsenek a közvilágítás biztosításában az Uj utcán
és a Jámbor utcán. Hivatalos levelet is kapott. Regionális cégről van szó, ahol van egy megyei
alvállalkozó, aki a munkákat elvégzi. Egy-két vállalkozó van az egész megyére. A pandémia
időszakában kereste meg őket. A kérésére azt a választ kapott, hogy oda tudnak felszerelni
lámpát, ahol van vezeték. A városban több olyan pont van, ahol ez nem oldható meg technikailag.
A polgármesternek volt az ötlete az, hogy helyezzenek ki az ilyen területekre LED lámpákat.
Ezek úgy működnek, hogy ha közel mennek hozzá, akkor bekapcsol, és folyamatosan erősödik
a fénye. Sötét van, közel megy a LED lámpához, az felvillan, látja, hogy pár méteren keresztül
mi van, de utána újra sötét van.
A Karacs utcai lakótelepenjó ez a világítás egyelőre, de nem ez az igazi megoldás.

Kérte, hogy az ilyen kérések esetében keressék meg az adott választókerület képviselőjét, és
gyűjtsék össze az ilyen igényeket. O a saját választókerületében összegyűjti ezeket, és továbbítja
a cég felé a polgármesterrel egyeztetve. Az a jó, ha egy csomagban kezelik ezt a városra nézve.
A város fizet a DEMASZ-nak a világításért, bár amióta vannak energiatakarékos égők,jelentősen
csökkent a közvilágítási költség. Ebben a pénzben a hálózatfejlesztés is benne van, mint ahogy a
vizeseknél is van ilyen. Ha az önkormányzat eljuttatja a javaslatát, kérését, akkor a DEMASZ
azt köteles teljesíteni az önkormányzat által fizetett összegből.

Érdemes a városra nézve összegyűjteni ezeket az igényeket, hogy egy csomagban küldjék meg
DEMASZ a kérésüket. Amikor megírta a DEMASZ-nak, hogy kiégett az égő és bejelentés
érkezett, akkor pár napon belül kijavították, és hivatalos levelet is kapott. Korrekt a cég, de kicsit
lassú.

KálMán Tibor polgármester: Egyetért a Mucsi András képviselővel, kérte, hogy gyűjtsék össze
az ilyen jellegű igényeket. Bonyolult szerződéskombinációban vaimak a MVM-mel.
Megfontoltan helyezi ki a DEMESZ a lámpákat.

Molnár Gábor képviselő: Csibor Géza képviselő körzetében, a Kisvasút soron, ami megy le
temető felé, a jobb oldalon a sínek mellett, nincs karó se. Igazából két ház van, így két lámpa
megoldaná a problémát. Ketten keresték meg ezzel a problémával.
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A fakivágással kapcsolatban elmondta, hogy ő maga is indítványozta a fakivágást a Táncsics
után, mert neki már két szélvédője sérült meg, de ha valakinek a több milliós autójára esett volna
az ág, nem biztos, hogy nem kért volna kártérítést az önkormányzattól. A főkertész megnézte a
fákat, és megállapította, hogy a fákat nem azért kell kivágni, mert idősek, ‘7 1 -ben ültették, hanem
azért, mert belülről száradtak ki. Comb és karnyi vastagságú ágak potyognak le a fákról a bicikli
útra, ami nagyon balesetveszélyes. A másik oldalon az a probléma, hogy 40x40 cm-es járda
választja cl a háztól a fákat, így a fák benőnek a házba. Egy hölgy megkereste a fakivágások
miatt azzal, hogy miért vágják ki a fákat. Elmondta a hölgynek, hogy vannak olyan lakók, akik
szívesen cserélnének vele ingatlant, mert van olyan ház, amelyiknek az egyik szobájában 40 cm-
rel megemelkedett a hajópadló a fa miatt.

29 éve lakik ajelenlegi helyen, és tudja, milyen védett madarak vannak ezen a területen: galamb,
veréb és néha papagáj, ami kiszökik. A Berényi úton nem marad meg madár, hisz nagyon nagy
a forgalom, sokan leverik a fészket is, sajnos. Egyedül a galamb marad meg, semmi más védett
madár nincs. A galamb bárhol talál magának fészket.

Kálmán Tibor polgármester: Minden szabályt betartottak a fák kivágásánál. A főkertész
megvizsgálta azokat, és akkor mentek fát vágni, amikor arra a közútkezelő engedélyt adott, és
csak a fészkelési szezonig vágták ki a fákat, amiket pótolni is fognak díszcseresznyével,
gömbkőrissel, stb. Szépek lesznek az Új fák is.

Balo2 Zoltán képviselő: Az önjelölt dendrológus szakértők a közösségi oldalakon mindenféle
véleményt fogalmaznak meg. Kérte, hogy nézzenek utána, hogy a klímaváltozás miatt milyen
folyamatok indultak be a növényzetben, főleg a fás szárúakban. A fűzfákban nagyszámmal jelent
meg egy piros féreg, ami kifejezetten a gyökérzónát támadja, így felborulnak a fák, miközben
egészségesnek tűnnek. A szarvasbogár csak a fűzfában szaporodik, ezért azok tele lesznek
lárvával. Betelepült egy hangyafaj, ami ezekbe ajáratokba beleköltözik és üresre rágja a belsejét.
Ez is balesetveszélyes. Kívülről nagyon szépnek látszik a fa, de belül üres. A Puskaporosnál is
tapasztalták, hogy egy karnyi darab gyökér tartott egy hatalmas fát, mert a többi része teljesen
elszáradt, és egyszer csak kiborult. Ezért kell bizonyos szakaszokon valamilyen időközönként
kivágni a fákat. Nem ad hoc jelleggel történnek a városban a fakivágások, ahogy a Táncsics után
sem, hanem előtte megnézik hozzáértő szakemberek. Megnézik, miért kell kivágni a fát,
indokolt-e a kivágása. A Táncsics utcán a balesetveszély miatt, és az anyagi károkozás miatt
kellett kivágni a fákat. Minden egyes fakivágásnak oka van.

Mielőtt az Élővíz-csatorna mellett kivágták volna a fákat, előtte megnézték a vízügy erdészeti
szakemberei és a városi főkertész is. Ez az akció a Körösvidéki Horgász Egyesületek, Békés
Város Onkormányzata és a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közös akciója volt. Rendbe lett téve
ez a terület, és nem egy elvadult, dzsungel van ott. Békéscsaba belterületén sem látott ilyen
elvadult részeket. Ez egy frekventált rész, amit parkosítva ki lehet alakítani, karban lehet tartani.
Ez egy nagyon szép része lesz a városnak, ahol lehet sétálni, ki lehet ülni és gyönyörködni a
tájban.

Szóba kerültek a védett madarak. A Cseresznye utcai hídtól lefele 30 km áll a madarak
rendelkezésre fészket rakni, vagy 1 5 km Békéscsabáig. A Raktár sor végén található egy
természetvédelmi terület, ami nincs háborgatva, így az megfelel emiek a feltételnek, és nem a
város közepén van egy elhanyagolt nádas, vagy szeméttároló. A takarítás után így is beledobott
valaki 2 zsák szemetet a vízbe.
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Mucsi András képviselő: Délután 15 órakor látogatást tesznek a rendőrségnél, kihelyezett
bizottsági munkalátogatás keretében. Ez egy informális beszélgetés lesz, amelyen jelen lesz
Ladányi Zoltán kapitány is. Atbeszélik a város közbiztonsági helyzetét, de mindarról tárgyalnak,
ami a rendőrségi beszámolóban szerepel. Aki elmegy erre a találkozóra (polgármester,
alpolgármester, képviselő, külső bizottsági tagok), mindenki a várost képviseli, és nem
pártpolitikusként mennek oda. Az interpellációk kapcsán is mindenki láthatja, hogy az ő politikai
kultúrájuk az együttműködésről, az együttgondolkodásról szól. Amikor egy képviselő benyújt
egy interpellációt, nem azt mondják, hogy azt, amelyiket a FIDESZ-KDNP képviselője kért,
megcsinálják, amit meg nem ez a frakció kér, nem csinálják meg. A jövőben is ezt a politikai
kultúrát képviseli majd a FIDESZ-KDNP, ezért viselik nehezen azt, amikor testületeri belülről
vagy kívülről olyan támadások érkeznek, amelyek a tisztességtelenségüket sejteti, vagy nyíltan
megvádolja őket. Egyik képviselő interpellációját sem utasítják el úgy, ahogy más városokban
megtörténik, hogy az ellenzék képviselőinek a kérését elutasítják azzal, hogy nincs pénz, majd
később oldják meg, stb. Békésen minden képviselő kérését egyöntetűen igyekeznek teljesíteni.
Békés város önkormányzatát képviselik, és mindenki azonos jogokkal és azonos
kötelezettségekkel rendelkeznek.

Meghívott ismét mindenkit a mai rendőrségi munkalátogatásra. Májusra is tervezi a
munkalátogatásokat, ahol mindenki Békés város önkormányzatakéntjelenik meg, és nem tesznek
különbséget a pártok képviselői között, hogy ki mehet, és ki nem mehet.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte a Mucsi András képviselő által elmondottakat,
amivel egyetértett. Minden interpellációban felvetett kérést igyekeznek teljesíteni, de kérte a
türelmét minden képviselőnek, mert korlátozott munkaerővel rendelkeznek.

Több interpelláció, bejelentés nem volt, így a testület nyilvános ülését 1 O óra 36 perckor
befejezettnek nyilvánította és zárt ülést rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készül. Kérte,
hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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